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Lietuvos įvykių apžvalga
JAV politologas Vilniuje

Buvęs JAV prezidento Jimmy Carter 
patarėjas nacionalinio saugumo klausi
mais Zbigniew Brzezinski lapkričio 16 
dieną atvyko j Vilnių, kur susitiko su 
Prezidentu Valdu Adamkumi. Buvoaptarta 
tarptautinė padėtis, Lietuvos santykiai su 
kaimynais ir euroatlantinė integracija. Po 
susitikimo su Prezidentu jis pareiškė, kad 
Lietuva ir Slovėnija šiuo metu yra geriau
siai pasirengusios narystei NATO ir gali 
būti pakviestos stoti į šią organizaciją. 
Lietuva tikisi, kad ji bus pakviesta 1999-tų 
metų balandžio mėnesį, kai Washingtone 
susirinks NATO valstybių vadovai. Iki 
šiol pakviestos buvo Lenkija, Čekija ir 
Vengrija.

Brzezinski mano,kadNATO valstybių 
vadovai nepakvies nei vienos naujos 
valstybės. Manau, kad jis teisus. Girdime, 
kad iki šiol pakviestos valstybės nėra pil
nai pasiruošusios rijoms reikės stambios 
finansinės paramos, kad jų karinės pajė
gos prilygtų NATO standartams. Be to, 
■Brzezinski yra Amerikos strateginių ir 
tarptautinių studijų centro vadovas, kuris 
teikia patarimus JAV pareigūnams ir jau
čia kongresmenų bei senatorių nuotaikas - 
kiek ir kam finansų jie yra linkę skirti.

Zbignew Brzezinski ne kartą įvairiuo
se forumuose yra pasakęs, kad Baltijos 
šalys, jų tarpe ir Lietuva, turi būti integ
ruotos į Europos ir pasaulio struktūras ir 
šių šalių saugumas jam prie širdies.

Prezidento dekretu aukštas svečias bu
vo apdovanotas Didž. Lietuvos Kuni
gaikščio Gedimino I-ojo laipsnio ordinu. 
Ordinas skiriamas „už ypatingą paramą 
Lietuvai siekiant bei įtvirtinant valstybės 
nepriklausomybę, už nuolatines pastan
gas plėtojant Lietuvos ir JAV tarpvalsty
binius ryšius bei padedant Lietuvai integ
ruotis į pasaulio valstybių bendriją“.

Priimdamas iš Prez. Valdo Adamkaus 
medalį, Zbigniew Brzezinski sakė, kad 
šis apdovanojimas jam turi labai didelę 
reikšmę: „tai apdovanojimas šalies, kuri 
nuosekliai eina demokratijos keliu “.

Prezidentas Valdas Adamkus sakė 
esąs labai patenkintas susitikimu su sve
čiu, „kuris dar kartą patvirtino, kad yra 
Lietuvos bičiulis ir jos interesų gynėjas 
tarptautinėje arenoje".
Nevėžio apygardos rinkimai neįvyko

Lapkričio 14 dieną vyko Nevėžio (Pa
nevėžio) apygardos Seimo atstovo papil
domi rinkimai. Rinkimai turėjo įvykti 
apygardos Seimo narį Mečį Laurinkų pa
skyrus Lietuvos Saugumo departamento 
direktoriumi. Rinkimai laikomi neįvy
kusiais, nes rinkėjų atėjo tik kiek daugiau 
nei 30%. Įvykusiais rinkimai laikomi tie, 
kai apygardoje dalyvauja daugiau nei 
40% registruotų rinkėjų. Vyriausias rinki
mų komisijos narys, pirm. Zenonas Vai- 
gauskas spaudos konferencijoje pareiškė, 
kad tai didelė staigmena, nes susido
mėjimas buvęs ir kandidatų buvę net 
vienuolika.

Kita staigmena buvo ta, kad daugiau

siai balsų gavo Lietuvos Laisvės lygos 
vadovas Antanas Terleckas, surinkęs 5002 
balsus. Konservatorių partijos kandidatas 
Tomas Josas surinko tik 2702 balsus. 
Trečioje vietoje liko krikdemų kandidatas.

Dabar savo kandidato Seime neturi 
trys apygardos: Nevėžio, Naujosios Vilnios 
ir Trakų-Vilniaus. Zenonas Vaigauskas 
mano, kad pakartotini rinkimai apygar
dose galėtų įvykti kiti} metų kovo mėnesį.

Susitiko Lietuvos ir Baltarusijos 
prezidentai

Jau kuris laikas kai Baltarusija yra 
diplomatiniais ryšiais atskirta nuo Vakarų 
šalių. Iš Baltarusijos išvyko visi Vakarų 
ambasadoriai po to, kai prezidentas Luka
šenka pareikalavo, kad ambasadoriai 
išsikraustytų iš ambasadų užimtų vilų. 
Baltarusiams Vakarų šalys nebeišduoda 
vizų įvažiuoti į savo šalis. Lietuva tada 
savo ambasadoriaus neatšaukė, o paleido 
jį neribotoms atostogoms.

Lapkričio 12 dieną Medininkų pasie
nio poste susitiko Lietuvos Prezidentas 
Valdas Adamkus ir Baltarusijos Prezi
dentas Aleksandras Lukašenka. Didelį 
susirūpinimą Lietuvai kelia tai, kad Bal
tarusija nedeoa pastangų savo pusėje 
demarkuoti sieną. Tik labai mažas ruožas 
yra demarkuotas. Abu prezidentai sutiko, 
kad tai skubus reikalas norint sukurti 
patikimą pasienio kontrolę. Žinoma, kad 
šiuo metu bent 1500 nelegalių imigrantų 
iš Azijos kraštų laukia Baltarusijoje, kad 
patektų į Vakarų Europos šalis. Europos 
Sąjunga būkštauja, kad jos rytų siena 
ateityje bus per daug akyta. Lietuvai no
rint būti pakviestai į Europos Sąjungą, yra 
labai svarbu, kad siena su Baltarusija būti} 
tinkamai kontroliuojama.

Susitikime buvo aptarti ir kiti reika
lai, kaip pavyzdžiui, prekyba ir ypač atsi
skaitymas už Lietuvos gaminius. Didelė 
Baltarusijos skola yra už jai tiekiamą 
elektros energiją. Šiuo metu neatsiskai- 
tymai už prekes yra didelis stabdis toli-j 
mesnei prekybai su Baltarusija.

Prezidentas Lukašenka sutinka su 
Prez. Valdu Adamkumi, kad kiekvienos 
valstybės teisė yra stoti į tarptautines 
politines, ekonomines, gynybines sąjun
gas ir saugumo struktūras, nepažeidžiant 
regįjone nusistovėjusios geros kaimy
nystės ir pasitikėjimo atmosferos.

Prezidentas susidomėjo viešuoju 
administravimu

Praėjusiais, o taip pat ir šiais metais, 
Europos Komisija savo Lietuvos pažan
gos įvertinimuose neigiamai pasisakė 
apie Lietuvos viešąją administraciją ir 
regijoninę politiką. Buvo pasiūlyta įsteig
ti viešosios administracijos institutą ir 
apmokyti Lietuvos lektorius. Prancūzija 
pasisiūlė tai padaryti, o ES žadėjo fi
nansuoti. -

Prez. Valdas Adamkus lapkričio 17 
dieną šiuos trūkumus aptarė su Valdymo 
reformų ir savivaldybių ministerijos va
dovais. Kalbėdamas apie ministerijų ir 
apskričių funkcijų atskyrimą, Prezidentas
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■ pabrėžė, kad trūksta strateginio plana
vimo įgūdžių ir šią sritį ministerijoje rei
kėtų sustiprinti. Demokratinėse šalyse sa
vivaldybės turi turėti nepriklausomybę 
nuo centrinės šalies vyriausybės. Lietu
voje kontrolė „iš viršaus“ dar stipri, tad 
savivaldybės negali atlikti savo funkcijų.

Prezidento patarėjas socialinės poli
tikos klausimams Darius Kuolys žurna
listams sakė, kad valdymo reformos yra 
strategiškai svarbios buvusiam-komu
nistiniam kraštui, „nes nuo to priklauso 
valstybės ir visuomenės modernizavi
mas". Prezidentas paprašė parengti naują 
informacinės visuomenės kūrimo strategi
ją ir detalų veiksmų planą.

Teismo nuosprendis Butkevičiui
Nepriklausomybės akto signataras, 

pirmasis Lietuvos gynybos ministras, 
Seimo narys Audrius Butkevičius prieš 
metus buvo apkaltintas pasikėsinimu 
sukčiauti stambiu mastu ir įkalintas 
Lukiškių kalėjimo izoliatoriuje. Šių metų 
lapkričio 18 dieną Vilniaus apygardos 
teismas paskelbė, kad už pasikėsinimą 
sukčiauti stambiu mastu A. Butkevičiui 
skiriama penkių su puse metų laisvės 
atėmimo bausmė ir 50 000 litų bauda, 
taip pat konfiskuojant pusę jo turto.

Nuosprendis įsiteisins tik tada, jeigu 
jį po apeliacinio skundo nagrinėjimo 
patvirtins aukštesnės pakopos apeliacinis 
teismas. Ginantys advokatai užtikrino 
pateiksią skundus per reikalaujamas 14 
dienų, tačiau išreiškė abejonę pasiekti 
Lietuvoje teisingumą. Bausmės atlikimo 
laikas skaičiuojamas nuo A. Butkevičiaus 
suėmimo ir įkalinimo dienos, tai yra 1997 
metų spalio 28 dienos.

Seimo pirmininkas Maskvoje
Lapkričio 18 dieną Vytautas Lands

bergis išvyko į Maskvą dalyvauti tarp
tautinėje mokslinėje konferencijoje .Lie
tuvos švietėjas Martynas Mažvydas ir jo 
laiko Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys
tės knygų kultūra“. Konferenciją surengė 
Lietuvos ambasada Rusijoje, drauge su 
Rusijos mokslų institutais.

