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Lietuvos įvykių apžvalga
Lietuva nesulaukė EK 

rekomendacijos
Europos Komisija (EK) praeitą 

trečiadienį pateikė Europos Parlamen- 
. tai pranešimą dėl šalių, norinčių pradė
ti derybas dėl narystės Europos Sąjun
goje (ES), pasiruošimo. Komisaro Han
so van den Broeko pristatytoje išvadoje 
nei viena iš pretenduojančių šalių nė
ra pilnai pasiruošusi pradėti tokias 
derybas. Tarp deryboms dar nepakvies
tų valstybių geriausio įvertinimo su
laukė Latvija. Antroje vietoje atsidūrė 
Slovakija ir Lietuva, dar toliau - Bulga
rija ir Rumunija. Galutinis sprendimas 
dėl Lietuvos galimybių pradėti derybas 
bus priimtas gruodžio mėnesį aukš
čiausiojo lygio susitikime Vienoje. 
Tačiau plėtros klausimais ES valstybių 
vadovai dažniausiai laikosi Europos 
Komisijos rekomendacijų.

„Mūsų įvertinimas neleidžia šiais 
metais pradėti nė su viena dar ne
pakviesta kandidate", - sakė už santy
kių su Vidurio ir Rytų Europos vals
tybėmis atsakingas komisaras H. van 
derBroekas. "Tačiau Latvijos, Lietuvos 
ir Slovakijos atveju mes-nusprendė
me, jog pažanga buvo pakankama, kad 
būtų galima tikėtis teigiamos mūsų 
rekomendacijos derybų pradžiai“. 
Komisija mano, jog Latvija derybų ga
li būti pakviesta dar 1999 metais, jeigu 
ji išlaikys dabartinį pažangos ritmą. 
„Mes taip pat tikimės, kad derybų 
pradžiai palyginti labai greitai galė
sime rekomenduoti ir Lietuvą bei 
Slovakiją". - sakė H. van der Broekas. 
Europos Sąjungos parlamentarams 
pasiteiravus, ką konkrečiai reiškia šis 
„palyginti greitai“, H. van der Broe
kas konkrečiai atsakyti negalėjo. 
Komisaras tik dar kartą pabrėžė, jog 
Latvija padarė išskirtinę pažangą 
ekonomikos srityje.

Europos Komisija nepateikdama 
konkrečių išvadų, vilkindama spren
dimą paskelbti Lietuvos derybų su ES 
pradžią, daro politinę klaidą ir gali 
destabilizuoti padėtį regione, ket
virtadienio spaudos konferencijoje tei
gė Vyriausybės vadovas Gediminas 
Vagnorius. Mūsų visiškai netenkina 
galutinė išvada ir nesuprantamas 
vertinimas, jog reikia dar palaukti ir 
įsitikinti, kaip priimami sprendimai 
įgyvendinami praktikoje. Lietuvos 
ekonomika yra įvertinta palankiai, 
neabejojama dėl pasiektos pažangos, 
tačiau susirūpinimą kelia neargu
mentuotos išvados, sakė G. Vagnorius. 
Politinė EK išvada atspindi neįvyk
dytus politinius reikalavimus, tai yra 
anksčiau laiko uždaryti Ignalinos AE, 
pabrėžė G. Vagnorius. „ Vyriausybė 
neketina priimti tokio politinio spren
dimo, kol savo išvadų nepateiks 
tarptautiniai ekspertai“, - tvirtino 
Premjeras. Jis teigė, jog Lietuva neke
tina priimti sprendimo, remiantis vien 

politikų išvadomis, nes tai kainuoja 
milijardus litų.

Lietuvos žurnalistai ketvirtadienį 
Europos Parlamente išgirdo dar vieną - 
iki šiol oficialiai neskelbtą - versiją, 
paaiškinančią, kodėl Lietuva kol kas 
nekviečiama derybų. Viename pokal
byje išaiškėjo, kad plėsti Europos 
Sąjungą trukdo Kaliningrado srities 
klausimas. „Tai - rimta kliūtis ir Lietu
vai, ir Lenkijai", - pažymėjo Europos 
Parlamento vicepirmininkė Magdale
ne Hoff.

Madride viešintis Seimo Pirmininkas 
Vytautas Landsbergis mano, jog Lie
tuvoje pernelyg daug sutrikimo dėl 
Europos Komisijos išvadų. Jo nuomo
ne, „nėra jos absoliučiai netikėtos, nė
ra ir visai nepelnytos". V. Landsbergio 
nuomone, teisingiausia šiuo atveju būtų 
savikritiškai pažvelgti į daugelį tvar
kytinų dalykų: visą valstybinių bankų 
sritį su jos problemų ilagalaikėmis 
korupcinėmis šaknimis, pernelyg lėtai 
judančią viešojo administravimo įsta- 
tymdavystę su vis dar neįgyvendinta 
valdininkų atsakomybe prieš pilietį, 
niekaip neįveikiamą kontrabandą, vis 
vilkinamą žemės reformą daugelį 
vilkinamų rengti ir teikti ratifikuoti 
tarptautinių konvencijų.

Tuo tarpu ELTA pranešė, kad Euro
pos Parlamento pirmininkas Jose Ma
ria Gil - Robles optimistiškai ir palan
kiai vertina Lietuvos galimybes pradėti 
derybas dėl narystės Europos Sąjungo
je. Lietuvos žurnalistams jis sakė ma
nąs, kad Lietuva gali pradėti derybas 
panašiu metu kaip ir Latvija.

Lietuvos diplomatijos 
jubiliejus

Lietuvos politikai, diplomatai, po
litologai ir istorikai antradienį susirin
ko į Vilniaus universiteto Teatro salę, 
kur vyko dviejų dienų konferencija 
„Lietuvos diplomatija XX amžiuje“. Ji 
skirta lapkričio 7-ąją minimam Lietu
vos diplomatijos šefo Stasio Lozorai
čio 100 - sioms gimimo metinėms. 
Konferencijoje kalbama apie tarpuka
rio ir okupacijos metų, šių dienų Lietu
vos diplomatiją bei už.sienio politiką, 
organizacijų ir žymių diplomatų veik
lą.

Praeitą trečiadienį, kalbėamas šioje 
Vilniuje vykstančioje konferencijoje, 
Prezidentas Valdas Adamkus sakė esąs 
įsitikinęs, kad tik Lietuvos dalyvavimas 
tarptautinėse politinėse, ekonominėse ir 
saugumo organizacijose garantuos 
valstybei išlikimą. Jis atmetė pa
sitaikančius siūlymus pasirinkti Lietu
vai neutraliteto ar nesijungimo politi
ką. „ Tai iš esmės prieštarautų nūdie
nos realijų neatitinkančių status quo 
panaikinimui ir mūsų valstybės gy
vybingumui“, - sakė Prezidentas. V. 
Adamkus neabejoja, kad „dalyvavimo 
diplomatija“ gali pasireikšti įvairio
mis politinėmis formomis. „Aktyviai

Lapkričio 23 - ją minime Lietuvos Kariuomenės dieną,

VI. Stančikaitės - Abraitienės lino raižinys.

Per amžius budėję, laisvę laimėjom, per aukas ir pasišventimą!

dalyvauti galima įstojant į kolektyvinį 
saugumą bei laisvę, demokratiją ir 
ekonominę gerovę užtikrinančias 
institucijas, tokias kaip Europos Sąjun
ga ir NATO, užtikrinant skirtingų 
požiūrių komunikaciją ir pagal išgales 
padedant kaimynams", - pabrėžė 
•Prezidentas. Valstybės vadovas sakė, 
kad Lietuvai lemta gyventi regione, 
kuriame demokratijos tradicijos nėra 
gilios, todėl Lietuvos užduotis yra 
„kreipti valstybės diplomatines pajė
gas tokia linkme, kuri skatintų partne
rius pasitikėti Lietuva kaip nuosek
lios, atsakingos, supratimą ir stabilu
mą skatinančios užsienio politikos 
kraštu“.

V. Landsbergio pranešimas 
Madrido konferencijoje

Madride vykusioje tarptautinėje 
konferencijoje „Baltijos regionas ir 
politinė Europos struktūra“ Seimo 
pirmininkas V. Landsbergis akcentavo 
ypatingą strateginę Baltijos regiono 
reikšmę Europai. Seimo vadovo nuo
mone, Baltarusijai linkstant į Rytus, o 
Kaliningrado sričiai esant be pasirinki
mo teisės, šiame nedideliame su
sikertančių gravitacijų lauke yra nema
žai įtampos: „kol Rusija apie Lietuvą, 
Latviją ir Estiją kalba kaip apie savo 
prarastas teritorijas bei uostus, Balti
jos valstybės yra ir bus pagundų 
klausimas". V. Landsbergis pažymėjo, 

kad alternatyvi jėga - Europos Sąjunga - 
tuo metu nerodo didelio politinio noro 

priimti net labai norinčiųjų, todėl Lie
tuva prisimena Norvegijos variantą - 
būti NATO anksčiau nei ES.
Tęsiamas dialogas su NATO
NATO būstinėje Briuselyje tęsiamas 

intensyvus Lietuvos ir Šiaurės Atlanto 
aljanso pareigūnų dialogas. Antradienį 
Briuselyje susitiko Lietuvos užsienio 
reikalų viceministras Rokas Bernotas ir 
NATO generalinio sekretoriaus pa
dėjėjas Klaus Peter Klaiber bei jų 
vadovaujamos delegacijos. NATO 
atstovams įteikti Lietuvos Užsienio 
reikalų ir Krašto apsaugos ministerijų 
parengti dokumentai apie naujausius 
Lietuvos politikos, ekonomikos ir 
gynybos pasiekimus, pažangą sociali
nėje ir ekonominėje srityse, dvišalį ir 
daugiašalį bendradarbiavimą su aljan
so valstybėmis ir kaimyninėmis ša
limis, dalyvavimą sprendžiant Europos 
ir Baltijos regioninio saugumo ir 
stabilumo klausimus, pažangą gynybos 
srityje siekiant narystės NATO. De- 

. legacijos aptarė tolesnės NATO plėtros 
klausimus, pasirengimą aljanso viršū
nių susitikimui Vašingtone, kuris vyks 
kitų metų balandį. NATO strateginės 
koncepcijos rengimą, situaciją Kosovo 
provincijoje bei kitus aktualius klau
simus.
Lietuvos Prezidento vizitas 

Ukrainoje
Ketvirtadienį į Kijevą su valstybiniu
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Lietuvos įvykių...
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dviejų dienų vizitu atvyko Lietuvos 
Prezidentas Valdas Adamkus su žmona 
Alma. Po pasisveikinimo su oficialiais 
delegacijų nariais, Lietuvos ir Ukrainos 
Prezidentai sutarė įpareigoti savo šalių 
delegacijas, kad jos artimiausiu metu 
pratęstų konsultacijas dėl 1995 metais 
įsigaliojusios laisvos prekybos sutar
ties peržiūrėjimo. Abu Prezidentai su
tarė artimiausiu metu įsteigti Lietuvos 
ir Ukrainos Prezidentų globoj amą Tara
so Ševčenkos fondą, kuris rūpintųsi 
dvišaliais santykiais kultūros, mokslo ir 
jaunimo mainų srityse. V. Adamkus 
priėmė L. Kučmos kvietimą kitąmet 
rugsėjį dalyvauti Kryme rengiamame 
Baltijos ir Juodosios jūros valstybių 
vadovų aukščiausiojo lygio susitikime. 
Lietuvos Prezidento V. Adamkaus pietų 
su šios šalies Ministru pirmininku 
Valerijumi Pustovoitenka metu pri
pažinta, kad krizė Rusijoje skatina 
plėsti dvišalius ekonominius santykius. 
Vakare Prezidentas su žmona lankėsi 
Lietuvos ambasadoje Kijeve, dalyvavo 
Marijos rūmuose surengtuose pietuose 
V. Adamkaus ir A. Adamkienės garbei.