Rusijos Dūmos pirmininko pava
duotojas Vladimir Ryžkov surengtame 
susitikime su Lietuvos Seimo pirm. Vytau
tu Landsbergiu pasakė, kad Rusija ne- 
ginčyja Lietuvos pasirinkimo siekti na- 
rystės NATO, tačiau ji nerimauja dėl to, 

kad NATO artėja prie jos sienų. Ryžkov 
nuomone, NATO nori gauti teisę „išeiti 
■už savo ribų", tai yra imtis veiksmų be 
Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos pri
tarimo - atseit, prašyti leidimų ten, kur 
Rusija nutarimus gali vetuoti.

Pokalbyje Vytautas Landsbergis pa
reiškė įsitikinimą, kad Rusijos požiūris į 
NATO keisis. Rusijos ir NATO sutartis 
patvirtina faktą, kad pamažu atsisakoma 
senojo mąstymo ir stereotipų.

Lapkričio 19 dieną Rusijos Federaci
jos Tarybos pirmininko Jevgeni Strojev 
kvietimu, Landsbergis turėjo vykti į Orio
lą,kur abu pirmininkai Aleksejevkoje pa
dės vainiką ant memorialo, skirto 16-tąjai 
lietuviškąjai divizijai. Sekančią dieną V. 
Landsbergis turi grįžti į Vilnių.

Kelyje į NATO Lietuva pirmauja
Dviejų dienų vizitui į Vilnių lapkričio 

17 dieną atskrido JAV astuonių senatorių 
delegacija, vadovaujama respublikono 
William V. Roth. Senatoriai nori susipa
žinti su Lietuvos pasirengimu siekiant na
rystės NATO. Jų tarpe buvo du senatoriai, 
kurie skeptiškai žiūri į NATO plėtrą.

Po susitikimo su senatoriais, Prez. 
Valdas Adamkus sakė, kad jis nei iš vieno 
senatoriaus neišgirdo nuomonės, kad 
NATO plėtra turi būti sustabdyta. Net ir 
plėtros skeptikai kalbėjo, kad aljansas turi 
būti plečiamas, o Lietuva kartu su Slovė
nija yra potencialių busimųjų narių sąrašo 
viršuje. Prezidentas buvo užtikrintas, kad 
NATO plėtra į rytus tęsis. Senatorių nuo
mone, Lietuvos sėkmė priklausys nuo to, 
kaip ji pristatys savo pasiekimus politi
nėje, ekonominėje ir karinėje srityje.

Senatoriai taip pat susitiko su min. pirm. 
Gediminu Vagnoriumi, užsienio reikalų 
min. Algirdu Saudargu, krašto apsaugos 
min. Česlovu Stankevičiumi ir Seimo 
pirm. Vytautu Landsbergiu.

Prieš išvykdamas lapkričio 18d., de
legacijos vadovas William Roth Vilniaus 
oro uoste žurnalistams pakartojo, kad 
Lietuva yra pirmaujanti kandidatė sie
kiant narystės NATO. Atrodo, jog jo žo
dis svarus, jis yra Senate veikiančios 
NATO stebėtojų grupės ir finansų komi
teto pirmininkas. Jis pabrėžė, kad spren
dimas pakviesti valstybes į NATO pri—
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klauso nuo to, ar valstybė padės stiprinti 
NATO. Rusijai neturėtų būti suteikta tei
sė spręsti, kuri šalis gali tapti NATO nare, 
sakė respublikonas senatorius William 
Roth.

Tarptautinė komisija tiria 
okupacinius nusikaltimus

Baltijos šalių prezidentai š. m. gegu
žės mėnesį nutarė, savo šalyse įsteigti 
komisijas, kurios įvertins nacių ir sovietų 
okupacinius nusikaltimus.

Prez. V aidas Adamkus rugsėjo 7 dieną 
pasirašytu dekretu sudarė Tarptautinę 
komisiją nacių ir sovietinio okupacinių 
režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti. 
Vykdančiuoju pirmininku buvo paskirtas 

' istorikas prof. Liudas Truska, o komisijos 
pirmininku Lietuvos Seimo narys Ema
nuelis Zingeris. Taiptautinei komisijai 
priklauso dar trylika narių iš Lietuvos, 
JAV, Izraelio, Rusijos, Didž. Britanijos, 
Vokietijos.

Lapkričio 17 dieną komisija susirinko 
pirmajam posėdžiui, kuriame aptarė savo 
veiklos struktūrą ir darbo prioritetus. Prez.

■ Valdas Adamkus pareiškė, kad istorinio 
teisingumo reikia ir Lietuvos, ir tarptau
tinei bendruomenei. Toliau jis pareiškė: 
„Iki šiol nėra galutinai atsakyta, kas, kaip 
ir kodėl vyko mūsų valstybės teritorijo
je Antrojo pasaulinio karo metais. Mūsų 
pareiga - ieškoti atsakymo į šiuos klau
simus. Kviesdami kitų pasaulio šalių 
mokslo bei visuomeninių organizacijų 
atstovus, tikimės efektyvaus bendro dar
bo bei objektyvių vertinimų“. Prezidento 
nuomone, darbą pradedančios instituci
jos misija yra priartėti prie istorinės tiesos.

Toliau Prezidentas sakė: „Net jeigu 
iškiltų faktų, kurie vienai ar kitai tautai 
būtų nemalonūs, būtina juos pasakyti. 
Būtina atvirai išsakyti žodžius, kurių 
nutylėjimas gali tapti kliūtimi normaliai 
bendradarbiauti ir suprasti vieniems ki
tus. Norėčiau, kad ateinančios kartos ne
patirtų tos įtampos, kuri kartais lydi abi
pusius įtarinėjimus ir nemalonia tyla“.

Komisijos narys iš Rusijos Federaci
jos, žinomas istorikas prof. Jurij Afanas- 
jev, po pirmojo posėdžio pareiškė, kad

Lietuvos kariuomenei 80 metų
Paskaita, skaityta Canberroje 1998 m. lapkričio 22 dieną Kariuomenės Šventės minėjime

Šiandien švenčiame Kariuomenės 
Šventę. Jau praėjo 80 metų nuo Lietuvos 
Kariuomenės įsteigimo. Po I-ojo pasau
linio karo Lietuva pakilo kaip tas aitvaras 
iš sudegusios trobos. Viską reikėjo pra
dėti iš naujo. Po 50 okupacijos metų 
Lietuva vėl keliasi. Sunkiai, bet keliasi. 
Padėtis visai kitokia negu po I-ojo pa
saulinio karo. Iš vienos pusės žiūrint, yra 
kur kas lengviau, nes yra daug išsila
vinusių žmonių visose srityse, įskaitant 
ir karininkų mokslus. Iš kitos pusės, yra 
daug sunkiau, nes daug ydingų sovieti
nių papročių Lietuvoje yra jau įsisenėję 
ir įsitvirtinę.

Atrodo, dabar dauguma supranta, kad 
Lietuvos gerbūviui būtina įstoti į NATO, 
kad bendros gynybos skraistė apsaugotų 
ir Lietuvą. Kad pasiekti šį tikslą, reikia 
atitinkamai reformuoti kariuomenę ir jos 
vadovybę. Ką Lietuva turi ir kokias re
formas reikia atlikti, kad pasiekti šį visų 
rimtų Lietuvos politikų remiamą tikslą?

Pirmiausia bandysiu patarti kokio 
kariuomenės vado reikėtų Lietuvai, o 
tada noriu pakalbėti, kam tas kariuo

mas (..) negali išnykti be pėdsakų, su juo 
dar ilgai teks kovoti. Juk Lietuva, skir
tingai negu mūsų bendro likimo šalys
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laikas sakyti tiesą, kokia karti ji bebūtų. 
Jis įspėjo, kad komisijai nebus lengva 
tirti sovietų nusikaltimus, nes Rusijos 
archyvų fondai, susiję sū SSKP veikla, iki 
šiol uždaryti. Tačiau jis mano, kad komi
sijai nereikės pradėti iš tuščio lapo: įvai
riose valstybėse jau yra atlikta nemažai 
tyrinėjimų.

Lapkričio 18 dieną Seime surengtoje 
spaudos konferencijoje Tarptautinės ko
misijos nariai apibendrino pirmąjį įvy- ■ 
kusį posėdį. Seimo narys ir komisijos 
pirm. Emanuelis Zingeris sakė, kad ko
misija svarstė nacių ir sovietų režimų 
nusikaltimus bei slaptąjį Ribentropo - 
Molotovo paktą. Kadangi nacių holo
kaustas ir sovietų nusikaltimai buvo vyk
domi siekiant skirtingų tikslų ir skirtin
gais metodais, komisija iš savo narių 
nusprendė sudaryti dvi pakomises, kurios 
koordinuos ir kontroliuos, kaip dvi eks
pertų darbo grupės tiria holokausto ir 
okupacijos metų nusikaltimus. Komisijos 
nariai iš įvairių šalių rinksis posėdžiauti 
du kartus per metus ir bus atsakingi už 
šių darbo grupių išvadų skelbimą.

Efraim Zuroff reikalauja 
Tarptautinę komisiją likviduoti
Izraelyje įsikūręs Simon Wiederithsl 

centro direktorius Efraim Zuroff laiške. 
Lietuvos Prezidentui Valdui Adamkui 
teigia, jog susiejus abi okupacijas, šalies 
visuomenėje bus sustiprinti tie elementai, 
kurie siekia pateisinti lietuvių vykdytą 
žydų žudymą holokausto metais, ban
dydami paaiškinti šiuos nusikaltimus tuo, 
kad žydai dalyvavo Lietuvos komunistų 
partijos veikloje.

Dokumente taip pat pateikiamas pa
siūlymas sudaryti dvi atskiras, komisijas - 
vieną tirti nacių irjų vietinių kolaborantų 
nusikaltimus, o kitą - iki galo išaiškinti 
soyietų režimo padarytus nusikaltimus. 
Priešingu atveju Lietuva turėtų paleisti 
dabartinę, komisiją. •

Prezidentas Valdas Adamkus atmeta 
šiuos Simon Wiesenthal centro reika
lavimus. Prezidento atstovė spaudai Vio
leta Gaižauskaitė sakė, kad „Prezidento 
pozicija išdėstyta jo dekrete dėl šios 
komisijos sudarymo ir jo kalboje pir- 
mąjame komisijos posėdyje".

Spaudai paruošė Anskis Reisgys

menės vadas vadovaus ir kokias karines 
pajėgas Lietuva turi šiandien. Šioje an
troje dalyje naudosiu medžiagą iš Šiau
rės Atlanto Asamblėjos ateinančios kon
ferencijos dokumentų, ypač iš raporto, 
paruošto Bill Rompkey (Kanada) ir Jan 
Hoekma (Olandija). Šis raportas pava
dintas „Europos Saugumas: Baltiečių 
Įnašas“ (European Security: the Baltic 
Contribution). Kai kurios skaičius pa
keisiu naujausia, patikima informacija, 
gauta kelių paskutinių savaičių bėgyje 
iš Lietuvos.

Kariuomenės vadas šiandien ir 
ateityje

Lietuvos buvę politiniai kaliniai ir 
tremtiniai pakartotinai apgailestavo, kad 
buvo atleistas švietimo ministras prof. 
Zigmas Zinkevičius. Kanados laikraštis 
„Tėviškės Žiburiai“ rugsėjo 1 dieną iš
spausdino pasikalbėjimą su Zinkevi
čiumi. Cituoju ištrauką šiek tiek trum
pindamas: „50 metų okupacijos paliki

APEC viršūnių konferencijos daly
viams Kuala Lumpur nepasisekė išspręs
ti painių Azijos ekonominių problemų, 
tačiau daug svarbių politikų pabrėžtinai 
parodė savo susirūpinimą dėl demokra
tinių laisvių slopinimo Malaizijoje. Lap
kričio 16 d. suimto opozicijos lyderio 
Anwar Ibrahim žmoną dr. Wan Azizah 
aplankė JAV valstybės sekretorė dr. Ma
deleine Albright, Australijos UR minis
tras Alexander Downer ir.pora Kanados 
ministrų.

Konferencijos šeimininką dr. Mahatir 
ypač užpykdė JAV viceprezidento Al 
Gore kalba konferencijos forume lapkri
čio 17 d. Kalboje viceprezidentas atvirai 
pasisakė Malaizijos demokratinių laisvių 
klausimu.

Serbai negali skųstis, kad karo nusi
kaltimų tribunolas Hagoje yra šališkas ir 
baudžia vien serbus. Už teroro veiksmus 
centrinės Bosnijos kalėjime 1992 metais 
nuteisti du Bosnijos musulmonai. Vienas 
nubaustas 20 metų, kitas 15 metų kalėjimo 
bausme. Septynių metų kalėjimo bausmė 
skirta Bosnijos kroatų koncentracinės 
stovyklos viršininkui, irgi už nusižengi
mus prieš serbus.

Įsitempė diplomatiniai santykiai tarp 
Italijos ir Turkijos, italams atsisakant iš
duoti turkams lapkričio 12 d. suimtą Tur
kijos kurdų sukilėlių lyderį Abdullah 
Ocelan.. Italija tvirtina, kad jos konstitu
cija draudžia kurdą išduoti Turkijai, kol 
ten nepanaikintos mirties bausmės.

Pasaulio spauda vėl prisiminė Indo
nezijos Saugumo dalinių pravestas žudy
nes Rytų Timoro sostinėje Dili 1992 me
tais. Tuo metu buvęs Rytų Timoro guber
natoriumi Mario Carrascalao davė pa
reiškimą, kad po žiniasklaidos nufilmuo
tų žudynių Santa Cruz kapinėse Dili, 
sekančią dieną keliasdešimt sužeistų civi

Latvija ir Estija, turėjo labai stiprią 
lietuvišką komunistų partiją, (tuo tarpu) 
Latvijoje ir Estijoje kompartijos buvo 
labiau rusiškos. Tai mums pravertė At
gimimo metu. Tačiau dabar (mes) dėl to 
turime daug vargo. Negalėdami viešai 
propaguoti bolševikinių idėjų, buvę ko
munistai lietuviai dabar „išpažįsta“ 
kosmopolitinę ideologiją, kuri jiems la
biau prie širdies negu tautinė lietu
viškoji? 

lių buvo išžudyti Bemos upės krantuose, į 
pietus nuo Dili, kiti išžudyti Dili ligoni
nėje irslapta palaidoti apie 13kmį vakarus 
nuo Dili. Šių žudynių išaiškinimas ypač 
aktualus, nes lapkričio mėnesį atsinaujino 
susidūrimai tarp R. Timoro sukilėlių ir 
Indonezijos karinių dalinių. Pranešama 
apie žiaurų saugumo vienetų elgesį su 
civiliais Alas vietovėje.

Lapkričio 20 d. Izraelis pradėjo vyk
dyti savo susitarimą su palestiniečiais, 
užleisdamas jiems 28 vietoves. Iš Izraelio 
kalėjimų paleisti 250 palestiniečių, bet 
jais palestiniečiai nesidžiaugia, bent 150 
jų kalėjo už kriminalinius nusikaltimus. 
Izraelis atsisakė paleisti tūkstančius po
litinių kalinių, nes jie arba vykdę, arba ruo- 

'šę atentatus, arba priklausę ekstremisti
nėms musulmonų organizacijoms.

Lapkričio 20 d. Petrapilyje nužudyta 
nepartinė Rusijos parlamento narė Galina 
VasiljevnaStarovoitova, pagarsėjusi drąsa 
pasisakyti prieš visas negeroves ir viena iš 
nedaugelio parlamentarų išlaikiusi nepa
žeistą reputaciją. Ją, belipančią laiptais į 
savo butą, nušovė du kaukėti žmogžudžiai.

Lapkričio 20 d. į erdvę buvo iškelta 
pirmoji sudėtinė naujos tarptautinės erd
vės tyrimų stoties dalis. Į erdvę ją iškėlė 
rasų raketa iš Baikonur Kazakstane. Nors 
šią dalį pagamino rasai, ją finansavo JAV.

Lapkričio 22 dieną Džakartos miesto 
centre atsinaujino riaušės, šįkartąnukreip- 

. tos .prieš krikščionis, kilusius iš ■■ Ambon' 
salos. Musulmonų minia, sukurstyta dva
siškių, išplėšė ar sudegino 10 krikščionių 
bažnyčių, užmušė mažiausiai 6 žmones. 
Kariuomenės įsikišimas išgelbėjo kelis 
šimtus krikščionių, minios apsuptų krau
tuvių rajone.

Paruošė Vytautas Patašius

Labai gražiai ir trumpai išsakyta 
mintis, liečianti visas besireformuo- 
jančios Lietuvos sritis. Iš tiesų ir Atgi
mimas, ir jį vedantis Sąjūdis perėjo per 
kelias stadijas. Gal verta prisiminti, kad 
Sąjūdis prasidėjo Gorbačiovo „persi
tvarkymo“ priedangoje ir pradžioje net 
vadinosi „Persitvarkymo Sąjūdžiu. Nie
kas negalėjo žinoti, kokia kryptimi

Nukelta į-Spsl.
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8 BENDRUOMENĖS VEIKLOJE & 

Bendruomenės reikalais
Metų gale Geelonge vyksta ne tik Australijos Lietuvių Dienos, bet ir dvime- 

tinis ALB Krašto Tarybos suvažiavimas. Ta proga „M.P. “ užkalbino ALB Krašto 
Valdybos pirmininką dr. Vytautą Donielą.

„M.P.“: Kas sudaro dabartinę ALB 
Krašto Tarybą ir kada vyksta jos suva
žiavimas?
Dr. V. Doniela: ALB Krašto Tarybą su
daro dvi pagrindinės atstovų grupės. 
Pirmiausia, tai 36 rinkti atstovai iš Apy
linkių ir Seniūnijų. Kadangi vadovauja
masi vietovėse gyvenančių lietuvių 
skaičiumi, didžiąją liūto dalį sudaro 
Melboumo, Adelaidės ir Sydnėjaus ats
tovai. Šiuo metu atrodo, kad atstovų ne
bus iš Brisbanės ir Newcastlio, nors pa
dėtis dar gali pasikeisti. Antrąją atstovų 
grupę sudaro ex officio nariai. Tai Apy
linkių pirmininkai ir seniūnai, Krašto 
Valdybos nariai ir kelių kitų ALB orga
nų pirmininkai arba atstovai, taip pat 
Garbės Nariai ir Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Seimo nariai. Ex officio na
rių sąraše yra 35 asmenys, tačiau apie 
10 iš jų „dvigubinasi“, t.y. užima dvejas 
pareigas. Suvažiavime turi teisę daly
vauti apie 60 asmenų, tačiau dėl įvairių 
priežasčių ne visi atvyksta. Tikimės, jog 
realus skaičius bus 45 - 50. Tarp kitko, 
gana pilnas ALB Krašto Tarybos narių 
sąrašas buvo atspausdintas „M.P.“ nr. 44, 
tačiau jį dar teks truputį papildyti.

Krašto Tarybos suvažiavimas pra
sidės gruodžio 29 dieną, antradienį, 9 

■vai. ryto ir tęsis iki 5 vai. po pietų. Taip 
pat sekančią dieną, trečiadienį, nuo 9 vai. 
ryto iki apytikriai pietų. Sesija vyks da
bartiniuose Geelongo Lietuvių Namuo
se, Pettitt Park, Bell Post Hill. Suvažia
vimas nėra uždaras, todėl bet kas gali 
apsilankyti kaip stebėtojas. Svečius galė
tų sudominti seminaras (trečiadienį, 10 
vai. ryto) apie ALB būklę, kur Andrius 
Žilinskas ir Vytautas Doniela palies la
biau kontroversines ir opesnes Bendruo
menės problemas.
„M.P.“: Vis dažniau skundžiamasi, kad 
išeivija - o tuomi ir Australijos lietuvių 
išeivija - sensta ir nyksta. Toksai proce
sas neišvengiamas. Turint omenyje to
kią padėtį, kokie iškyla uždaviniai ar
timai ateičiai?
Dr.V. Doniela: Taip, silpnėjimo proce
sas yra pastebimas, tačiau nereikėtų per 
daug nuliūsti. Australijos Lietuvių Ben
druomenė yra dar gana pajėgi; kai kur 
matosi jaunųjų ir naujųjų jėgų įsilieji
mo. O kartais tiesiog reikia šviežių min
čių ir iniciatyvos naujų takų išbandymui. 
Bet sustokime prie užduočių dabartinių 
faktų akivaizdoje. Kaip ne kartą paste
bėta, yra pats laikas raštu užfiksuoti, ir 
būtent anglų kalboje, Australijos lietuvių 
istoriją. Istorinio ar apžvalginio pobū
džio veikalų lietuvių kalboje turime 
nemažai - ir gana puikių: išskirtinai rei
kia paminėti du „Australijos Lietuvių 
Metraščio“ tomus, kuriuos papildo ne
blogas rinkinys labiau vietinio pobūdžio 
publikacijų, organizacijų veiklos apra
šymai, net asmeniniai memuarai.