Lietuvos kultūros 
ministerija rems JAV išeivius

Penktadienį Vilniuje baigėsi Lietu
vos Seimo ir JAV lietuvių bendruome
nės atstovų komisijos posėdžiai. Per 
penkias komisijos posėdžių dienas 
nagrinėti ekonominės plėtros, kultūri
nio bendradarbiavimo, jaunimo reika
lų, paramos užsienio lietuvių ben
druomenėms klausimai. Penktadienį, 
paskutinę komisijos posėdžių dieną, 
JAV lietuvių bendruomenės krašto 
valdybos pirmininkė Regina Narušie- 
nė ir Lietuvos kultūros ministras Sau
lius Šaltenis pasirašė memorandumą. 
Jame sutariama bendradarbiauti tvar
kant išeivijos archyvus, finansiškai 
remtijų žiniasklaidą. Siekiant integruo
ti išeivijos jaunimą į Lietuvos gyve
nimą numatoma istorinėse etnografi
nėse Lietuvos vietose rengti edukacines 
- kūrybines stovyklas. JAV lietuviai 
inžinieriai iškėlė iniciatyvą atstatyti 
Medininkų pilį. Šiam tikslui renkamos 
lėšos, rengiami projektai paversti šį 
istorijos paminklą kultūros centru. 
Bendrame memorandume numatoma 
toliau tęsti bendradarbiavimą atstatant 
Medininkų pilį. Lietuvos kultūros 
ministerija ir JAV lietuvių bendruome
nė taip pat ketina kartu rengti įvairius 
kultūros renginius. Memorandume taip 
pat numatyta, kad Lietuvos kultūros 
ministerija kasmet skirs lėšų vaiz
dajuostėms, kompaktinėms plokšte
lėms, kompiuterių programoms, kultū
ros paveldo, kultūros ir meno temomis 
leisti bei siųsti JAV lietuvių ben
druomenei.

Į Lietuvą grįžtančių 
išeivių problemos

Lietuvių grįžimo į tėvynę informaci
jos centro atstovai pirmadienį Preziden
tui Valdui Adamkui papasakojo apie šio 
centro veiklą ir svarbiausias problemas, 
su kuriomis susiduria išeiviai, grįždami 
į Lietuvą. Pasak centro atstovų, svar
biausios problemos - pilietybės, turto 
grąžinimo, pensijų bei kitų pajamų 
dvigubo apmokestinimo ir kai kurios 
kitos. Prezidentas pripažino, kad 
išvardinti klausimai yra labai svarbūs 
ir turi būti išspręsti. V. Adamkus in
formavo, kad pensijų apmokestinimo 
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klausimu jis jau kreipėsi į Ministrą 
pirmininką Gediminą Vagnorių, kuris 
pažadėjo jį išspręsti. Lietuvių grįžimo į 
tėvynę informacijos centras atidarytas 
Vilniuje šių metų liepos 10 dieną. 
Iniciatyva įkurti šių įstaigą kilo JAV 
lietuvių bendruomenės ir Seimo ben
dros komisijos posėdžiuose. įgyven
dinti ją padėjo Vyriausybės sudaryta 
Išeivijos integravimosi į Lietuvos 
gyvenimą koordinacinė komisija.

A. Lileikio pasirodymas 
teisme

Praeitą ketvirtadienį į Vilniaus 
apygardos teismo posėdį pirmą kartą 
atvyko karo nusikaltimais kaltinamas 91 
metų Aleksandras Lileikis. Tačiau 
invalido vežimėlyje sėdinčio A. Lileikio 
pasirodymas teismo salėje beveik nieko 
nepakeitė įstrigusiame žydų genocido 
nagrinėjimo procese. Atvykęs į forma
lius klausimus apie savo asmenybę, nors 
ir silpnu balsu kalbėjęs A. Lileikis vė
liau gana ramiai ir aiškiai kreipėsi į 
„aukštąjį teismą“, sakydamas, jog vi
sas savo dvasines ir fizines jėgas yra 
atidavęs Lietuvos valstybei ir tautai. 
„Eidamas 92 - uosius metus, esu visiš
kai išsękęs, prikaustytas prie lovos, ir 
tik gerų žmonių padedamas atsidūriau 
teismo salėje“, aiškino teisiamasis. Jis 
pakartojo ankstesnę savo nuostatą, jog 
yra visiškai nekaltas. Po penkiolika 
minučių tetrukusio posėdžio teko skelb
ti pertrauką, nes teisiamasis pasijuto 
blogai ir teismo salėje budėję greitosios 
pagalbos medikai turėjo jį išgabenti į 
Vilniaus universiteto Santariškių 
ligoninę. Kaip vėliau aiškino gydytojas 
H. Ulevičius, A. Lileikiui teisme 
prasidėjo stenokardijos priepuolis, 
pasireiškiantis širdies skausmais bei 
galvos svaigimu. Tik atlikę naujus 
tyrimus medikai galės pasakyti, ar 
prasidėjęs stenokardijos priepuolis 
gali peraugti į antrąjį infarktą. Ne- 
atslūgstantį dėmesį šiai istorinei bylai 
ketvirtadienį liudijo ne tik pilna salė 
Lietuvos ir užsienio žurnalistų. Procesą 
stebėjo JAV bei Izraelio diplomatai.

Audrių Butkevičių siūloma 
įkalinti šešiems metams

Valstybinis kaltintojas teisiamojo 
parlamentaro Audriaus Butkevičiaus 
byloje už pasikėsinimą sukčiauti dide
liu mastu siūlo jam skirti 6 metų lais
vės atėmimo bausmę ir 60 tūkst. litų 
baudą, taip pat konfiskuoti pusę 
teisiamojo turto. Lietuvos Seimo narį, 
Nepriklausomybės Akto signatarą bei 
pirmąjį krašto apsaugos ministrą siū
loma įkalinti sustiprintojo režimo 
pataisos darbų kolonijoje. Tokių sank
cijų išvardijimu savo pusantros va
landos kaltinamąją kalbą Vilniaus 
apygardos teisme antradienį užbaigė 
Generalinės prokuratūros prokuroras 
Rolandas Tilindis. Jis atkreipė dėmesį į 
tai, jog žinomo visuomenės veikėjo 
spaudimas buvusiam „Degos“ bendro
vės vadovui Klemensui Kiršai ir pini
gų reikalavimas iš jo nelaikytinas 
paprastu kyšininkavimu, o yra aki
vaizdi korupcijos išraiška. Tačiau 
inkriminuoti sunkesnį nusikaltimą A. 
Butkevičiui, prokuroro požiūriu, su
kliudė daugybė spragų galiojančiuose 
aktuose.

Ruošiant šią apžvalgą pasinaudota 
informacinės agentūros ELTA pra
nešimais ir „Lietuvos rytu“.

Spaudai parengė
Saulius Varnas

Trumpai iš visur
Uraganas „Mitch“ nusiaubė Centrinę 

Ameriką, ypač daug žalos padaryda
mas Hondūro ir Nikaragva respubli
koms. Žuvo apie 15 000 žmonių, apie 

i trys milijonai neteko pastogės. Kal
nuotuose kraštuose dauguma žmonių 
gyvena siauruose slėniuose, kur ištisus 
kaimus palaidojo griūtys ar nušlavė 
potvyniai. Sunaikinti keliai, tiltai. 
Žmonėms pagalbą galima pristatyti tik 
malūnsparniais. Australijaprisidėjoprie 
gelbėjimo akcijos.

Britų karo laivas išgelbėjo Honduras 
moteriškę Karibų jūroje, 80 km nuo 
kranto. Potvynio išnešta į jūrą, ji išbu
vo vandenyje 6 dienas.

Lapkričio3 dienąJAVgyventojai rin
ko dalį Kongreso, valstijų gubernato
rius bei įvairius kitus valstybės pa
reigūnus. Pasikliaudama demokratui 
prezidentui Bill Clinton gręsiančia by
la, respublikonų partija tikėjosi triuš
kinančios pergalės. Tačiau, nors ir 
nepajėgė gauti daugumos Atstovų 
Rūmuose, visgi rinkimuose geresnius 
rezultatus pasiekė demokratai. Res
publikonų rinkiminei strategijai va
dovavęs kontroversinis Atstovų Rūmų 
pirmininkas Newt Gingrich po rinki
mų pasitraukė iš pirmininko pareigų.

Respublikonai, buvusio prezidento 
George Bush du sūnūs, išrinkti valstijų 
gubernatoriais: Jeb Bush laimėjo 
Floridoje, jo brolis George Bush 
įtikinančiai apgynė Texas gubernato
riaus postą. Spėliojama, kad George 
Bush bus respublikonų kandidatas per 
JAV prezidento rinkimus 2000 metais. 
Demokratai greičiausiai išstatys da
bartinį viceprezidentą Al Gore.

Lapkričio 4 d. rusų kraštutinių 
nacionalistinių pažiūrų rašytojas Ivan 
Orlov įvykdė pasikėsinimą prieš Krem
liaus rūmus. „Moskvičium“ dideliu 
greičiu važiuodamas per Raudonąją 
aikštę Maskvoje, jis paskutiniu mo

Kaune įsteigtas VI. Pūtvio ■ Putvinskio klubas
1989 m. Kaune užgimė mintis atkur

ti vieną garbingiausių tarpukario 
Lietuvos organizaciją - Lietuvos šaulių 
sąjungą. Grupelė LŠS atkūrimo ini
ciatyvinės grupės narių ėmėsi sunkaus 
ir atsakingo darbo-išplatnti šią idėją po 
visą Lietuvą ir rasti kuo daugiau 
bendraminčių. Lietuvą dar valdė Mas- 
kvaj aktyviai veikė sovietinis saugu
mas - KGB, daugelis žmonių su baime 
žiūrėjo į siūlymą įstoti į Šaulių sąjun
gos atkūrėjų gretas, tačiau atkūrimo 
idėja pamažėl išplito po visą Lietuvą. 
Netrukus miestuose, miesteliuose, 
gyvenvientėse ir kaimuose pradėjo 
steigtis šaulių būrių ir kuopų atkūrimo 
grupelės, kas ilgainiui įtakojo šaulių 
dalinių atsikūrimą. Jau 1990 m. vasario 
15 d. Kaune įvyko LŠŠ atkūrimo 
konferencija, kurioje dalyvavo atstovai 
iš 17 jau atkurtų šaulių dalinių. Po 
Lietuvos valstybingumo atkūrimo, ko
vo 23 d. Lietuvos Respublikos Ministrų 
Taryboje buvo įregistruoti LŠŠ įstatai. 
Ir tai buvo dauguma atkūrėjų ir 
iniciatyvinės grupės narių indėlis.

Nuo LŠS atkūrimo praėjo daugiau 
kaip aštuoni metai. Dėl įvairių prie

mentu iš mašinos iššoko, nukreipęs ją į. 
pagrindinius Kremliaus vartus. Spro
gimas, prilygintas 6 kg dinamito jėgai, 
sudrebino rūmų langus, bet nepadarė 
struktūrinės žalos. Sužeisti trys Krem
liaus sargybiniai, o policija suėmė 
apsibraižiusį rašytoją.

Suimtas prancūzas majoras Pierre 
Bunel, dirbęs NATO štabe. Jis pri
sipažino palaikęs ryšius su Jugoslavi
jos agentu, kuriam išdavęs operacinius 
planus apie numatomus NATO oro 
puolimus Kosovo konflikto metu, tei
kęs žinias apie NATO sausumos 
kariuomenės stiprumą ir panašiai. Pie
rre Bunel teisinasi, kad šnipinėjo 
humanitariniais sumetimais.