(lautieti(-te)
Šių metų Australijos Lietuvių Dienos ruošiamos 

Geelonge. Čia bus progos ne tik fiziniai, bet ir dvasiniai 
atsigaivinti. Ruoškitės joms - mes jūsų lauksime!

Bilietus į Australijos Lietuvių Dienų renginius galima
gauti pas L. Bungardą, 167 Victoria St., North Geelong, Vic. 3215, tel. (03)
5278 3865. AL Dienų Ruošos Komitetas

Deja, neturime solidaus veikalo ang
liškai, o juk tik tokiu būdu lietuviško
sios išeivijos įnašas išliks Australijos 
kaipo tokios istorinėje atmintyje. Be to, 
net ateinančios lietuvių kartos turbūt 
lengviau skaitys angliškai nei lietuviškai. 
Australijos lietuviams, ir ypač pirmojo 
penkiasdešimtmečio (1947-1997) kar
tai, yra gyvybinis reikalas susikurti soli
dų rašytinį paminklą anglų kalboje, nes 
kitaip jos gana stipri kultūrinė ir politinė 
veikla taps užmiršta besiplečiant naujajai 
daugiakultūrinės Australijos bendruo
menei. Nereiktų gailėti lėšų solidžiai, 
įprastu komerciniu pagrindu spausdina
mai ir platinamai Australijos lietuvių 
istorijai, nes tik šitaip tokia knyga pa
sieks krašto bibliotekas, mokyklas ir bus 
prieinama plačiajai visuomenei. Austra
lijos lietuviai yra labai dosnūs atsista- 
tančios Lietuvos poreikiams, tačiau ne
galima užmiršti ir savų esminių reikalų. 
Reikia tikėtis, kad tokį projektą parems 
ir Australijos Lietuvių Fondas.

Žinoma, būtų nepaprastai puiku, jei 
atsirastų lėšų išleisti ir dr. Genovaitės 
Kazokienės daktarinę disertaciją apie 
Australijos lietuvių menininkus. Žino
me, koks populiarus buvo prestižinis 
leidinys apie Olegą Truchaną; dr. G. Ka
zokienės aprašytieji lietuviai menininkai 
yra ne tik lietuviai, bet ir Australijos 
meninio pasaulio organinė dalis - ir 
tokiais leidiniais domisi bibliotekos, 
istorikai, kultūros analistai ir t.t, Vėlgi, 
leidiniai turi būti išleisti atsakingai ir 
negali būti palikti „savilaidai“, vadinasi 
nereikia apsiriboti tokiais leidiniais; 
kuriuos vėliau tektų kitataučiams įpirš
ti ir dalinti. Labai svarbu, kad knygos 
savo kokybe įsiteisintų kaip visai nor
malus knygynų ir bibliotekų objektas. 
Puikus geros leidybos pavyzdys: Elenos 
Jonaitienės „Elena‘s Joumey“, nes tai 
knyga, kuri pati skina sau kelią.

Ar turime istorikų? Atrodo, turime. 
Stiprų talentą, kartu ir didelį ryžtą, pa
rodė Ramūnas Tarvydas, parašęs „From 
Amber Coast to Apple Isle“. Nors ši 
knyga skirta visiems baltiečiams ir ri
bojasi Tasmanijos erdve, ji yra istoriškai 
kruopštus darbas, jau turįs savo vietą to 
žanro literatūroje. Reikia tikėtis, kad Ra
mūnas Tarvydas taps svarbiu bendradar
biu ar net varikliu ir angliškam veikalui 
apie visos Australijos lietuvius. Į darbą 
galbūt įsitrauktų ir kiti šio polinkio as
menys, pavyzdžiui, entuziastai, susibūrę 
apie „Lithuanian.' Papers“ Tasmanijos 
Universiteto ribose.
„MJP“: Tikėkimės entuziastų ir linkė
kime jiems sėkmės. Dabar, kaip jau ma
tėme iš „M.P puslapių, atkreipiamas 
sustiprintas dėmesys ir į lietuviškosios 
veiklos archyvus. Juk iš tiesų „senus po
pierius“ ne retai išmeta vaikai ir vaikai
čiai, kai ateina laikas ką nors daryti su

1997 - 98 metų kadencijos ALB Krašto Valdybos nariai ir pagalbininkai. Iš kairės: 
dr. Danius Kairaitis, Laurie Cox, Pajauta Pullinen, Kęstas Protas, dr. Vytautas Doniela 
(pirmininkas), Anskis Reisgys, Vytautas Patašius, Jonas Zinkus.

buvusių veikėjų palikimu.
Dr. V. Doniela: Labai džiugu, kad Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenė turi savo 
oficialų Archyvą, kuriam vadovauja 
darbštusis Viktoras Baltutis ir jam pade
da profesionali bibliotekininkė Daina 
Pociūtė. Archyvas, kuris šiuo metu fi
ziškai yra dvejose patalpose, turi pakan
kamai vietos ir ištiestomis rankomis 
laukia istorinės medžiagos. ALB Apy
linkės, Seniūnijos, organizacijos yra 
labai prašomos ir kviečiamos savo se
nas bylas ir archyvinę medžiagą siū
lyti ar perduoti ALB Archyvui (va
dovas Viktoras Baltutis, 1 Belinda 
Avenue, Evandale, SA 5069, tel. (08) 
8363 0153). Juk nuostabu, kiek me
džiagos yra žuvę ar išsimėtę be pėdsakų. 
Kaip sunku atkurti kadaise paprastus 
faktus, parodo toks pavyzdys: prieš porą 
mėnesių „Mūsų Pastogėje“ buvo pa
skelbta, kad, Vilniuje leidžiant knygą 
apie iškilųjį dailininką Vytautą Kazi
mierą Jonyną, reikia informacijos apie 
jo sukurtus ženkliukus, kuriais buvo 
pažymimi įnašai tuometiniam Tautos 
Fondui. Esu dėkingas atsiliepusiems, 
tačiau, deja, ir dabar dar nėra rasti doku

50 metų emigracijos sukakties minėjimas Brisbanėje
1998 m. lapkričio 7 dieną paminėjome 

baltų emigracijos sukaktį, kai iš karo 
nuniokiotos Europos pirmieji emigrantų 
laivai pasiekė Australijos krantus. Dau
gumas išsiskirstė po didesnius miestus. Į 
Brisbanę atvykę lietuviai rado gana pri
mityvias gyvenimo sąlygas ir nedraugiš
kus vietinius gyventojus. Šeimos buvo 
perskirtos: moterys su vaikais apgy
vendintos hostelyje, o vyrai bendrabu
tyje kitame miesto gale. Vyrams buvo 
leidžiama aplankyti savo šeimas tik tam 
tikromis valandomis. Dauguma viengun
gių darbams išvažiavo į cukrinių nen
drių plantacijas. Vyrai kirto nendres ir 
svajojo kuo greičiau sutaupyti pinigų ir 
sprukti nuo šito pragariško darbo. Šeimos 
stengėsi kaip nors įsigyti savo pastogę, 
kad vėl galėtų žmoniškai gyventi. Jauni
mas augo, mokėsi, įstojo į universitetus. 
Darbų netrūko ir per tuos 50 metų Bris
banės lietuviai gražiai įsikūrė. Rūpestin
go a.a. kun. Petro Bačinsko dėka buvo 
nupirkti Lietuvių Namai. Jau kelios lietu
viško jaunimo kartos randa čia mūsų 
gyvenimo branduolį.

Norėdamas pažymėti šią 50 metų su
kaktį, Baltų Komitetas suruošė trijų tautų 
koncertą. Šventė prasidėjo šeštą valandą 
vakaro Cyprus House svetainėje. Prie 
puikiai papuoštų stalų susėdo virš dviejų 
šimtų svečių. Scenoje buvo pastatytos tri
jų tautų vėliavos. Minėjimą pravedė Bal
tų Komiteto pirmininkė Gaila Bagdon. 
Pirmiausia ji pasveikino pirmojo trans
porto emigrantus, išvardindama laivus,

mentai apie Tautos Fondo Atstovybės 
veiklą, platintus ženkliukus, jų likimą 
ir taip toliau. O juk tais laikais Tautos 
Fondas buvo puikiai žinomas, ir Aus
tralijos lietuviai jam daug aukojo. Štai, 
šitaip galbūt dingo žinios apie visgi ne
tolimą ir svarbią praeitį. Taigi, atkreip
kime dėmesį į organizacijų archyvinę 
medžiagą. Ją užtikę, susisiekime su ALB 
Archyvo vadovu, kad nors jis žinotų, kur 
kas yra.

Be to, dabar Vilniuje yra pradėta 
leisti Visuotinė lietuvių enciklopedija, 
kuriai nuolat reikia informacijos apie 
Australijos lietuvius (žymesni veikėjai, 
veiklesnės vietovės, svarbesnės organi
zacijos ir t.t.). Žinoma, turint vertingą 
medžiagą ne vienam kyla klausimas: ką 
palikti Australijoje, ką siųsti Lietuvon? 
Šis reikalas bus svarstomas per Krašto 
Tarybos suvažiavimą, nors bendra tai
syklė galėtų būti tokia: asmeniniai ar
chyvai, bibliotekos, kurios yra artimai 
susietos su Lietuva ir jos istorija - galėtų 
keliauti Lietuvon. Bet medžiaga, kuri 
liečia lietuviškąją veiklą šiame krašte - 
verčiau tinka ALB Archyvui.
(Tęsinys sekančiame „M.P.“ nr.) 

atvežusius mus į šį kontinentą. Savo kal
boje ji paminėjo, kas per tuos 50 metų 
buvo nuveikta. Atsivežėme savo kultūrą, 
šokius, dainas ir praturtinome Australijos 
kultūrinį gyvenimą.