Lapkričio 6 dieną Jeruzalės rinkoje 
palestiniečių teroristai vėl įvykdė 
sprogimą, kai rinkoje prieš besiartinantį 
šabą buvo ypač daug pirkėjų. Šį kartą 
žuvo tik abu teroristai, sužeista kelio
lika žydų pirkėjų. Izraelio ministrų 
kabinetas, posėdžiavęs atentato metu, 
neribotam laikui atidėjo vėliausio 
susitarimo su palestiniečiais rati
fikavimą. Po kelių dienų Izraelio poli
cija suėmė aštuonis Izraelio kon
troliuojamoje srityje gyvenančius 
palestiniečius, kurie įtariami prisidė
jimu prie atentato paruošimo.

riTri

Lakpričio 7 dieną po . savaitę truku
sio skridimo žemęs orbitoje, nusileido 
grįžtamoji raketa „Discovery“. Dėme
sio centre buvo raketa skridęs 77 metų 
amžiaus senatorius John Glenn, vy
riausias amžiumi bet kada skridęs 
astronautas. Vienas iš „Discovery“ 
skrydžio uždavinių buvo ištirti, kaip 
vyresni žmonės jaučiasi besvorėje 
aplinkoje. Veteranas astronautas, kadai
se jaunystėje pirmas amerikietis buvęs 
žemės orbitoje, skrisdamas jautėsi labai 
gerai, tačiau netvirtai laikėsi ant kojų 
išlipant iš raketinio lėtuvo.

Paruošė V. Patašius

žasčių daugelis atkūrėjų pasitraukė iš 
aktyviosios veiklos ir tapo užmiršti. 
1997 m. pabaigoje kilo mintis vėl su
burti taip vadinamus LŠS veteranus - 
atkūrėjus po specifinio klubo vėliava ir 
savo veikla įsijungti į mūsų valstybės 
visuomeninį ir Šaulių sąjungos gy
venimą. Ši mintis buvo puoselėjama, 
ugdoma ir 1998 m. birželio 13 d. LŠS 
centro būstinėje įvyko VI. Pūtvio - 
Putvinskio klubo steigiamasis susi
rinkimas, kuriame dalyvavo 32 atkū
rėjai iš Kauno, Klaipėdos, Vilniaus, 
Rokiškio, Tauragės, Panevėžio ir 
Alytaus.

Susirinkimą atidaryti ir tarti įžanginį 
žodį buvo pasiūlyta šių eilučių autoriui, 
kaip LŠS atkūrimo iniciatyvinės grupės 
steigėjui. Salėje nuvilnijo „Tautiškos 
giesmės“ žodžiai, pagerbti Tylos mi
nute žuvusieji už Lietuvos Laisvę, keli 
susirinkimo dalyviai deleguoti padėti 
gėles prie Nežinomo Kareivio kapo, 
Laisvės paminklo ir V. Pūtvio - 
Putvinskio biusto Vytauto Didžiojo Ka
ro muziejaus sodelyje.

Nukelta į 7 psl.
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Gražų jubiliejų atšventus 
(p. Cecilijai Protienei - 90!)

Metus užbaigė Sydnėjaus "Talka"

Spalio 31 dieną Sydnėjaus Lietuvių 
Klube, Bankstowne, gėlėmis išpuoš
tame valgomajame apie 40 artimųjų, 
giminių ir draugų nuotaikingai atšven
tė p. Cecilijos Protienės 90 - ąją gimi
mo dieną.

Sveteliams užkandus, buvo tariami 
sveikinimo žodžiai, skirti solenizantei. 
„Dainos“ choro valdybos pirmininkas 
Vincas Binkis prisiminė p. Cecilijos (ir 
jos šeimos) praleistus ilgus metus 
Sydnėjaus choro dainininkų eilėse, iš 
kurių ji tik neperseniausiai pasitraukė! 
Dar vienas jos gerbėjas perskaitė 
solenizantei skirtą eilėraštį , o sū
nus Kęstutis papasakojo apie savo 
mttmos gyvenimo kelią, kuris ne 
visuomet buvo rožėmis klotas. Stepo
nas Jarembauskas, kilęs iš to paties 
krašto, irgi tarė nuoširdų žodį savo 
kraštietei.

Gauti sveikinimai iš gimtinės nuo 
pusseserių ir pusbrolių, ilgas, nuošir
dus vyžuoniškio Prano Nagio (ne
perseniausiai grįžusio į tėvynę) laiš
kas - linkėjimai gražaus p. Cecilijos 
jubiliejaus proga.

Solenizantės sūnus Kęstutis Protas ir 
„Dainos“ choro chorvedė Birutė Alek
naitė padainavo jai skirtą dainą „Tė
vyne mano, tu esi...“, paskutinį punk- 
telį dainuojant visiems svečiams.

Po to pati ponia Cecilija padėkojo 
visiems kalbėjusiems, sveikinusiems ir 
dainavusiems, visiems, ją pagerbu
siems savo apsilankymu.

***

Cecilija Valančiūnaitė - Protienė gimė 
1908 m. lapkričio 10 d. Aukštaitijos 
sostinės Utenos apskrityje, tvarkingo ir 
darbštaus ūkininko šeimoje (jeigu 
netikite, kad Utena yra Aukštaitijos 
sostinė, paklauskite utleniškiuj.

Užaugo ji labai gražioje šeimoje, 
jauniausia tarp dviejų brolių ir sesers. 
Jos tėvelis buvo labai apsukrus ir 
nagingas, savo rankomis šeimai pastatė 
gražų namą, tvarkė puikų ūkį. Deja, 
Galalių kaimą nusiaubė didžiulis gais
ras, kurio metu sudegė kone visas kai
mas ir naujai pastatytas senelio namas. 
Senelis labai sunkiai šią nelaimę 
pergyveno. Sušlubavus sveikatai, mirė.

Mama būdama jauniausia, tėvelio bu
vo labai mylima. Jo mirtis sumaišė 
gyvenimo planus - tebūdama tik 18 me
tų ji išvyko pas tetą į Kauną, kur pra
dėjo visiškai naują gyvenimą. Mama 
labai mėgo dainą, taigi netruko įstoti į 
Šančių šaulių chorą, kuriame pirmu 
tenoru dainavo Povilas Protas.

Mama mylėjo ne tik dainą, bet ir 
sportą. Mažai kas dabar žino, kad tuo 
laiku ji buvo tarptautinio lygio atletė, 
geriausia 400 metrų bėgimo Lietuvos 
bėgikė. Jos kaip bėgikės gabumai per

ėjo anūkui Antanui, kuris buvo laiko
mas vienu iš geriausių 400 metrų bė
gimo bėgiku tarp NSW gimnazistų.

Mamos ir tėvelio meilė dainai liko 
ištikima visam gyvenimui. Jie dainavo 
choruose Vokietijoje ir čia, Sydnėjuje. 
Ta meilė persidavė mano seseriai Bi
rutei ir man pačiam-abu dainuojame 
„Dainos“ chore.

Vokiečiams užėjus į Lietuvą, tėvelis 
buvo perkeltas į Uteną ir paskirtas 
vyriausiu kooperatyvo buhalteriu. 
Susikūrus P. Plechavičiaus daliniams, 
leitenantas P. Protas stojo į juos ir ko- 

.vojo prieš lenkus laisvinant Vilniaus 
kraštą. Buvo labai sunkiai sužeistas. 
Šeimų-pasiekė žinia, kad jis žuvo. Tik 
vėliau sužinojo, kad labai sunkiai 
sužeistas guli ligoninėje.

Sovietams artėjant, šeima pasitraukė 
į Vokietiją. Tėvelis labai sunkiai su
sirgo dėl nugaroje likusio šovinio. 
Vokiečių ligoninėje jam buvo padary
ta sunki operacija. Mama viena su 
dviem mažais vaikais liko šeimos gal
va ir, kalbos nemokėdama, vis tiek 
sugebėjo mus kartu išlaikyti.

Atvykus į Australiją, kaip ir visiems, 
gyvenimas nebuvo lengvas. Mama, kaip 
ta bitelė, darė viską ką galėjo, kad 
vaikams būtų kuo lengviau, kad jie ga
lėtų mokslus baigti. Visą savo energiją 
ji skyrė šeimos labui.

Mama yra žmonių žmogus. Ji mėgsta 
bendrauti su žmonėmis, nesvarbu koks 
jų amžius. Tai matosi ir čia susirinku
sių draugų ir prietelių tarpe. Ta jos 
didžiulė neišsenkanti energija stebina 

visus. Ji randa laiko dalyvauti ne tik 
svečiuose, bet ir visuose lietuviškuose 
■renginiuose.

Linkime jai geriausios sveikatos ir il
gų metų. Tegul jos meilė šeimai ir to
liau šildo mus, kad už dešimtmečio 
susitiktume atšvęsti jos šimtąjį gim
tadienį.

(K. Protas)

Lapkričio 8 dienos popietę Sydnėjaus 
lietuvių namuose Zykusiame „Talkos“ 
narių metiniame susirinkime buvo 
prisiminti dar vieni Sydnėjaus „Talkos“ 
darbo metai.

Metiniame susirinkime dalyvavo apie 
50 narių, jų tarpe ir iš Melburno atvy
kęs „Talkos“ vyr. direktorius Viva 
Alekna.

Susirinkusius pasveikino Sydnėjaus 
„Talkos“ skyriaus vedėjas Vytenis 
Šliogeris, pristatęs skyriaus darbuoto
jus, p,po. to. padaręs ilgesnį 1997/1998 
metų skyriaus veiklos pranešimą:

.jPpjjĮtsįęjį.finansiniai metai Syd
nėjaus skyriui buvo patenkinami. 
Australijoje vykstąs ekonominis su
stingimas atsiliepė ir mums. Labai 
sumažėjo palūkanų ratas. Taip ne tik 
Jūs, nariai, mažiau gavote pajamų už 
savo investicijas, bet ir „Talkai“ buvo 
sunku. Tačiau kur nepažiūrėsi, „Tal
kos“ mokamos metinės palūkanos už 12 
mėnesių investicijas pirmauja su bet 
kokiomis kitomis finansinėmis in
stitucijomis. Taip pat naujoms pasko
loms 5.4% už pirmus metus, ypač kai 
neimami jokie kiti mokesčiai, sakyčiau, 
ir vėl pirmauja prieš visus kitus.

Pažvelkime į Sydnėjaus skyriaus 
metinės apyskaitos rezultatus už pra
eitų 1997/1998 metus: pajamos = 
$110,000 gautos palūkanų už paskolas; 
$36,000 gautos palūkanos už investici
jas; patenkinamos, bet $66,000 mažiau 
nei praeitais metais, kas padėjo pa- 250 individualių sąskaitų. Yra malonu,

Sydnėjaus "Talkos" pareigūnai: iš kairės - Teodoras Rotcas, Elė Kains - 
Šatkauskaitė ir Vytenis Šliogeris.

jamoms, tai palūkanos investuotos 
Melburne $35,000, kas buvo tik $16 000 
daugiau negu prareitais metais. Čia tai 
jau dėka Centro direktorių apsukrumo 
investuojant.

Mūsų išlaidos: nariams išmokėta 
$138,000 palūkanoms, bet deja $52 000 
mažiatt,'negu praeitais metais. Kitos 
išlai'dėfe 'pringšios į praeitų metų. Taip, 
šiais ritėtais iiebegalime girtis, kad ge
rai pasirėiškėme, ne taip kaip praeitais 
metais. Šiais metais išsilaikėme gal 
truputį geriau, negu kaip Adelaidės 
skyrius. Vis tik likome $21 000 pelne.

Permetus paskolos nariams pakilo iki 
$1,737 tūkst., tai $132 000 daugiau ne-

Viva Alekna, "Talkos" valdybos pirm.

gu praėjusiais. Išėmus užbaigtas pasko
las - naujų paskolų išdavėme arti pusės 
milijono dolerių per metus. Šiuo metu 
turime visą eilę paskolų užklausimų. 
Tačiau, kaip bebūtų, mūsų narių tarpe 
mažas susidomėjimas pasiskolinimui 
yra problema. Natūraliai ir suprantamai 
mes, vyresnieji, nesidomime paskola, 
mes domimės kuo mažiausiomis in
vesticijomis. Vis klausimas - kur mūsų 
jaunoji karta, kur jie skolinasi, ar išvis 
skolinasi?

Narių skaičius skyriuje beveik ne
pasikeitė. Dalis dėl įvairių priežasčių 
pasitraukė iš mūsų tarpo, jų vietas už
ėmė nauji nariai. Sydnėjuje turime apie 

kad trumpalaikiai ar ilgalaikiai Lietu
vos piliečiai, čia esantys, atidaro pas 
mus sąskaitas.

Sydnėjaus nariai, daugumoje vy
resnioji karta, stipriai jaučia ryšį su 
giminėmis ir artimaisiais Lietuvoje - 
praeitų metų bėgyje persiuntė per mus į 
Lietuvą virš $420,000.

Kas daugiau? Sužinojome, kad „Tal
kos“ direkcija, atsižvelgiant į Austra
lijos dolerio kritimą tarptautinėje rin
koje, sutiko, kad kalėdinės piniginės 
dovanų siuntos į Lietuvą galės būti 
siunčiamos $100, $200 ir $300 sumo
mis. Už kiekvieną siuntą tokių sumų

Nukelta į 4 psl.

Australijos Lietuvių Dienos - 
mūsų pasididžiavimas. Jos šiais metais vyks Geelonge, Vie. 

Ruoškimės joms visi!
ALD Ruošos Komitetas
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Kaunietis ir sydnėjiškė partnerė 
kopia į šokio viršūnes

Pramoginių šokių čempionai - 24 me
tų kaunietis Tomas Atkocevičius ir 22 
metų sydnėjiškė Kym Johnson, nors 
drauge pradėję šokti tik nuo praeitų 
metų rugsėjo mėnesio, kaip geriausia 
Australijos pora, jau pateko į britų ir 
tarptautinių konkursų pirmąjį dešim
tuką.

Tomas ir Kym dabar nutarė įsikurti 
Londone, kur juos ruoš geriausi britų 
pramoginių šokių pedagogai. Tomas su 
Kym yra laimėję daug prestižinių 
konkursų Anglijoje. Paskutinysis jų 
pasirodymas buvo Vokietijos „Masters“

Metus užbaigė Sydnėjaus "Talka"
Atkelta iš 3 psl.

reikės mokėti po $10. Dovanines siun
tas galės siųsti ir ne nariai.

Atsižvelgiant, kad tai bus dovanines 
siuntos šv. Kalėdų proga - jas bus gali
ma persiųsti tiktai sekmadieniais - 
lapkričio 19 d., gruodžio 6 ir gruodžio 
13 dienomis. Visais kitais sekmadie
niais galima siųsti bet kokias sumas už 
$15 mokestį nariams ir $25 mokestį ne 
nariams už siuntą. Pastebiu, kad jokių 
finansinių transakcijų šeštadieniais ne
bus daroma.

„Talkos“ akcijų turėtojai - nariai gau
na 6% palūkanų už praeitus metus.

„Talkos“ direkcija už praeitus metus 
paskyrė Sydnėjaus skyriui $1000 pel
no visuomeniniams reikalams. Siūlau 
pritarti, kad, atsižvelgiant į Lietuvių 
Dienas Geelonge, ši suma būtų pada
linta sekančiai - $400 sporto klubui 
„Kovui“, $300 chorui „Daina“ ir $300 
tautinių šokių grupei „Sūkurys“ (pir
mininkaujančiam paprašius narių 
pritarimo, jis buvo suteiktas aplo
dismentų formoje, o paramą gavusieji 
už ją padėkojo).

Nežiūrint vis stingstančios ekonomi
kos apyvartos Australijoje, vis at
leidžiamų žmonių iš darboviečių, 

senimas eina įprasta vaga - kuriasi 
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konkurse, kur finale jie buvo šeštoje 
vietoje.

Šiuo metu Tomas su Kym yra atvykę 
į Australiją ir dalyvaus „Australian 
Dance Society“ konkurse, kuris vyks 
Melburne šių metų gruodžio 6 dieną.

Gal bus proga pamatyti šiuos šokėjus 
ir Sydnėjaus lietuvių klube Bankstow- 
ne dar prieš svarbųjį pasirodymą 
Melburno konkurse.

Šiai jaunai, gražiai ir talentingai jau
nų šokėjų porai telieka palinkėti lai
mės ir pačios geriausios sėkmės.

Ramona

šeimos, naujai perkami, remontuojami 
namai, keičiami automobiliai. Sydnėjaus 
skyriaus nariams tikslas yra paskleisti 
kuo plačiau, kad „Talka“ skolina kuo 
geriausiomis sąlygomis ir, iš kitos pu
sės, moka labai patenkinamas palūka
nas.

Tad ir kviečiu Jus, narius, nors ir tik
tai savais interesais, kad gautumėte kuo 
didesnes palūkanas, kuo plačiau skleis- 
kite žinią apie labai priimtinas „Talkos“ 
paskolų sąlygas.

„Talka“ suteikia paskolas tikrai 
žemomis palūkanomis, neima paskolų 
atidarymo ar einamų administracinių 
mokesčių, prižiūri ir padeda nariams per 
visą paskolos laikotarpį. Paskolos 
suteikiamos ne tik lietuviams, jas gali 
gauti ir Jūsų kaimynai ar pažįstami“.

Sydnėjaus „Talkos“ skyrius ir šiais 
metais, nors ir iš nedidelio savo pelno, 
jo dalį paskyrė kultūriniams reikalams.

Ilgesnį paaiškinimą apie bendrąją 
„Talkos“ veiklą pateikė ir jos direkto
rius V. Alekna, specialiai atvykęs į šį 
susirinkimą.

Susirinkimas buvo užbaigtas klau
simais apie paskolas, pinigų persiun
timą į Lietuvą ir kt. Po to vyko tradi
cinės „Talkos“ vaišės“ - bufetas su 
sumuštiniais ir gėrimais.

,MP.“ inf.

Lietuvos inteligentija posovietinėje erdvėje
Vytautas Kubilius

„Tauta be inteligentų - tai armija be 
generolų, - prieškarinėje „Viltyje“ 
tvirtino Antanas Smetona. Ar šiandie
ninė inteligentija dar jaučiasi genero
lais, kaip anoji aušrininkų, varpininkų, 
viltininkų karta, skleidusi istorinę at
mintį ir valstybės viziją, kurios kiti 
gyventojų sluoksniai jau nepajėgė 
susikurti? Vienu metu rėždama ug
ningas prakalbas Vingio parko su
sibūrimuose ar budėdama prie Lietu
vos Parlamento barikadų, dabartinė 
inteligentija iš tiesų suvokė, atsidūrusi 
istorinio proceso smaigalyje, kuris 
trupina imperijos ledkanį .Tačiau toji 
palaiminga tapatybės su visa tauta 
savijauta išsisklaidė aštrioje visuo
menės poliarizacijoje, kurią lėmė 
planinės ekonomikos griūtis ir gims
tančių politinių partijų žūtbūtinė ko
va dėl vietos po saule. Reikėjo apsis
pręsti, kas yra nepriklausomybė - 
radikalus šuolis iš okupacijos situa
cijos ar tik buvusio gyvenimo re
formuotas tęsinys, kuriam vadovaus tas 
pats Kompartijos CK pirmasis se
kretorius su savo komanda.

Nuo tų apsisprendimų priklausė 
vienokia ar kitokia laikysena politinės 
diferenciacijos ir visuomenės de
mokratizacijos eigoje. Jei nepri
klausomybė yra naujai atvertas istori
jos puslapis, tai pirmiausia privalėjai 
savęs paklausti: o ką gi tu veikei va
karykščiame tos istorijos puslapyje? Ar 
nestiprinai okupacinio režimo, to
bulindamas sovietinių raketų radijo 
antenas, projektuodamas vienkiemių 
nugriovimą, skelbdamas galutinį ka
pitalizmo krachą? Sovietmečio in
teligentija, vardan karjeros ir privile
gijų masiškai stojusi į kompartiją (rei
kėjo įvesti net limitą inteligentijai), vie
šai nepasibarstė kaltės ir atgailos 
pelenais, stipriau neišgyveno moralinio 
apsivalymo proceso, kuris po Antrojo 
pasaulinio karo buvo toks išganingas 
vokiečių visuomenei ir kultūrai. Grei
čiau stengėsi įsirašyti į „tyliosios 
rezistencijos“ didvyrius: net ir įkopę į 
valdžios piramidę, mes švęsdavome 
Kūčias ir leisdavome teatruose vaidinti 
pjeses apie Lietuvos didžiuosius 
kunigaikščius...

Dviejų istorijos tarpsnių skiriamoji 
linija, rėžiama per savo gyvenimą ir 
galvoseną, būna skaudi, bet ji padeda 
rasti vietą naujojoje gimtojo krašto 

. sanklodoje. įnteligentas yra visų pirma 
moralinė asmenybė, ieškanti esminių 
vertybių, kurianti ir perkurianti pati sa
ve. Vietoj dvasinės rekontrukcijos di
delė inteligentijos dalis, regis, pasirin
ko neutralumo poziciją: stovėti virš vi
sų ideologijų ir partinių programų, 
niekam nepriklausyti, nes šiame masi
nės kultūros amžiuje tik proto ir dva
sios individualumas yra tikroji in
teligento žymė. Po alinančių partinės 
priklausomybės metų atrodė gražu ir 
prakilnu likti nuošalės zonoje, palydint 
grumtynes aikštės viduryje ironiškais 
komentarais. Inteligentiška yra ne
demonstruoti savo pažiūrų ir vertini
mų, nesiginčyti, o ieškoti visur „san
tarvės“ - ir su tais, kurie siūlė neišvesti 
iš Lietuvos sovietinės kariuomenės, ir 
su tais, kurie iššvaistė milijonus žmo
nių santaupų, ir su tais, kurie nebau
džiami garsina sufalsifikuotas KGB 
bylas (Vokietijoje už savivališką STASI 
dokumentų paskelbimą iki trijų metų 

laisvės atėmimo). Išdidi neutralumo 
pozicija virsta moraliniu abejingumu ir 
susitaikymu su blogiu. Nebėra dėl ko 
piktintis ir ką smerkti, ko tikėtis. 
Nebelieka vidinių veiksmo akstinų.

Neutralaus inteligentiškumo laiky
senoje tebetvyrojo nepasitikėjimas 
tautine valstybe, emocinis priešiškumas 
jcš šventėms ir jos istoriniams mi
tams. Sovietmetis paliko sąmonėje slo
gios patirties suformuotą išvadą: vals
tybė yra prievartos ir smurto įrankis, 
kiekviena valdžia - niekšų ir vagių gau
ja. Naujuose romanuose atgimusi tau
tinė valstybė vaizduojama kaip pra
gariška chaoso vietovė. Tautiškumas 
desekralizuojamas, kaip agrarinės 
bendruomenės reliktas ir filosofuo
jančių publicistų įrašomas į neigiamų 
sąvokų indeksą. Destruktyvų santykį 
tautinės valstybės atžvilgiu demons
truoja net politikai profesionalai: vieni 
agituoja nedalyvauti referendume, kiti 
ragina kauniečius neduoti policijai 
parodymų dėl žmogaus žūties. Ži- 
niasklaida afišuoja būtent tokį de
struktyvų, anarchistinį elgesį ir de
struktyvų intelektą.

Ankstyvesnės lietuvių inteligentijos 
kartos kūrė tautos istorijos didybės, tau
tos misijos Rytų ir Vakarų sankryžoje 
mitus. Dabartinė inteligentija, regis, 
pasišovusi demitologizuoti lietuvišką 
pasaulį, palikti dabartį be jokių pra
eities fantomų, gyventi tik šia akimirka. 
Vartotojiška visuomenė nebereikalauja 
iš individo įsipareigojimo abstraktiems 

’ idealams ir aukšesniems tikslams - žiū
rėk pirmiausia naudos sau... „Lietuvy
bė.negali būti mūsų profesija“, - Vy
tauto Voltero romane „Jaučio ragai“ 
kerta savo tėvams į akis jau su- 
amerikonėję jų vaikai. Panašiai šian
dien mąsto ir ne vienas' praturtėjęs 
„naujasis lietuvis1“ Televizijos laidoje 
„Dar ne vakaras“ trys besivaržančios 
mergelės turi sudainuoti po dainelę; ir 
viosos gieda amerikoniškas daineles 
kaunietiška tarsena. Tik viena aukštoji 
mokykla (Klaipėdos universitetas) dar 
rūpinasi kaip įskiepyti etninės kultū
ros tradicijas mokyklose.