Koncerto programą pradėjo lietuvių 
tautinių šokių grupė žilvitis“, kuri sušo
ko „Pliauškutį“ ir „Gyvatarą“. Vėliau lat
vių vyresnio amžiaus šokėjų grupė 
„Senči“ išplildė keletą šokių, o estų solis
tė Kaja Holzhermer padainavo klasikines 
dainas iš Handel, Strauss ir Kapp kūry
bos. Latvių jaunimo šokių grupė „Senat- 
ne“ pasirodė su linksmais šokių rateliais. 
Lietuvių ir latvių mergaitės kartu pašoko 
gėlių šokį. Latvių kanklių grupė „Kokie“ 
paskambino keletą latviškų melodijų. 
Latvių choras „Beverina“ išpildė tris dai
nas. Užbaigai visos trys šokių grupės 
kartu pašoko estišką polką. Po koncerto 
Gaila Bagdon visiems padėkojo už kan
trybę, nes programa užsitęsė tikrai ilgai, 
ir programos paruošėjams įteikė po rau
doną rožę.

Sekė puiki vakarienė. Tarp svečių 
matėsi nemažai lietuvių ir iš tolimesnių 
vietovių. Sumanus muzikantas ir graži 
muzika visus išviliojo pasisukti valso 
sūkuryje. Šventėje dalyvavo arti šimto 
lietuvių.

Didelė padėka nenuilstamai Apylin
kės Valdybos pirmininkei Gailai Bagdon 
ir Jonui Jurevičiui, o taip pat latvių ir es
tų šokių vadovams, kurie rūpinosi šio 
koncerto pasisekimu. Vakaras praėjo 
puikioje nuotaikoje. Brisbanietė
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Melbourne "Dainos Sambūrio” koncertas
Tėvyne mano, tu esi, 
Visų tremtinių ilgesy
Tu rugio širdyje gyva, gyva 
Daina skambioji - Lietuva!

Tokiais žodžiais lapkričio 8 dieną 
Melboumo „Dainos Sambūrio“ choro 49- 
tojo koncerto programa kvietė visus į
koncertų salę. Susirinkusius dainos mė
gėjus pasveikino "Dainos Sambūrio" pir
mininkė Danutė Lynikienė.

Koncertą pradėjo moterų choras dai
nomis: Br. Kiverio „Sapnas pajūry“ ir iš 
G. Gudauskienės ciklo „Metų laikai“. Mo
terys padainavo „Ruduo-Tango ir Žiema“.
Po gražių dainų moterų chorą papildė vy
rai, kartu atlikę liaudies dainą „Kur gin
tarais...“ ir D. Levickienės-Jokubauskai- 
tės „Lietuvio giesmė“. Šią giesmę anks
čiau dainavo jaunimas. Šiemet ji skam
bėjo koncertuose Lietuvoje, kur koncer
tavo choristai, o dirigavo pati autorė. V. 
Klovos ištrauką iš operos „Pilėnai“ solo 
atliko Paulius Mičiulis.

„Dainos Sambūris“ pakvietė į svečius 
ir Melboumo „Kaimo dainininkus“- folk
loristus, kurie atliko šešias dainas, apdai
nuodami linelius, kareivėlius apie ulyčią 
ir t.t. Šios senovinės dainos parinktos iš 
įvairių lietuviškų vietovių, t.y. Punsko, 
Molėtų, Kelmės ir Vilniaus krašto. Atli
kėjai yra iš vyresniosios, vidurinės ir jau
nesniosios kartos.

Koncerte buvo atliktos ir M. Kymanto 
dainos, pagerbiant jo atminimą. Dirigentė 
Birutė Prašmutaitė prisiminė: „Mudu 
sėdėdavome Geelonge prie pianino ir 
koncertams rinkdavome dainas. Jis dvi 

dainas specialiai paruošė mūsų chorui. 
Aš buvau ir dabar esu laiminga, kad jis 
buvo ir yra tarp mūsų, mes visi jį prisi
mename kaip talentingą dainų kūrėją ir 
kompozitorių“.

Choras padainavo ir savo mėgiamas 
dainas „Puikios rožės“, „Audros siaučia“, 
„Tėvyne mano“.

Po pertraukos buvo ruošiamas pasi
rodymas „Vakaras naktiniame klube“. 
Scenoje buvo pastatyti trys staliukai, už
tiesti ažūrinėmis staltiesėmis. Kelneris 
Lukas Žiogas uždeginėjo žvakes, o jo lai
kysena tikrai tiko šiam darbui. Į „Vakaro 
naktinį klubą“ atėjo Zita ir Povilas, Biru
tė ir Antanas, Rasa ir Donatas. Jis buvo 
užsidėjęs juodą cilindrą, rankoje laikė 
lazdelę ir šie atributai pabrėžė jo džentel
meniškumą. Algis į klubą atsinešė gitarą 
su kuria pritarė duetui. Prie mikrofono 
linksmai nusiteikęs atėjo Paulius Mičiulis, 
kuris padainavo dvi dainas: „Vai gražu“ ir 
niekad lietuviams nenusibostančią dainą 
„Kur bakūžė samanota...“, kuri priminė 
Tėvynėje praleistus vaikystės laikus. 
Mane sujaudino Pauliaus dainų atliki
mas. Jis dainavo kartu su širdimi.

Biržų krašto meilės dainą „Klausė ma
ne tėtušėlis“ atliko Birutė Prašmutaitė. 
Dainos tekste susirūpinęs tėvas klausia, 

kur duktė praleido naktužėlę. „ Oi, neklaus
ia, tėvulėli, kur buvau šią naktužėlę, 
vrisiminki, tėvulėli, savojaunasdienel.es“, 

- atsakė dukružėlė.

„Toli už devynių vandenynų“ jaus
mingai sudainavo Antanas Raudy s. Jo š vel- 

nūs tenoras dar labiau paryškino dainos 

žodžius. B. Gorbulskio dainą „Paslaptys“

padainavo duetas: Rasa Statkuvienė ir 
Donatas Juchnevičius, vienas kitą vis 
kviesdami į pasimaty mą. Daina galėjo bū
ti atlikta garsiau.

Paulius Mičiulis atlieka dainą "Kur 
bakūžė samanota..."

„Vakaras naktiniam klube“ buvo nau
jovė šiame koncerte. Kaip sakoma, pirmas 
blynas būna prisvilęs. Pasirodyme trūko 
muzikos, kažkaip nyku darėsi žiūrint, kaip 
.kelneris“ uždeginėja žvakes ir susirin
kusiems „svečiams“ pilsto šampaną. Ir 
džentelmenai buvo nedrąsūs su savo pa
nelėmis. Trūko laisvumo, kuris pagyvina 
aplinką ir linksmiau nuteikia žiūrovus.

Vyrų choras atliko T.Makačino dainą 
„Kur tas kelelis“ ir visų melboumiškių 
pamėgtą P. Butkaus dainą „Aras“, kurią 
vyrai išpildė su meile ir jausmingumu.

Vėl scenoje mišrus choras. Pabaigai 
sudainavo K. Kavecko dainą „Susitikt tave 
norėčiau vėliai“. Solo atliko choro solistas 
Paulius Mičiulis, o jam pritarė choras. G. 
Gudaitienės dainą „Jaunystė“ sunkiai se
kėsi dainuoti, bet viską pagerino nuo
taikingas priedainis. Gerai nuskambėjo L. 
Vilkončiaus daina „Dėl tos dainos“ (iš- 
traukaiš „Neturėkkitos žemės“). Koncertą 
užbaigė R. Čyvaitės-Kliorienės daina 
„Viena šeima - viena tauta“. Choras už 
atliktas dainas susilaukė daug plojimų.

Į sceną buvo pakviesti choro svečiai 
„Kaimo dainininkai“. Danutė Lynikienė 
visiems padėkojo už pasirodymą, o tal
kininkams - už pagalbą ruošiant šį kon
certą. Taip pat padėkojo dirigentei Birutei 
Prašmutaitei, akompanistei Zitai Praš- 
mutaitei, pranešėjai Loretai Čižauskaitei- 
Tigani, apšvietėjui Juozui Balčiūnui, jau
nam ir noriai padedančiam garso derin-
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tojui Giliui Antanaičiui, jo padėjėjui Zig
mui Augaičiui ir programos parnešėjai
Onutei Prašmutienei, o už gražiai ir sko
ningai papuoštą sceną - Monikai So
dai tienei.

Melboumo „Dainos Sambūrio“ choro 
dalyvius pasveikino ir jiems padėkojo 
Garbės konsulas Andrius Žilinskas, estų 
moterų ir vyrų chorų atstovai, Ben
druomenės pirmininkas Andrius Vaitie
kūnas ir choro pirmininkei įteikė dova
nėlę. Geelongo „Vilties“ choro vardu kal
bėjo Onutė Gvildienė, kuri linkėjo „Dai
nos Sambūrio“ chorui vis dainuoti ir būti. 
jauniems širdimi.

Choristai pasivaišino vakariene. Savo 
pasisakyme A. Čelna dainininkams davė 
gerų patarimų. Buvęs dirigentas jų ne
šykštėjo. Visuomet su įdomumu visi 
klausosi G. Žemkalnio pasisakymų. Jis ir 
šį kartą apie koncertą išsakė gana įdomias 
mintis. Jis pasidžiaugė, kad ir toli nuo 
Tėvynės esantys lietuviai mėgsta dainuo
ti širdžiai mielas dainas. Jis klausėsi 
dainų Krasnojarsko krašte, kur taip pat 
girdėjo M. K. Klajūno dainuojamą „Tė
vyne mano“. Šia daina Rytų ir Vakarų

Sukilo žemaičiai, sukilo aukštaičiai - sukilo visa Lietuva
(Įspūdžiai iš paskutinio Sydnėjaus Lietuvių Klubo Valdybos rinkimų)

Ne vieną kartą esu girdėjęs, kad ne
atsiranda kandidatų į Lietuvių Klubo 
Valdybą. Atėjo mintis: kodėl nepadėti? 
Užpildžiau reikalingąformą, gavau „spon- 
sorius“ ir pasiunčiau į Klubą.