Posovietinė inteligentija grimsta į 
prasivėrusią tuštumą - marksistinės 
ideologijos šarvai subirėjo. Tautinio 
idealizmo banga atslūgo, o kaimie- 
tiškumas - prieškarinės inteligentijos 
šaknys ir stiprybė - jau paplautas. 
Kapitalizmo restauracija ir gerovės 
valstybės sukūrimas iškilo kaip ’vie
nintelė išganinga perspektyva, bet ji 
stumia į nedarbo krizės ir socialinės 
nelygybės sproginėjančias votis, artina 
ekologinę katastrofą, o kraštą paverčia 
Vakaruose sudėvėtų automobilių są
vartynu. Kitokią .pasaulio atnaujinimo 
viziją - be materialinio pragmatizmo - 
nukrikščionintas protas nebepajėgia 
susikurti. Todėl „daryti pinigus“ tapo 
garbingu inteligento užsiėmimu - fi
zikai, gydytojai, inžinieriai, žurnalis
tai, dailininkai keičia profesijas; kuria 
akcines bendroves, vadovauja bankams 
(jie žlunga), gena iš Vokietijos senus 
automobilius, dažo praturtėjusių tau
tiečių namus Čikagoje arba prižiūri 
senutes (už 1500 dolerių per mėnesį). 
1996 metais išvyko į užsienį ieškoti 
pinigų ir laimės 500 aukštąjį mokslą 
baigusių lietuvių. Pareiga dirbti savo 
kraštui jau nebėra moralinis kriterijus,'

Nukelta į 5 psl.
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Sugrįžo
Gen. Jonas Černius. Lygiai po 54 

metų į Lietuvą sugrįžo vieno iš žy
miausių Lietuvos politikų, buvusio 
ministro pirmininko, Lietuvos ka
riuomenės kūrėjo, generalinio štabo 
viršininko generolo a.a. Jono Černiaus ir 
jo žmonos Veronikos Černienės palai
kai. Jų palaidojimo Lietuvos žemėje 
iškilmės tapo įspūdinga tautinio su
sikaupimo, iškilių asmenybių pri
siminimo ir katalikiškų tradicijų 
tęstinumo švente.

Lėktuvas iš Londono Vilniaus oro 
uoste buvo sutiktas išrikiuota Lietuvos 
kariuomenės garbės kuopa, kariniu 
orkestru. Prožektorių nušviesti kariai 
išnešė gen. J. Černiaus ir jo žmonos 
Veronikos portretus. Los Angeles 
gyvenantis jų sūnus inž. Vytautas Čer
nius ir vaikaitis Robertas Černius nešė 
urnas su mirusiųjų pelenais. Skambėjo 
gedulinga muzika. Atvykusius pasitiko 
Lietuvos vyriausybės kancleris Kęs
tutis Čilinskas, kariuomenės vadas gen. 
J. Andriškevičius, krašto apsaugos 
ministro pavaduotojas E. Simanaitis, 
kultūros ministro pavaduotojas J. 
Širvinskas, giminės, žurnalistai, vi
suomenės atstovai.

Mirusiųjų sugrįžimo į Tėvynę pa
gerbimui buvo atliktas Lietuvos him
nas. Policijos patrulių vedama, au
tomobilių palyda iš oro uosto pasuko į 
Vilniaus senamiestį. Nors jau buvo vė- 

. lūs metas, arkikatedros - bazilikos du
rys buvo atviros. Jaunos karių rankos 
nešė žymaus mūsų valstybės veikėjo ir 
jo žmonos pelenų ūmas, nakties tyloje 
ritmingai skambėjo karių garbės ri
kiuotės žingsniai. Urnos buvo pastaty
tos arkikatedros - bazilikos tremtinįų 
koplyčioje. Jauni šventovės giedotojai 
atliko gedulingus choralus, buvo 
sukalbėtos maldos už mirusius. Visai 
nakčiai palaikai pasiliko arkikatedros 
ramybėje.

Ryte, prieš pat šv. Mišias pirmas 
gedulingas vainikas prie mirusiųjų ur
nų buvo atneštas nuo Lietuvos Res
publikos Prezidento Valdo Adamkaus. 
Šv. Mišias aukojo Vilniaus arki
vyskupijos generalvikaras vyskupas 
Juozas Tunaitis ir monsinjoras Ka
zimieras Vasiliauskas. Įsimenantį 
pamokslą, nušviečiantį velionių Černių 
gyvenimo kelią, pasakė monsinjoras K. 
Vasiliauskas.

Po pamaldų urnos buvo išvežtos į 
Kauną. Senosios Karininkų ramovės

Atkelta iš 4 psl.
kuris sulaikytų išprusintų Lietuvoje 
intelektualų nutekėjimą.

Sovietinė sistema, masiškai re
produkavusi inteligentiją (kasmet po 10 
000 aukštųjų mokyklų absolventų), 
suniveliavo jos išskirtinumo bruožus. 
Nuprasmintų idėjų ir žodžių srautai 
išplovė individualų dvasinį pasaulį ir 
užtrenkė konceptualinį mąstymą, ge
bantį pakilti virš klampios empirikos. 
Įpratimo stimuliuoti darbą ir gauti pi
nigus už pasėdėjimą. Išmokė rašyti 
fiktyvias ataskaitas, apeiti įstatymus ir 
nesilaikyti duoto žodžio. Įkalė nuo
statą, kad valstybės biudžetas - be
dugnis, iš kurio reikia griebti kiek ga
lima daugiau savo žinybai, savo drau
gų grupei ir sau pačiam.

Iš Maskvos glėbio sprūstančią Lie
tuvos valstybę sovietinė inteligentija, 
visų pirma partinė nomenklatūra, 
klampino į besaikio grobimo, lėšų

A. a. generolas Jonas Černius, buvęs 
Lietuvos min. pirmininkas 1939 m.

Nuotr. II. Paulausko

Iškilmių salėje urnos su gen. J. Čer
niaus ir jo žmonos pelenais buvo 
pastatytos viešam kauniečių ir Lietu
vos karių atsisveikinimui visai dienai. 
Pastoviai keitėsi visų kariuomenės rū
šių karių ir karininkų garbės sargyba. 
Jautriai giedojo karininkų vyrų choras 
„Margiris“. Atsisveikinti su gen. J. 
Černiumi atėjo daug kauniečių, kari
ninkų žmonų sąjungos - birutiečių na
rės, atvyko gimtojo velionių rajono - 
Kupiškio visuomenės atstovai.

Taip praėjo paskutinė diena mieste, 
kur ilgus metus Čemiai gyveno, dirbo 
atsakingą valstybei darbą, kur gimė jų 
vaikai Danutė ir Vytautas. Dar buvo 
nemažai žmonių, kurie pažinojo gene
rolą J. Černių ir jo šeimą, atėjusių 
pareikšti užuojautos jo sūnui ir vaikai
čiui. Penktadienį, rugsėjo 18 d., įvyko 
gen. J. Černiaus ir jo žmonos Veroni
kos Černienės laidotuvės. Ryte į gar
bės sargybą prie mirusiųjų urnų stojo 
aukšti kariuomenės karininkai, Kauno 
savivaldybės vadovai. Gedulingas 
melodijas atliko styginių kvartetas. Su 
vainikais atvyko Lietuvos ministras 
pirmininkas Gediminas Vagnorius, 
krašto apsaugos ministras Česlovas 
Stankevičius, kiti aukšti vyriausybės 
pareigūnai, Seimo nariai. Jie paskuti
nieji stojo įgarbės sargybą. Gaudžiant 
karinio orkestro atliekamom gedulin
gom melodijom, urnos išnešamos iš 
Karininkų ramovės ir laidotuvių vilks
tinė pajudėjo Kauno gatvėmis. Trum
pai buvo sustota prie Karo muziejaus 
sodelio, skambėjo varpų muziką, 

švaistymo, grupinių interesų liūną. 
•Nusiaubtų bankų vadovai buvo ne 
Maskvos statytiniai, o Vilniaus ir Kau
no aukštųjų mokyklų auklėtiniai. 
Mokslų akademijos sandėliuose ne
buvo likę net radiatorių, kai jų turtą atė
jo perimti institutai. Pareigūnų są
žiningumą valstybė gali tik nusipirkti, 
mokėdama didelius atlyginimus, kitaip 
net teisėjų nepriversi laikytis išleistų 
įstatymų. Ar 300 000 tarnautojų 
(prieškarinei Lietuvai pakako 30 000) 
yra valstybės karkasas, ar parazitinis 
antstatas? Vilniuje, pavasarinio lietaus 
apsemtame bibliotekų kolektoriuje žūs
ta dviejų milijonų litų vertės vadovė
liai ir knygos, išleistos prieš trejus me
tus. Kodėl jos laiku nebuvo išdalintos 
mokykloms. Vienas bendradarbis, tris 
kartus žadėjęs ir tris kartus neatlikęs 
užplanuoto darbo, didžiai nustebo, kai 
paskiau: „Esi giliai sovietizuotas 
žmogus...“ (Tęsinys sek: numeryje) 

atsisveikinimui nugriaudėjo patrankos 
šūvis. Vilkstinė taip pat stabtelėjo ir 
prie prieškaryje buvusio Lietuvos 
kariuomenės štabo, kur ilgus metus dir
bo gen. J. Černius. Jaudinanti minutė 
buvo kai, šiuo metu čia esančios Lietu
vos karo aviacijos pajėgų kariškiai,vi
si išsirikiavę kieme, pasitiko generolo 
urną, trimitininkai atliko melodiją „Oi, 
neverk motušėle, kad jaunas sūnus eis 
ginti brangios tėvynės...“

Laidotuvės įvyko Kauno Petrašiūnų 
kapinėse, kur yra ir kitų garsių Lietu
vos žmonių kapai. Kapą pašventino ir 
kartu su visais meldėsi Lietuvos 
kariuomenės karo kapelionas kun. 
Alfonsas Bulota. Skambant Lietuvos 
himnui, urnas kariai ant tautinių juostų 
nuleido į duobę prie dviejų augalotų 
pušų. Suskambėjo giesmė „Marija, 
Marija“.

Tos dienos ryte šv. Mišios už gen. J. 
Černių ir jo žmoną taip pat buvo laiko
mos Kauno Įgulos šventovėje.

Rugsėjo 19 d. Kupiškyje, gen. J.^ 
Černiaus gimtinėje, įvyko didingo pa
minklo jo asmenybei pagerbti ati
dengimas. Paminklą sukūre skulpto
rius V. Krūtinis. Jis įškilo puikioje 
aikštėje prie 1934 m. pastatytų Kupiš
kio kareivinių, apsuptas augalotų beržų 
ir kitų vešlių medžių.

Vaizdas iš a. a. generolo Jono Černiaus ir jo žmonos laidotuvių Lietuvoje.
Nuotr. J. Ivaškevičiaus

Klaidų ištaisymas
Š. m. "M. P.” Nr. 41 (4 psl.), p. A. Vyšniauskienės str. "Melburno bendruomenės 

susirinkimas", aprašant įvykusius rinkimus į ALB atstovus, išleista Z. Augaičio 
pavardė.

Tame pačiame str. praleista: "MALB pirm. A. Vaitiekūnas pasveikino susirinku
sius, pranešė susirinkimo tikslą ir pakvietė MALB sekretorę I. Vilkšienę sekreto
riauti".

A. Vyšniauskienės str. "Diskusijų popietė Melburne" ("M.P." nr. 42, 3 psl.) 
vietoje: "L; Kozlovskienė: Atvykau į Australiją prieš nedaugelį metų ir aktyviai 
įsitraukiau į lietuviškąjį gyvenimą..."; turi būti: " L. Kozlovskienė: Atvykusi į 
Australiją prieš nedaugelį metų. Nepaprastai aktyviai įsijungusi į lietuviškąjį 
gyvenimą".

Straipsnių autorę ir paliestuosius atsiprašome. Red.
***

"M.P." Nr.44 laiške po mano parašu, be kitų pataisymų, kurie gal buvo reikalingi 
- yra kiti pakeitimai mano laiško ko aš nei rašiau, nei jie atitinka faktams.

Sakinyje, :"kad vidaus reikalų ministras p. Šedbaras iš pareigų atleido Specia
liosios tyrimų tarnybos viršininką poną Gaudutį. Ponas Gaudutis, gaudamas 50 000 
litų algą..."

Pranešimo originale buvo parašyta taip: "kad Vidaus Reikalų Ministras p. Šedba
ras iš pareigų atleido Specialiosios Tyrimų Tarnybos viršininką virš 50 metų poną 
Gaudutį. Ponas Gaudutis su 15 tūkstančių litų alga, tai keturis didesnė už Ministrą 
pirmininką. A. Kramilius

Straipsnio autorių ir suinteresuotuosius atsiprašome.
Red.

"Miisii Pastogė" Nr.45 1998.11.16 psl. 5

Visa tai buvo nepamirštamos ir ypač 
jaudinančios minutės gen. J. Černiaus 
sūnui Vytautui, jo žmonai Daliai, 
giminėms ir visiems kupiškėnams. Inž. 
Vytautas Černius taip pat aplankė 
Kupiškio rajono Noriūnų vidurinę 
mokyklą, kuri pavadinta jo tėvo vardu. 
Čia jis susitiko su mokyklos kraš
totyrininkais, papasakojo apie savo 
tėvelius, pasitraukimą iš Lietuvos 1944 
- siais, nelengvas odisėjas Vokietijoje 
ir Anglijoje, įsikūrimą JAV.

Netoli Noriūnų, antroje Lėvens pu
sėje, Palėvenės kapinaitėse ilsisi gene
rolo Jono Černiaus tėvas K. Černius - 
Černiauskas, kiti giminės. Čia pat ir 
Aukštaičių kaimas, kur išliko genero
lo tėvams pastatyta sodyba. Pačiame 
Kupiškyje yra namas, kur 1942 - 1944 
metais gyveno Černių šeima - prie jo 
pritvirtinta memorialinė lenta su gen. 
J. Černiaus bareljefu.

Vėlų 1944 metų rudenį Čemiai pa
liko sovietų okupuojamą Lietuvą ir štai 
tik po 54 - rių metų sugrįžo į gimtinę. 
Sauja pelenų, sustingęs granite kario 
bei politiko žvilgsnis, amžina tautos 
pagarba ir atminimas - toks sudėtingo ir 
trapaus žmogiškojo gyvenimo atspinys 
išėjus į amžinybę.

“Dirva", 1998.
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EDSE ICIA S

"Vilniaus" tuntas nesnaudžia! Lietuviai bandys tapti pasaulio čempionais

Į skautiškąjį „Mūsų Pastogės“ sky
relį -,.Pėdsekį“ - įvairiais keliais, kele
liais pradėjo ateiti žinios iš Lietuvių 
Skautų Sąjungos Australijos rajono 
vienetų. Prašome, susipažinkite:

Adelaidės „Vilniaus“ tunte, vado
vaujamame v.sk. Rūtos Sankauskienės 
ir ps. Antano Pociaus, priklauso gražus 
brolių ir sesių pulkas.

Vilkiukų- gintarėlių būreliui priklau
so 2 gintarėliai ir 4 vilkiukai bei 
kandidatai (iš jų Max Sankauskas ir Ja
son Talanskas jau išlaikė egzaminus į 
vilkiukų II patyrimo laipsnį). Jiems ir 
skautams vadovauja ps. Antanas Po
cius.

Skautų skilčiai priklauso 4 skautai ir 2 
kandidatai.

Prityrusių skautų turima tik vieną, bet 
užtat skautų vyčių - gražus būrelis: Al
gis Sankauskas (būrelio vadas), Algis 
Karazija, Algis Laurinaitis ir Vytas 
Neverauskas. Kandidatai į sk. vyčius - 
Vic Dryža ir Darius Kubilius.

Melburno skautai sportininkai Mt. 
Buller kalnuose: iš kairės - A. 
Pranckūnas, D. Pranckūnas, J. Lu- 
kaitienė, J. Rutkauskaitė ir O Lu
kai tytė.

Lapkričio 24 - 29 dienomis Sydnėjuje, 
St. Marys priemiestyje, 869 Lydden- 
ham Rd., Model Park stadione, kuris 
yra maždaug trys ketvirtadaliai kilo
metro nuo Elizabeth Drive, vyks 7-sios 
Pasaulio miniatiūrinių automobilių 
lenktynių varžybos. Šios varžybos vyks 
tris dienas, t. y. penktadienį, 27 d.; 
šeštadienį, 28 d.; ir sekmadienį, 29 d. 
Varžybos prasidės nuo 9 vai. ryto ir 
įvairiose automobilių klasėse vyks visą 
dieną. Šį savaitgalį čia vyks ir „Model 
Engineers" parodos, kur bus galima 
pamatyti traukinių, laivų, lėktuvų ir 
automobilių modelius.

„Greitumiriių automobilių“ („Tether 
Cars“) sportas gimė 195 L metais Ita
lijoje. Šie automobilių modeliai su vi
daus degimo varikliais, specialiai 
įrengtame betoniniame skritulyje skrie
ja ratais, demonstruodami technikinius 
konstruktoriaus sugebėjimus. Auto
mobiliai važiuoja iki 330 km per va
landą greičiu. Lietuvoje šis sportas 
prasidėjo 1956 metais. Pagal tarptauti

nę kvalifikaciją, automodeliai skirsto
mi į 5 klases, pagal variklio tūrį. Jie turi 
pagrindinius automobilio dalykus - 
variklį, karbiuratorių, žvakes, pavarą, 
akumuliatorių, ratus, amortizatorius, 
baką kurui ir kt.

Nuo 1960 metų Lietuvos sportininkai 
pastoviai dalyvavo įvairiose varžybose 
ir yra iškovoję buvusios TSRS čempio
nų vardus. 1991 metais Lietuva buvo 
priimta į tarptautinę FEMA federaciją 
ir Lietuvos rinktinė kasmet dalyvauja 
Europos ir pasaulio pirmenybėse. 1995 
ir 1996 metais rinktinė užėmė Europos 
3 - sias vietas. 1997 metais Lietuvos 
čempionas E. Štelingas laimėjo Euro
pos taurę. Federacijos prezidentas J. 
Kindurys 3.5 cm klasėje laimėjo bron
zą.

Į pasaulio pirmenybes Sydnėjuje 
atskrenda tėvas ir sūnus Štelingai ir ti
kisi čia tapti pasaulio čempionais. 
Sydnėjiškiai kviečiami apsilankyti šio
se varžybose.

A. Laukaitis
Pačių vyriausiųjų vadovų - skauti

ninkų prie tunto susibūrė 3 - v.s. Anta
nas Pocius, v.s. Vyt. Neverauskas ir v.s. 
Vyt. Opulskis.

Sesės susigrupavę sekančiai - turi
mos keturios jaun. skautės - paukštytės 
(skiltininkė Audra Verbylaitė), 6 skau
tės (skiltininkė Aldona Pretty), 2 prit. 
skautės.

Vyr skautės - Rūta Sankauskaitė 
(vadovė), Aldona Pretty, Lina Verby
laitė, Emilija Dryžienė, Marytė Ver
bylaitė, Dalė Laurinaitienė ir Daina 
Pociūtė. Prie tunto priregistruotos ir 3 
skautininkės: Birutė Mikužienė (tunto 
globėja), Elena Bulienė ir Marytė 
Neverauskienė.

Įdomu pažvelgti į tunto veiklos 
dienoraštį. Jis pradėtas 1997 m. liepos 
mėn., atšviečiant Australijos lietuvių 
skautų veiklos 50 - mėtį ta proga 
suruoštoje 4 dienų stovykloje. Joje 
dalyvavo 29 tunto skautai - tės ir 67 
svečiai. Jų tarpe ir Rajono vadas v.s. H. 
Antanaitis.

1997.XI. 30 - vyko tunto sueiga 
Lietuvių Katalikų Centre. Paskebta 
naujoji tunto vadovybė.

1997.XI. 30 - Adelaidės skautai 
sujungė savo veiklą su lietuvių mo
kykla. Sueigos daugiausi vyksta mo
kyklos laiku, maždaug kas 2 savaitės. 
„Vilniaus“ tunto skautams paskirtas 
kambarys Lietuvių Katalikų Centro 
patalpose, kur vyko šių metų mokyk
los baigimo koncertas, jame dalyvavę 
18 jauniausiųjų prisidėjo prie progra
mos atlikimo.

1998.1.2 - 12 d. trys „Vilniaus“ tunto 
skautai dalyvavo Melburno „Džiugo“ 
tunto stovykloje.

Šv. Kazimiero šventės sueigoje, kovo 
18 - ąją, dalyvavo 22 skautai. Vyko 
skautų Kaziuko mugė. Tunto sueigos

metu Pažangumo medaliu apdovanota 
prit. skautė pi. Audra Verbylaitė. 
Paukštytės - vilkiukai išlaikę dainavi
mo ir virimo specialybių egazaminus, 
gavo ženklus. Sesės skautės gavo tau
tinių šokių ir dainavimo specialybių 
ženklus.

1998.III. 14 vėl vyko tunto sueiga. 
Dalyvavo 18 brolių - sesių. Įvestos 
varžybos dėl lankymosi tunto sueigo
se ir gerųjų darbelių darymo.

1998.III. 17 - 19 dienomis buvo 
suruošta 3 dienų stovykla skautų 
stovyklavietėje „Woodhouse“ . Da
lyvavo 38. Stovyklos metu suruošta 
iškyla į Mt. Lofty botanikos sodą ir 
ekskursija į vietovę Challenge Hill. 
Ruošti įvairūs užsiėmimai. Stovyklos 
metu įžodžius davė Rimas ir Neris 
Kaminskai, Vidas Kubilius ir Algis 
Vabolis. Patrikas Vabolis priimtas į 
gintarėlius. O dauguma vilkiukų ir 
paukštyčių gavo gamtos draugo spe
cialybės ženklą. Skautai Darius Kubi
lius ir Vic Dryža išlaikė prit. skautų 
egzaminus ir davė įžodį.

Stovyklai vadovavo tunt. R. San- 
kauskienė talkinama brolijos vadovo 
A. Pociaus (kuris buvo ir stovyklos 
virėjas); adjutantės pareigas ėjo L. 
Verbylaitė.

Stovyklą maitino E. Dryžienė, A. 
Verbylaitė, A. Verbyla, A. Pretty ir sk. 
v. A. Sankauskas, prisidėjęs prie virtu

vės organizavimo.
Tai tik šių metų pradžios „Vilniaus“ 

tunto veikla - tiek jos jįaygęię.ĮŠ Rajo
no vadijos. Tikime, kad vilniečiai ir to
liau gražiai veikia ir retkarčiais mums 
atsiųs savo veiklos apžvalgą ir vieną 
kitą korespondenciją.

Budėkit, sesės, broliai!

Kovotojų už Lietuvą raštai
Praėjusią vasarą lankydamasis Lietu

voje turėjau progos susitikti su politi
niais kaliniais, tremtiniais ir pogrindžio 
kovotojais. Kai kurie iš jų yra išleidę 
savo knygas ar knygeles apie savo iš
gyvenimus. Žemiau pateikiu sąrašą 
knygų ir knygelių su trumpu aprašymu 
ir kaina, įskaitant pašto išlaidas Austra
lijos doleriais.

Nijolė Sadūnaitė: "Skubėkite daryti 
gera", 255 psl. Šių metų laida gausiai 
iliustruota, tai naujausioji N. Sadūnąi- 
tės knyga. Kaina 5 dol.