Rinkimų sekmadienį, lapkričio 15 die
ną, pasileidau Bankstowno link. Lietuvių 
Klube sužinojau, kad atsirado net 14 kan
didatų. Kilo klausimas: kur ta problema? 
Nes jeigu ji buvo anksčiau, tai šiandien 
jos nebėra!

Klube patyriau pirmą nusivylimą, kai 
suradau savo pavardę nesusūnokėjusiųna- 
rio mokesčio sąraše, nors ir turėjau nario 
pažymėjimą 1998/1999 metams. Galųgale 
gavau balsavimo lapelįsu 14-koskandidatų 
pavardėmis. Pagal instrukcijas turėjome 
palikti tik septynias pavardes, kitas iš
braukti. Salėje susirinko apie 200 narių. 
Malonu, kad nariai parodė susidomėjimą 
šiuo susirinkimu.

Prieš prasidedant susirinkimui, jauna 
moteris trumpai dalino septynių pavar
džių sąrašą. Susidariau nuomonę, kad tai 
„kaip rinkti“ lapelis, bet perskaitęs paste
bėjau, kad šis sąrašas yra „Pasiūlyms“ 
(Motion) be rinkimų išvardintus sąraše 
patvirtinti Klubo direktoriais. Salėje prasi
dėjo murmėjimas.
, Patį susirinkimą atidarė Lietuvių Klu
bo pirmininkas, pareikšdamas, kad šian
dien tik balsuosime ir kad jokių kitų

LITHUANIAN PAPERS, Vol. 12 - 
1998. Annual Journal of the Lithuanian 
Studies Society at the University of Tas
mania. 80 iliustruotų psi. plius viršeliai. 
Pavienio numerio kaina $ 4.95 plius 
persiuntimo Lšlaidos (oro paštu - $ 5). 
Adr.: LSS,P.O. Box 777, Sandy Bay, 
Tasmania 7006, arba e-mail A. Taškūnas 
©utas.edu.au., fax (03) 6226 2569.

Kartą į metus išeinantį anglų kalba 
iliustruotą žurnalą redaguoja Algimantas 
P. Taškūnas, OAM, MEdAdmin (N.E), 
red. pavad. - Vince J. Taškūnas.

Turinyje daug įdomių ir aktualių 
straipsnių: R. Pipes „The Need to De- 
communize the Exs-Communist States“; 
M. Wyzan „Fixed Exchange Rate under 
Pressure“; C. Archer „The Nordic - Baltic

tremtiniai išreiškia savo ilgesį Tėvynei.
Pabaigoje dirigentė padėkojo chorui ir

pasakė: "Jeigu aš negalėčiau diriguoti, 
atsirastų kas tai pratęstų, bet choras dėl to 
neišsiskirstytų. Ir ašdžiaugiuos, kad galime 
drauge sueiti į repeticiją, pasidalinti savo 
džiaugsmais ir rūpesčiais“. Po to D. 
Lynikienė padėkojo E. Korsakaitei už $ 
200 auką chorui.

Choro Garbės narys P. Morkūnas 
pradėjo dainą „Ant kalno mūrai...“ ir visi 
nuotaikingai pritarė. Paskui paprašėme 
padainuoti savo choro „pavaroti“. Paulius 
uždainavo „Augo girioj ąžuolėlis...“. Nuo
taika buvo pakili ir visi sutartinai dai
navo. Pasikalbėję ir pabendravę pradė
jome galvoti apie namus. „Dainos Sam
būrio“ laukia repeticijos, nes artėja Lietu
vių Dienos pas mūsų kaimynus Geelonge. 
O kitais metais sambūriečių laukia dideli 
darbai ir rūpesčiai, nes reikės ruoštis 
choro jubiliejui.

Su gera nuotaika išsiskirstėme namo. 
Skaitytojams linkime džiugių dienų ir 
sakome: iki susitikimo Geelonge Lietu
vių Dienose!

Marija Geštautienė

diskusijų nebus. Čia pirmininkas padarė 
keletą klaidų. Pirma - pirmininkas pats 
nutarė vadovauti rinkimams. Pagal Aus
tralijoje veikiančius įstatymus ir nurody
mus - kaip pravesti rinkimus - pirmininkas 
perduoda rinkimų eigą „Returning Offi
cer“, kuris paprastai supažindina susi
rinkimą su kandidatais ir kiekvienam 
kandidatui duoda trijų minučių laiką pa
sisakymui. Antra pirmininko klaida buvo 
ta, kad leido grupės vadovui pateikti „Pa
siūlymą“ (Motion) be rinkimų patvirtinti 
sąraše išvardintus asmenis Klubo direk
toriais. Salėje prasidėjoginčai. Vienumetu 
net atrodė, kad prieisime prie grumtynių. 
Pirmininkas savo žodžiais „išmesiu iš 
salės“, „tu nieko nežinai“, „tu esi niekas“ ir 
t.t. bandė įtikinti, kad sąrašo sudarinėtojai 
yra „teisėti“ ir tuo dar daugiau supykino 
susirinkusius. Pasigirdo švilpimai.

Galų gale tos grupės atstovas, turbūt 
supratęs savo klaidą, viešai atšaukė savo 
„Pasiūlymą“ ir tik tada susirinkusieji 
nurimo ir, skubėdami į choro „Daina“ 
koncertą, balsavo ir išsirinko naują Lie-' 
tuvių Klubo Valdybą,

Tebūnie šio susirinkimo pravedimas 
pavyzdžiu, kaip netvarkyti rinkimų, nes 
nesilaikymas Statuto ir taisyklių visuomet 
prives prie tokios suirutės ir triukšmo.

Vincas Bakaitis

Connection in an European Context“; J. 
Burgess .Lithuania in 1992-95“; P. Hohnen 
„The Myth of the Western Market“; R. M. 
Tračevskis „"Titanic" Victim Remem
bered“; G. Kazokas „Eva Kubbos“; E. 
Bevan „Facing our Yaltas’jV. J. Taškūnas 
„The Church in Occupied Lithuania: An 
Alternative Political Order?“; Jūratė and 
Kastytis - Mark II; A. J. Banks „Environ
mentally Sustainable Society in Lithu
ania?“; S. R. P. Taškūnas „Torrens Title 
System for Lithuania?" ir kiti straipsniai 
bei straipsneliai.

Gražus, patrauklus leidinys, įdomūs 
straipsniai surišti su Lietuva ir lietuviška 
kultūra, ekonomika, politika angliškai' 
skaitančiam. Straipsnių autoriai - iš 
Australijos ir kitų kraštų, universitetų 
graduantai.B. Ž.
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KULTŪRINĖSE PARUTĖSE
Mūsų vaikaičiai žangia į gyvenimą ir laimėjimas

Vidutė Marija Vėželianė

Po tėviškės dangum
Spalio mėnesį Bondi pajūrio paviljo

ne įvyko pirmoji jungtinė trijų meno 
studentų paroda. Vienas iš jų - lietuvis 
Vladas Kolas (Kolakauskas), tapytojas, 
kiti: Jessica Williams-stiklo keramikė ir 
Tom Williams - fotografas. Taigi, įvairių 
žanrų darbai papildė vienas kitą, lyg ir 
praplatino meno žodyną. Ant sienų - 
paveikslai, viduryje - skoningi stiklo dar
bai, kampe - gitara. Prisistato ir pats dai
lininkas: basas, įdegęs saulėje, aukštas, 
lieknas, mėlynų akių berniukas. Tai dai
lininkės Ninos Meškėnaitės-Kolakaus- 
kienės sūnus ir tapytojo Vlado Meškėno 
vaikaitis. Reiškia, meniški genai persi
davė per kartų kartas.

Apžiūriu Kolo paveikslus ir nustem
bu, kad tiek energijos slepiasi tame ty
liame kukliame jaunuolyje. Jo repertua
ras susideda iš figūralinių ir gamtovaiz
džio darbų, tiksliau išsireiškiant - jūros

Pasivaikščiojimas pajūryje. Akrilis, 1998

vaizdų. Figūralinė tapyba labai ekspre- 
sijonistinė, gal stokoja gilesnio įsigy
venimo, tačiau didžioji kūrybinė jėga 
nukleipta į Bondi pajūrį, netoli kurio jis 
ir gyvena. Nėra tai ramūs realistiniai dar
bai, bet nerimstantys, kupini judesio ir 
gyvybės ekspresionistiniai darbai. Jo pa
veiksluose ne jūra šėlsta, bet pajūris, ne 
žemė siūbuoja, bet didžiosios juodos uo
los. Dailininkui nerūpi detalės, jis trokšta 
perduoti savo įspūdį - audringą ir gyvą - 
stipriais laisvais potėpiais, sutraukytom

Įlankos pietų Bondi pajūryje. Akrilis, 1998 m.

Dailininkas Vladas Kolas

plačiom linijom. Visų paveikslų kom
pozicija yra asimetriška, bet išbalansuo
ta tiek objektais, tiek spalviniais tūriais. 
Dailininkas labai jaučia ritmą ir jį dailiai 
pakartoja paveikslo sąrangoj. Koloritas 
yra ribotas. Šiuo metu vyrauja mėlyna 
spalva, su juodos ir smėlio spalvų palyda. 
Ir kaip gražiai dailininkas išlygina gra
finio elemento jėgos stiprumą taupiu ko
loritu!

Dailininko paveiksluose galima būtų 
įžiūrėti Rouault, De Kooning bei kitų 
ekspresionistų poveikį, tačiau iš tikrųjų 
tai yra jauno dailininko jausmų prasi
veržimas bei jų vizualinis įgyvendinimas 
akriliniais dažais.

Vlado Kolo biografija dar labai trum
pa. Jis gimė 1973 metų rugpjūčio 16 dieną 
Sydnėjuje. 1991 metaisbaigėSydney Boys 
gimnaziją ir pradėjo studijuoti muziką 
Northern Rivers Conservatorium, Lismore. 
Po metų grįžo į Sydnėjų ir įstojo į Natio
nal Art School. Nereikia nei sakyti, kad 
jis augo meniškoje aplinkoje, nuolat per
gyvendamas dailininkų laimėjimus ir 
pralaimėjimus. Nuo mažens jį traukė ir 
muzika, ir vaizduojamasis menas, tačiau 
apsisprendė už pastarąjį ir neapsiriko. Jo 
pasisekimas stebinantis, nes iš pat pirmos 
parodos visi paveikslai parduoti!