Algirdas Statkevičius: "Te tau skau
da širdį". 320 psl. gilus filosofinis vei
kalas apie valstybę, religiją ir žmogų. 
Kaina 5 dol. Antra to paties autoriaus 
knyga "Žemiškasis pragaras ir jo 
veikėjai", 202 psl. knyga apie bendrą 
žmogiškąją kultūrą, pasaulėžiūrą ir siau- 
raprotiškumą. Kaina 3 dol.

Augustinas Povilaitis: "Neramios die
nos" nepaprastai reto pobūdžio knyge-

206 psl. "Valstiečių laikraščio" leidinys, 
skausminga tremties istorija. Kaina 5 
dol.

Sibiro tremtinys Vytautas Čepliaus- 
kas: "Įklimpęs laikas", tremties išgy
venimai poezijoje, 154 psl. Kaina 3 dol.

Andrius Porutis: "Lietuvos istorija 
poezijoje", 265 psl.Visa Lietuvos isto
rija nuo kunigaikščių laikų, per okupa
cijas ir iki nepriklausomybės atgavimo 
1990.3.11, atžymėta įvairių autorių 
eilėraščiais. Kaina 5 dol.

Vaclovas Dzedulionis: poezija apie 
Lietuvos okupaciją, 203 psl., joje arti 
200 trumpų eilėraščių, kai kurie iš jų - 
kaip pagerbiant Justiną Marcinkevi
čių- visai ne vietoje. Kaina 3 dol.

Algirdas Radvilavičius: 200 psl.su 
trim apysakom - "Viza įVakarus", "Pir
moji meilė" ir "Namas be kiemo". Auto
rius naujame gyvenime po 1990 metų 
bando žmoguje surasti daugiau dvasi
nių vertybių, bet be pasekmių.Ypač

„M.P.“ inf. le, tik 33 psl. apie 17 sukilimų, ruoštų 
prieš Lietuvą 1918 - 1940 metais. Šią

vertas dėmesio aprašymas apie gyve
nimą mokyklose. Kaina 5 dol.

knygelę buvęs Saugumo departamento Apsilankęs Seime, gavau dovanų ke-
direktorius parašė įspėdamas to meto 
prezidentą, ministrą pirmininką, vidaus 
reikalų ministrą ir to meto Kariuomenės 
vadą. Augustinas Povilaitis ir gen. Sku
čas buvo areštuoti tik sovietams okupa
vus Lietuvą, kankinti Maskvoje, vėliau 
sušaudyti. Knygutės kaina 3 dol.

liolika "Lithuanian Parliamentary Mir
ror" - Seimo žurnalas anglų kalba. Dvie
jų ar daugiau knygų užsakytojai šį žur
nalą gaus veltui. Atlyginimą už už
sakymus iki 3 dolerių, siųskite pašto 
ženklais. Didesnę sumą - čekiu ar bank
notu voke: J. Kedys, P.O. Box 535 Par-

Be žodžių... Sibiro tremtinys Mindaugas Babo-. ramatta 2150. Dalis užsakymų eis paš- 
nas: "Per kančias neprarandant vilties", tu iš Lietuvos. J. P. Kedys
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(Apie ketvirtąją psaulio galybę)

Kažkas kažkada yra pasakęs, kad 
pasaulyje ketvirtoji galybė esanti spau
da! Apie tai šiandien, kad ir trumpai, 
norėčiau pakalbėti, prisimindamas, ką 
ji reiškia mūsų, emigrantų, gyvenime.

Mūsų, kad ir labai kukli, lietuviškoji 
spauda Australijoje nuo pat pirmųjų 
atvykimo dienų į šį kontinentą, buvo 
ryšys, kuris jungė po platųjį Australijos 
žemyną išblaškytus lietuvius, anuo
metinius politinius emigrantus. Nebuvo 
stovyklos ar vietovės, kur ji, eidama iš 
rankų į rankas, nepasiektų dykumose, 
cukrinių nendrių fermose, miestuose ir 
miesteliuose dirbančių tautiečių, daž
niausiai temokančių tik savo gimtąją 
kalbą!.. Lietuviškas laikraštis buvo mū
sų tarpusavio ryšys ir drauge - cemen
tas, rišąs mūsų kultūrinius, visuome
ninius reikalus, drauge informuojantis 
apie padėtį tėvynėje.

Pradžią tarpusavio ryšiui padarė Pie
tų Australijos dykumoje rotatoriumi 
spausdinamas „Australijos Lietuvis“, 
savo pirmąjį numerį išleidęs dar 
1948.09.12 dieną. Sekančių metų sau
sio mėnesį pasaulio šviesą išvydo ir 
pirmasis „Mūsų Pastogės“ numeris. Po 
jų pasipylė įvairūs trumpaamžiai 
biuleteniai, proginiai žurnaliukai, 
sroviniai leidiniai. Buvome informuo
ti - žinojome, ką darė tautiečiai vienoje 
ar kitoje kontinento dalyje, stebėjome 
.okupanto engiamos tautos likimą ana
pus geležinės uždangos, jos pastangas 
priešintis okupantui.

Laikas bėgo. Atkaklioji, dinamiška, 
kad ir nedidukė lietuvių ateivių banga 
šiame kontinente paseno. Tėvynė, po 
penkiasdešimties ilgų vergovės metų, 
atgavo laisvę..
Palengva pradėjome pavargti, aptingti. 
Dalis mūsų lyg pasijuto, kad jau atliko 
savo patriotinio gyvenimo pareigą - 
tėvynė laisva, ko dar bereikia? Gal čia 
nemažai prisidėjo ir dalies pirmųjų - 
energingiausiųjų - išėjimas iš šio 
pasaulio, kitų - jutimas, kad didžiausias 
tikslas - Lietuvos laisvės atgavimas - 
jau pasiektas. Čia prisidėjo, kad ir dali
nai, ir amžius - energija tarytum ėmė 
jau apleisti.

Nežinau, kiek šį senėjimo reiškinį 
pajuto kiti lietuviškojo kultūrinio 
gyvenimo faktoriai - menas, dailioji 
literatūra, tačiau lietuviškoji spauda, 
ypač paskutiniuoju metu, ėmė labai 
jausti, ir beskubančiu tempu. Tuo pačiu 
kartais apima nerimas, kad neužilgo jau 
nebežinosime, kas dedasi mūsų kai
myninėse lietuvių kolonijose, kuriose, 
likus tik pusantro mėnesio iki Lietuvių 
dienų, gyvenimas, regis, turėtų virte vir
ti. Informacijos stoka dar labiau 
susilpnins mūsų lietuviškąją - kultūrinę 
veiklą. O tai, ko gero, ir reikš mūsų, 
lietuviškosios išeivijos, ‘mirtį šiame

Kaune įsteigtas V. Pūtvio - Putvinskio Įdubas
. Atkelta iš 2 psl.

Įžanginėje kalboje šių eilučių auto
rius prisiminė 1989 metus, kuomet bu
vo atkuriama Šaulių sąjunga, kalbėjo 
apie klubo steigimo idėją ir jo veiklą.

„VI. Pūtvio - Putvinskio klubo, kurio 
nariais bus atkūrėjai, veteranai VI. Pūt
vio - Putvinskio palikuonys, kariai da
vę priesaiką iki,1991 m. sausio 13 d., 
įsteigimo idėja yra sveikintina ir 
reikalinga“ - savo kalbą pradėjo LŠS 
vadas kapitonas L. Bakaitis. Jis kalbė- 

kontinente.
Prieš šias, mus pradedančias liesti 

„negalias“, lig šiol drąsiai kovojo mūsų 
lietuviškoji spauda, primindama, kad 
esame lietuviai, informuodama apie 
gimtąjį kraštą ir mūsų, emigrantų, veik
lą.

Redakcijai labai ir labai reikalinga 
talka. Pačioje redakcijoje dirba tik du 
žmonės - redaktorius ir tekstų rinkėja, 
neskaitant administracijos ir ekspe
dicijos, kuriose dirba dar du žmonės. 
Taigi visas laikraščio formavimas - 
redagavimas, korektūra ir t.t. krenta, 
daugiau ar mažiau, tik ant vieno žmo
gaus pečių. Malonių laiškų, prašančių 
bendradarbius pagelbėti korespon
dencijomis,redaktorius net neturi laiko 
rašyti, o neretai ir tie, parašytieji, ne 
visuomet pasiekia savo tikslą. Tiesa, 
nuolatinai prie redakcijos dirba keli po
litinių Lietuvos žinių publicistai, kurie 
kas kelintą savaitę atsiunčia išsamias 
Lietuvos politinio - ekonominio - 
kultūrinio gyvenimo apžvalgas (dr. V. 
Doniela, dr. A. Kabaila, dr. D. Kairaitis, 
A. Reisgys, J. Rūbas ir dr. S. Varnas; 
savaitines pasaulio politikos apžvalgė
les nepavargstančiai paruošia V. 
' Patašius). Dėka jų, galime reguliariai 
sužinoti, kas naujo yra įvykę tėvynėje. 
Tai viena medalio pusė. Antroji - ly
giai tiek pat svarbu žinoti, kas dedasi 
pas mus pačius, „namuose“. Žinoti, ką 
kaimynas daro, dažnai tai esti pa
skatinimu ir mums patiems! (O kuo aš

■ blogesnis?) j
Neraginu labai daug, tai tik draugiš

kas priminimas, kad lietuviška spauda 
(„Mūsų. Pastogė“) gyvuotų - turime 
įsijungti į jos bendradarbius. Kitaip ji, 
jei ją dar leisime, taps tik kitų laikraščių 
straipsnių kopija. O tai juk nebe tas 
pats!

Prieš kurį laiką sporto skyriuje 
angliškai buvome pradėję spausdinti 
apie mūsų jaunųjų pasiekimus lengvo
joje atletikoje, krepšinyje. Skyrelis, 
atrodo, turėjo gerą pasisekimą tarp 
jaunųjų skaitytojų. Deja, jį rašęs 
bendradarbis dėl kitų darbų daugiau 
mums rašyti nebegalėjo. Atsiradus 
naujam bendradarbiui, bandysime spor
to skyrelį anglų kalba atgaivinti.

Ir dar vienas prašymas fotoko
respondentams. Neužmirškite „Mūsų 
Pastogės“! Tik nesiųskite 12 - 24 
fotografijų iškart. Poros tikrai pakaks. 
Būtina taip pat antroje fotografijos pu
sėje užrašyti datą ir trumpą aprašymą, 
kas joje vaizduojama bei fotografo 
pavardę. Ačiū labai.

Laukiame aktyvaus bendradarbiavimo, 
senų ir naujų korespondentų straipsnių 
ir straipsnelių.

Jūsų redaktorius 
Bronius Žalys

jo, kad klubo nariams yra daug darbo 
steigiant LŠS muziejų, rašant atkūri
mo metraštį, auklėjant jaunuosius 
šaulius, kuriant šių dienų šauliškąją 
ideologiją. Ypač svarbu - suburti tuos,' 
kurie 1989 - 1990 m. bėgyje atliko di
delį darbą atkuriant Šaulių sąjungą ir 
jos dalinius“. Baigdamas savo kalbą, 
LŠS vadas palinkėjo naujojo klubo 
nariams sėkmės ir vaisingo darbo var
dan mūsų valstybės ir Šaulių sąjungos,

Mirė a.a.«Jadvyga daiikienė - Venclovienė
Gauta žinia, kad Lapkričio 10 d. Pamaldos vyks Strathfieldo Sabina 

Sydnėjuje, Strathfield senelių namuo- koplyčioje.
se, sulaukusi 76 metų amžiaus, mirė Liko du sūnūs - Vytautas ir Algirdas.
Jadvyga Jankienė - Venclovienė. "M.P." inf.

informacĮSa } 
1999 kalendoriaus sudarymas

■ Lapkričio mėn. 29 d., 1.00 vai. p.p. Bendruomenės kambaryje Melburno Lietu
vių namuose įvyks Bendruomenės organizacijų susirinkimas 1999 metų pietų ir 
renginių kelendoriui sudaryti.

Kviečiame Melburno lietuvių organizacijų pirmininkus/atstovus dalyvauti šia
me susirinkime. ALB Melburno Apylinkės Valdyba

1999 metų renginių kalendorius Sydnėjuje
Visi Sydnėjaus lietuvių organizacijų atstovai kviečiami dalyvauti 1999 m. ren

ginių kalendoriaus sudaryme, kuris vyks š. m. lapkričio 29 d., sekmadienį, 1 vai. 
popiet Sydnėjaus Lietuvių namuose, Bankstowne.

ALB Sydnėjaus apylinkės valdyba

/ % AUKOS
» to

l , J AUSTRALUOS

UETUVIŲ 
FONDUI

o taip pat, kad garbaus žmogaus vardo 
klube nebūtų nesutarimų šešėlio.

Po LŠS vado kapitono L. Bakaičio 
kalbos buvo išrinkta susirinkimo balsų 
skaičiavimo komisija, pirmininkaujan
tis ir sekretorius.

Susirinkimui pirmininkaujantis A. 
Kodelskas pristatė susirinkusiems 
susirinkimo dienotvarkę, kuri buvo 
vienbalsiai patvirtinta. Sekantis die
notvarkės klausimas - LŠS VI. Pūtvio - 
Putvinskio klubo įstatų patvirtinimas. 
Prieš steigiamąjį susirinkimą įstatų 
projektas buyvo derinamas su LŠS vadu 
kapitonu L. Bakaičiu, ir jis šiuo klau
simu nemažai padėjo. Perskaičius įsta
tų projektą, susirinkimas jį patvirtino 
beveik be pakeitimų.

Sekantis svarbus susirinkimo klau
simas buvo klubo prezidento, vi
ceprezidento, devynių asmenų Tary
bos, iždininko - sekretoriaus ir revi
zoriaus rinkimai. Klubo prezidentu, 
vienam dalyviui susilaikius, buvo 
išrinktas šių eilučių autorius, vice
prezidentu - Lietuvos ginklų fondo 
generalinio direktoriaus pavaduotojas 
atsargos majoras V. Drupas, į klubo 
Tarybą pateko penki kauniečiai, du 
tauragiečiai, po vieną klaipėdietį ir 
panevėžietį.

Po rinkimų klubo prezidentas padė
kojo visiems už pasitikėjimą ir su
sirinkusiems pažadėjo, kad visas jėgas 
dės mūsų valstybės stiprinimui ir tau
tos gerovės ugdymui, Šaulių sąjungos 
ir klubo interesams ginti.

Jau įvyko pirmieji Tarybos posėdžiai 
ir darbas įsibėgėja, netrukus įsisteigs 
pirmieji klubo skyriai prie šaulių da
linių.

Norėčiau skaitytojams kiek paaiškin
ti apie LŠS VI. Pūtvio- Putvinskio klubą 
ir jo veiklą.

Vlado Pūtvio - Putvinskio klubas yra

MUSŲ MIRUSIEJI
^Skamba ir žvanga, gaudžia varpai, 
Liūdną ir skaudų skleisdami gandą: 
Vėl pavilliojo auką kapai!
Dieną į dieną tiek jų atranda!..

(Maironis)

Australijos Lietuvių Fondui aukojo:

50 dol. - A. Gudelis (525), SA.

Valdybos vardu dėkoju už auką.

Audrius Balbata 
AL Fondo iždininkas

Lietuvos šaulių sąjungos istorijos ir 
kultūros klubas, puoselėjantis, pro
paguojantis Šaulių sąjungos tradicijas, 
istoriją ir VI. Pūtvio-Putvinskio 
suformuluotą patriotinę ideologiją bei 
besirūpinantis jo atminimo įamžinimu.

Pagrindiniai klubo veiklos tikslai yra 
rūpintis VI. Pūtvio - Putvinskio atmini
mo įamžinimu ir jo idėjų propagavi
mu, rūpintis žuvusių šaulių, partizanų 
ir karių už Lietuvos laisvę atmi
nimo įamžinimu, ugdyti tautinę sa
vimonę, puoselėti tautinę kultūrą, gar
sinti ir skleisti Šaulių sąjungos vardą, 
tikslus ir tradicijas, tyrinėti Šaulių 
sąjungos, pilietinio pasipriešinimo ir 
kovų už Lietuvos nepriklausomybę 
istoriją bei skleisti ją visuomenėje.

Klubo nariais gali būti VI. Pūtvio - 
Putvinskio palikuonys, Lietuvos Res
publikos piliečiai davę šaulio ar kario 
priesaiką iki 1991 m. sausio 13 d., 
išeivijos lietuviai dalyvaujantys pa
triotinių - tautinių organizacijų veik
loje. Klubo rėmėjais gali būti Lietuvos 
Respublikos piliečiai ir išeivijos lie-' 
■tuviai materialiai ar kitaip veikloje 
dalyvaujantys asmenys. Nariai ir rėmė
jai gaus klubo pažymėjimus ir ženkle
lius. Penkių narių grupė sudaro klubo 
skyrių ir skyrius registruojamas klubo 
tarybos sekretoriate.

Manau, kad ir išeivijos lietuvių tarpe 
atsiras norinčių prisijungti prie neseniai 
įkurto klubo veiklos ar paremti klubo 
veiklą. O norinčius gauti Klubo įstatus 
ar smulkesnę informaciją, prašome ra
šyti adresu: LŠS VI. Pūtvio - Putvinskio 
klubas, Laisvės ai. 34, 3000 Kaunas, 
Lithuania.

S. Ignatavičius 
LŠS VI. Pūtvio - Putvinskio 

klubo prezidentas 
LŠS Garbės šaulys
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JBJFO KIMI AC J JT A
„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 50 litų Lietuvos monetos 

(DLK Gediminui, Pirmai lietuviškai knygai, Čiurlioniui) 
penktas prizas - liet, meno kūrinys.

Papildomų loterijos bilietų dar galima įsigyti „Mūsų Pastogės“ redakcijoje.
Visus kviečiame gausiai dalyvauti. Nepraleiskite šios įdomios ir turiningos 

popietės! LB Spaudos Sąjungos Valdyba

Į 80 ’ Oes metų sukakties minėjimas nuo Lietuvos Kariuomenės 
lĮL-LMSjl įsikūrimo Melburne įvyks lapkričio 22 d. šia tvarka: 
IĮbamovėJ . , X A ■

[ĮĮĮĮ ±ZT'Zį 11 vai. įsktlmmgos pamaldos Svc. Marijos Jūrų Žvaigždės 
"“I bažnyčioje;

* 1.30 vai. minėjimo tąsa Lietuvių namuose.
Kartu bus minima ir Melburno LKVS "Ramovė" 45 - rių metų įsisteigimo 

sukaktis. Visos lietuviškos organizacijos kviečiamos dalyvauti su
vėliavomis. Melb. LKVS "Ramovė" Valdyba

’’Wooster Victory”
Lapkričio 16 - tą dieną, 1948 metais, į Melbourną atplaukė "dešimtasis" (pirmas 

šeimų) transportas. Nors dauguma to transporto atvykėlių apsigyveno Melbourne, 
tačiau nemaža dalis atvyko į Sydnėjų.

Kviečiame visus to transporto atvykėlius, jų vaikus ir vaikaičius, taip pat drau
gus susitikti pietums Sydnėjaus Lietuvių Klube lapkričio 22 dieną, sekmadienį, 12 
valandą.

Kas turi, prašome atsinešti senas nuotraukas ar kitas prisiminimo detales.
Jūsų Vincas'Bakaitis, Organizatorius

Prisimenu: Astramskus, Bučinskus, Čerkesus, Čilvinus, Donielas, Gečiauskus, 
Grosus, Jerembauskus, Migevičius, Paliokus, Protus. Esu tikras, yra ir daugiau
Sydnėjuje gyyenan^ų^J^šimtokų^ atsiliepkite, lauksime!

Kariuomenės šventės minėjimas Canberroje
Canberros LKVS "Ramovė" valdyba praneša, kad Kariuome

nės šventės 80 - mečio minėjimas Canberroje vyks lapkričio 22 d., sekmadienį, 
Lietuvių klube šia tvarka:

2 vai. po pietų sodelyje, prie paminklo, žuvusiųjų pagerbimas;
po to salėje - dr. A. Kabailos paskaita;
po paskaitos bus rodomas filmas iš Lietuvos;
po oficialiosios dalies - užkandžiai, kavutė, alutis ir vynas.
"Ramovės” valdyba kviečia sostinės ir apylinkių tautiečius gausiai dalyvauti 

Kariuomenės įkūrimo 80 - ties metų jubiliejaus minėjime.
_________ __ _ __________________ Canberros "Ramovės" valdyba

KALĖDINĖS 
PINIGINĖS 
DOVANOS 
I LIETUVA

Aukos
Mūsų Pastogei”

Šiais metais, nuo 29 lapkričio iki 
13 gruodžio, Adelaide, Melbourne 
ir Sydney Talkos skyriai vėl priima 
kalėdinius piniginius $100, $200 ir 
$300 pervedimus į Lietuvą, šie pa
piginti pervedimai kainuos $10.

Prašome kreiptis j Talkos įstaigas, 
sekmadieniais 12.30 vai. - 2.30 vai.

ADELAIDE 8362 7377
MELBOURNE 9328 3466
SYDNEY 9796 8662 Dėkojame už aukas.

J. Muzrimas NSW $90
O. Kuprienė NSW $10
J. Šniras Vic. $40
V. Šeštokas Vic. $10
K. Pauliukėnas NSW $10
B. Jasiunskas NSW $10
V. Pošiūnas Vic. $10
P. Šiaučiūnas Tas. $40
Mrs. P. Plučas WA $10
J. Abromas NSW $10
V. Stagis Vic. $10
B. Gražienė ACT $5
A. Gabas Vic. $10
M. Rėminis NSW $5
J. Povilėnas NSW $10
A. Gabas Vic. $10
N. Ramanauskas Vic. $45

"M.P." Administracija

LIETUVIU KOOPERATINĖ
Ž=TALKA^

KREDITO DRAUGIJA
SKELBKITĖS 

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

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

Kalėdinė vaikų eglutė
sekmadienį, gruodžio 13 d., 2.30 vai. p.p.

Programoje: 
"Murray Raine lėlės" 

(profesionalas ■ vaidina mokyklose, prekybos centruose ir klubuose)

Užkandžiai ir gėrimai. 
Kalėdų senelis. 

Nuotraukos su Kalėdų seniu!
Registruokite vaikus, ne vyresnius 12 - kos metų, 

iki šeštadienio, gruodžio 5 dienos Klube. 
Tel. 9708 1414.

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. Popaskaitos bus
■ rodomas videofilmas apie Lietuvos kariuomenės gyvenimą.

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

Sydnėjaus skyriaus valdyba

PRANEŠIMAS
Atkreipiame malonių skaitytojų dėmesį, kad metų pabaiga jau čia 

pat ir šiais metais teišeis tik

5 "Mūsų Pastogės" numeriai.
Primename, kad šventinius sveikinimus, kurie bus paskelbti paskutiniame 
šių metų numeryje gruodžio 21 d., laikas siųsti jau dabar. Iš patyrimo ži
nome, kad kai kurie skaitytojai sveikinimų pasiuntimą palieka paskuti
nei dienai ir jų sveikinimai redakciją pasiekia laikraščiui jau išėjus.

Sveikinimo išspausdinimas 
kainuoja 15 dolerių.

Redakcija jų lauks iki 
gruodžio mėn. 14 d.

Redakcija

Sydnėjuje išnuomojamas butas. Po Kalėdų švenčių išnuomojama pigesne kai
na pusė namo - šeimai be mažų vaikų ir gyvulių. Bute 3 miegamieji kambariai, vo
nia ir dušas, 2 tualetai. Virtuvė ir valgomasis kartu. Įėjimas atskiras.

1 Skaminti galima tarp 10 vai. ryto ir 7 vai. vakaro Vincei tel. 02 9727 7683.

"Sūkurys"! Tautinių šokių grupė "Sūkurys" gruodžio 6 dieną 
ruošia tarp-tautinių šokių koncertą.

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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