Malonu matyti jaunuolį, pasiryžusį 
kopti į meninio pasaulio viršūnes, trokštan
tį tik „tapyti ir tapyti“. Kada yra tokios 
ugnies, tada galima tikėtis ir būsimų 
šedevrų. To mes jam ir linkime.

Genovaitė Kazokienė

* * *
Po tėviškės dangum skrajoji - 
Po tėviškės: gal po klevais, 
O gal po ilgaskariais uosiais, 
Po liepom, po ievų kerais.

Eini per pievas, per gimtinį 
Ir netiki savom akim- 
Jau buvo užmiršti javai auksiniai 
Ir Joninių nakties sapnai.

Nebetikėjai žemės jėgai. 
Kuri pritraukia prie savęs, 
Lyg Motina, kurią mylėjai. 
Ir tebemyli iš širdies.

Lyg Motina, kuri apglėbia... 
Ir atsispirti negali
Jos džiaugsmui, vieškeliui dulkėtam, 
Kuriuo ir vėl namo eini.

Tad pasakyk, kad vėl sugrįši, 
Kai obelys baltai žydės. 
Kad kylant saulę pasitiksi 
Rasomis verkiančiais rytais...

Kad vėl bučiuosi šiltą vėją, 
Jo, lyg jaunikio, glamones, 
Kad nenurimsi nepraėjus 
Pro šiltaskares pušeles.

Tad nesakyk "sudie" gimtinei, 
Tik pamojuok lengvai ranka... 
Takai nuo žingsnių jau sušilo, 
Teneatvės jie niekada...
* * *
O Širvinta,
Tas traukinys į nežinią mane gabeno, 
Bet aš grįžau, kaip paukščiai grįžta. 
Pasveikinti Tavęs ir tavo dainą seną, 
Šniokštimą tavo tarp krantų, 
Baltų ievų kerais nusėtą, - 
Ir giesmę paukščių skardžiabalsių.

Javai siūravo želmenim 
Po Boblaukio lankas kodais... 
Dabar einu baltom ražienom 
Per tuščią kaimą.
Čia sodybos
Galingų medžių ošimu 
Pagerbdamas dangaus didybę. 
Išskleidusias šakas, stovėjo------
Beliko akmenų ženklai 
Atsiminimuose svajinguos 
Su jazminų žydėjimu gaiviu, 
Su ružavais žiedais alyvų.

O šiandien vėl jau išeinu 
Senuoju vieškeliu per kaimą. 
Bet prižadu: aš vėl sugrįšiu 
Į Tavo glėbį, Širvinta, 

Nuoširdžiai dėkojame p. D. Kraucevičiui už iš Australijos lietuvių surinktą S 700 
auką Lietuvos aviacijos memorialo, skirto 1918 - 1940 m. Lietuvos Respublikos 
aviatorių atminimui S. Dariaus ir S. Girėno aerodrome statybai.

Karo aviacijos 80 metų jubiliejaus paminklui statyti aukojo:
po $ 100 - LKV Ramovė, G. Gruzdeff, Sydney EŽY klubas, D. Kraucevičius;

* * *

po S 50 - J. Janavičienė, K. Butkus, V. Meškėnas, L. Kraucevičiūtė;
po $ 40-'TALKA";
po $ 20 - V. Šliteris, V. Grigas;
po $ 10 - J. Makūnas, V. Stasiūnaitis. 

Kauno lietuvių aviatorių 
vaikų klubo pirmininkas

IrBoblaukį vėl aplankysiu, 
Jei bus skirta tokia dalia... 
* * *
Išmainei Širvintą į Šešupę, 
Pasakei keliausi su daina. 
Juk jaunystė, lyg pašėlus upė 
Su ledonešio veržlia puta.

Basos kojos braidė akmenukais, 
Žaidžiančiais mėnulio atspindžiais, 
Kai suokimą rytmečio lakštutės 
Gaudei Širvintėlės pakraščiais.

Ievos ir alyvos su bijūnais 
Nužydėjo jau darželyje seniai. 
Pasiliko uosiai su žilvičiais 
Ir vaikystės numinti takai.

Išėjai, mojuodama gimtinei 
Lyg motulei balta skarele. 
Tu žinojai, kad kasdien čia būsi, 
Mintimis, širdim, sava dvasia.

Tu žinojai - niekad neišeisi 
Iš gimtinės savo paslapčia, 
Nors labai seniai keliauji 
Jau nauja Gyvenimo upe.

Upė ši tokia vingiuota, 
Daug joje grublėtų akmenų... 
Leisk man žolele pabūti - 
Pasitiest Tau kilimu žaliu...

Gimtinės šauksmas
- Tėvyne, - pašaukei, - Tėvyne!
Ar pamatysiu nors kada 
Kregždutę, sklandančią žydrynėj, 
Drugelį, žaidžiantį delne?

Ar beišgirstu kiemo svirties 
Girgždėjimą anksti ryte?
Ar besužvengs eiklus žirgelis 
Palaukėj - ežero krante?

Ar dar pakelsiu ranką kryžiui, 
Kai gaus varpai Vakarine?
Ar atlaidus dar aplankysiu 
Gimtajam savo Alvite? -

Taip ilgai laukta, tiek svajota! 
Sapnuos bėgiota vaikyste! 
Už gerą širdį atiduota 
Tėvynės išskleista skraiste:

"Pareik, sūnau, širdies gerumo 
Man reikia mano keliuose...
Ištiesk rankas - aš pailsėsiu 
Tavo svajingam glėbyje'".

Marijampolė, 1998.

Kauno m. mero 
pirmasis pavaduotojas

A.A.Baltfis

"Mūsų Pastogė" Nr.47 1998.11.30 psl. 5

5



|SPORTAS
Olimpinės Sydnėjaus naujienos

Apdovanotos ordinais sportininkės dvi ratininkės. Iš kairės: R. Polikevičiūtė, 
Garbės Konsulas Austr. V. Sliteris, D. Žiliūtė ir Lietuvos Olimpinio k-to prez. 
A. Poviliūnas.

Olimpinių attache konferencija
Lapkričio pradžioje Sydnėjaus Olim-, 

pinio Komiteto SOCOG vyriausioje būs
tinėje įvyko akredituotų olimpinių attache, 
konferencija. Šiuo metu jau yra užregis-, 
truoti 83 tokie įvairių valstybių atstovai, 
nors olimpiadai prasidėjus jų bus 195. 
Daugumai olimpiadoje dalyvaujančių 
valstybių, jas atstovauja jų kraštų žino
mesni žmonės, nors daugelio, ypatingai 
Afrikos ir Azijos, tautų atstovai yra Aus
tralijos biznieriai ar politikai, kurių tik 
vardas yra svarbus šioms valstybėms. 
Kiekvienas kontinentas turi savo atskirą 

' SOCOG vadovą, kuris kartu su tų kraštų 
attache rūpinsis tų valstybių sportininkais 
ir bus atskirų reikalų koordinatorius. 
Europai yra paskirtas ilgametis, dabar 
Australijoje gyvenantis, buvęs Italijos 
olimpinis vadovas Gianfranco Cameli su 
rusų kilmės, bet irgi jau čia ilgai gyvenan
čia, .Alia Salem. Jie abu labai artimai 
susipažino su čia neseniai viešėjusia Lie
tuvos olimpine delegacija.

Konferencijos metu labai plačiai buvo 
paaiškinti ir gražiu spalvotu filmu paįvai
rinti visi olimpiniai darbai, parodytas 
statomas olimpinis kaimelis, kuriame 
gyvens 10200 sportininkų,5100 oficialių
jų atstovų ir specialus netoliese esantis 
spaudos atstovams pastatas, kuriame gy
vens 15 000 spaudos, televizijos ir radijo 
atstovai. Dabar galutinai yra nustatytos 
28 sporto šakos. Iš viso bus 9.6 mln. įė
jimo bilietų, iš kurių 75% bus parduoti 
Australijoje. Pats olimpinis stadionas • 
talpins 110 000 žmonių ir bus pats di
džiausias iš iki šiol buvusių olimpinių 
stadionų.

Olimpiniai padėjėjai
Olimpinis Komitetas, susirišęs su 

atskirų valstybių attache, organizuoja 
olimpinius padėjėjus, kurių numatoma 
turėti apie 800. Šių padėjėjų (NOC 
Assistants) pagrindinis darbas bus tas, kad 
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jie turės būti kartu su savo valstybės 
olimpinio komiteto vadovais pačiame 
Olimpiniame kaimelyje ir kitur. Šie pa
dėjėjai bus prieš tai apmokinti ir jie turės 
žinoti visus su olimpiada susijusius rei
kalus ir tuo padėti savo kraštų vadovams. 
Jie bus pirmieji kontaktai su savo krašto 
olimpiniu attache ir pačiu SOCOG, 
sprendžiant bet kurias iškilusias proble
mas. Šių padėjėjų apmokymas prasidės, 
1999 m. liepos mėnesį ir vyks kas antrą 
šeštadienį.

Atstovauti lietuvius, Olimpiniam Ko
mitetui aš pristačiau šiuos Sydnėjaus 
žmones: Kęstutį Protą, universiteto dės
tytoją, Lietuvių Klubo prezidentą, buvusį 
„Kovo“ ir lietuvių krepšinio rinktinės 
dalyvį; James Krauce, žinomą „Kovo“ ir 
Australijos lietuvių rinktinių krepšinin
ką, slidininką medalininką; Dainą Di- 
čiūnaitę, studentę, iškiliausią „Kovo“ ir 
visų lietuvių rinktinių krepšininkę; Julę 
Viržintaitę, buhalterę, iškilią lietuvių 
krepšininkę, Lietuvių Klubo direktorę; 
Dainą Šliterytę, studentę, skaučių vado
vę, „Kovo“ krepšininkę; Jūratę Fraser, 
universiteto dėstytoją, žinomą lietuvių 
veikėją.

Prieš porą savaičių spaudoje, radijo ir 
televizijos laidose buvo paskelbta, kad. 
yraieškoma 50 000 savanorių, kurie olim
piados metu būtų pagalbininkais įvai
riems su olimpiada susijusiems darbams. 
Po šio paskelbimo į Olimpinį Komitetą 
pradėjo plaukti tūkstančiai pasisiūlymų 
būti šiais pagalbininkais. Svarbiausia tai, 
kad šis darbas bus neapmokamas. Tas 
viskas labai nustebino olimpinius vado
vus ir ši olimpinė dvasia čia, Australijoje, 
ypatingai Sydnėjuje, yra tikrai gera ir 
aukšta. Be eilinių darbininkų, bus reika
lingi ir įvairūs specialistai. Taip, kad pasi
siūliusiųjų tarpe yra ir labai aukštai kva
lifikuotų žmonių, kaip pavyzdžiui, dak
tarų ir net profesorių, teisininkų, inžinie
rių ir labai daug buvusių garsių veteranų

Olimpinis ačiū
Lietuvos Olimpinis Komitetas, norėdamas padėti būsimiems Sydnėjaus 

olimpiados sportininkams, treneriams ir kitiems atstovams, kurie jau dabar 
pradeda atvykti į Sydnėjų, kad galėtų iš anksto pasitreniruoti čia ir priprasti prie 
mūsų klimato, dvejiems metams išnuomavo didelį 6 kambarių namą Ashfielde. 
Jis buvo visiškai tuščias, todėl aš kreipiausi į Sydnėjaus lietuvius, prašydamas 
padėti baldais, patalyne ar kuo kitu. Malonu, kad taip gražiai sydnėjiškiai atsi
liepė. Šiam namui aukojo bei davė transportą šie žmonės: B. ir I. Bieliūnai, M. 
ir D. Atkinson, S. ir D. Skoruliai, J. Kustienė, A. Šepokas, J. Dambrauskienė, A. 
Liutackienė, G. Antanėlis, VI. Šneideris. Norinčių paremti buvo ir daug daugiau, 
tačiau neturint savo transporto, buvo neįmanoma tuos daiktus paimti.

Dar trūksta patalynės: paklodžių, antklodžių, pagalvių, rankšluosčių ir kt. 
Būtume dėkingi už jų paaukojimą.

Nuoširdžiai dėkoju visiems aukojusiems ir pasitarnavusiems transportu.
• Antanas Laukaitis, Lietuvos olimpinis attache

Paremkime savuosius imtynininkus
Gruodžio 5 ir 6 dienomis State Sport Centre, Sydney Olympic Park, Homebush 

Bay įvyks FILĄ (Penkių kontinentų taurės) laisvo stiliaus imtynių varžybos. Jose 
dalyvaus Albanijos, Australijos, Japonijos, Lietuvos, N. Zelandijos, Lenkijos, Samoa, 
Solomon Islands, Amerikos, Palau Respublikos ir Turkijos imtynininkai.

Imtynės buvo pačios populiariausios senovės Graikijoje ir jos vykdavo nuo pirmųjų 
olimpiadų. Šiose FILĄ varžybose bus rengiamasi laisvam stiliuje su specialiais graikų- 
romėnų tarptautiniais pasirodymais. Imtynių varžybos prasidės gruodžio 5dienąl0val. 
ryto su I-ja sesija. II-oji sesija prasidės 4 vai. po pietų ir tęsis iki 8 vai. vakaro. Per 
tą laiką bus rengiamasi įvairiose rungtyse ir 7 vai. vakaro rungsis Australijos sportininkai 
prieš Samoa graikų-romėnų stiliuje.

Gruodžio 6 dieną, sekmadienį, I-oji sesija prasidės 10 vai. ryto, o II-oji sesija su 
finalais ir uždarymo ceremonijomis vyks nuo 4 - 6 vai. vakaro.

Kas atstovaus Lietuvą ir kada jie rungsis dar nėra žinoma. Visi kviečiami paremti 
savuosius imtynininkus. A. Laukaitis

Modelinių automobilių varžybos
Šios varžybos, kuriose dalyvaus Lietuvos čempionai tėvas ir sūnus Štelingai, vyks 

lapkričio 27 - 28 - 29 dienomis nuo 9 vai. ryto "Model Park" prie St. Marys 
Luddenham Rd., 3/4 kilometro nuo Elizabeth Drive.

Varžybos vyks visą dieną ir per jas Lietuvos čempionas ir vienas geriausių Europoje 
sportininkų E. Štelingas bandys laimėti pasaulio čempiono vardą. Visi kviečiami jį 
paremti ir atvykti į varžybas. A. Laukaitis

sportininkų. Tačiau žmonės su buvusiais 
kriminaliniais nusikaltimais, įskaitant ir 
narkomanus, o taip patneturinčius 18 metų, 
tapti olimpiniais savanoriais negalės.

Olimpinės ugnies kelionė
Sydnėjaus olimpinės ugnies deglas 

bus nešamas per 1000 Australijos miestų 
ir miestelių. 2000 metų gegužės mėnesio 
vidury Graikijos Olimpo kalne bus už
degtas šis olimpinis deglas ir per 10 dienų 
atkeliaus į sostinę Atėnus. Iš čia ši olim
pinė ugnis keliaus per Okeanijos kraštus: 
N. Zelandiją, Fiji, N. Gvinėją ir Samoa. 
100 dienų Australijos kelionė prasidės 
Šiaurės Teritorijos Uluru vietovėje. Ten 
yra pasaulinis geologinis stebuklas - 
milžiniškas keliolikos kilometrų apim
ties raudonas akmuo-uola, atsiradusi prieš 
20000metų viduryjeAustralijosdykumų.

Saulei leidžiantis ši uola keičia spalvas ir 
tampa tamsiai raudona, vėjui sukeliant 
ypatingus garsus. Ši uola ir visa apylinkė 
yra laikoma aborigenų šventa vieta ir 
dabar yra jiems atiduota. Iš čia aborige
nų olimpietis sportininkas N. Peris- 
Kneebone pradės nešti olimpinę ugnį per 
Australiją ir jos kelionė iki olimpinio 
stadiono bus 26 000 kilometrų. Iš viso šią 
ugnį Australijoje neš 10 000 atletų, jaunų 
ir senų, pradedant 12 metų mokiniais ir 
baigiant jau seneliais, iš kurių vienas bus 
olimpietis, nešęs ugnį ir prieš Melbourne 
olimpiadą. Vidutiniškai vienas asmuo neš 
ugnį 500 metrų.

Olimpinis lietuvių namas
Viešėjusi Lietuvos olimpinė delega

cija, pamačiusi kaip olimpiados metu 
sunku bus gauti apsigyvenimui vietas ir 
kaip brangiai tas kainuos, mano namo 
kaimynystėje dviems metams išnuomavo 
didelį 6 kambarių namą, kuris yra labai 
patogioje vietoje, labai arti nuo bet kurio 
transporto, apsipirkimo centrų ir olim

pinio stadiono. Šis namas buvo visiškai 
tuščias, todėl reikėjo jį paruošti pilnam 
apsigyvenimui, kas šiuo metu jau pilnai 
yra padaryta. Šiame name gyvens anks
čiau atvykę olimpiniai sportininkai, tre
neriai ir kiti atvykę vadovai. Pirmieji bus 
Lietuvos imtynininkai ir modelinių auto
mobilių konstruktoriai, kurie jau šio mė
nesio gale ir gruodžio mėnesio pradžioje 
dalyvaus Sydnėjuje vykstančiose tarp-' 
tautinėse varžybose. Be kitų mano kaip 
olimpinio attache pareigų, prisidėjo ir šio 
namo priežiūra, darbas prie jo ir svečių, 
kas tikrai neleis man kitais metais lan

kytis Lietuvoje. Ką padarysi, lauksiu sve
čių čia.

Kitos olimpinės naujienos
# Sydnėjaus naujasis Jojimo (Eques
trian) olimpinis stadionas bus pats geriau
sias iki šiol buvusių tokių olimpinių 
stadionų. Jis kainuos 37 mln. dolerių ir

• turės 80 ha ploto su 25 kilometrų jojimo 
takais. Numatoma, kad jojimo varžybas 
stebės apie 50 000 žiūrovų.
# Olimpiniai transporto vadovai sa
ko, kad norėdami nugalėti visas trans
porto problemas, kurių labai daug pasitai
kė, ypatingai Atlantoje, jie turės suor
ganizavę apie 3 500 autobusų ir specialių 
mažesnių keleivinių autobusiukų, kuriuos 
aptarnaus apie 5000 vairuotojų, gerai 
žinančių Sydnėjų ir jo priemiesčius.
# Visas Australijos olimpinių spor
tininkų vienetas bus pakrikštytas nauju 
vardu, kuris yra „Pietį; Kryžiaus Žvaigž
dės“. Numatoma, kad Australijos spor
tininkų šioje Sydnėjaus olimpiadoje bus 
apie 600. Šių sportininkų krikšto pradžiai 
buvo surengta rėmėjų vakarienė gražiajame 
Centenial parke, kur įėjimas vienam žmo
gui buvo 850 dolerių.

Antanas Laukaitis, olimpinis attache
Nukelta į 7 psl.
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Lietuvos kariuomenei 80
Atkelta iš 2 psl.

vystysis Sovietų represinė vidaus poli
tika, kuri nuo pat „proletariato dikta
tūros“ įsikūnijimo terorizavo savo gy
ventojus. Nuo galimo terorizmo reikėjo 
kaip nors bandyti apsisaugoti, tad „per
sitvarkymas“ buvo naudingas šūkis. Po 
kurio laiko tas nereikalingas priedas bu
vo numestas šiukšlių dėžėn ir Sąjūdis 
išėjo į viešumą su savo tikruoju vardu - 
„Sąjūdis“. Kas naudinga vienu metu, 
gali pasidaryti nereikalingu balastu kitu 
metu.

Kuriant Lietuvos kariuomenę, daug 
kas buvo daroma pagal sovietišką pa
vyzdį. Ir tai visai suprantama, nes atsi
kūrusioms karinėms pajėgoms vadovavo 
sovietų paruošti karininkai, kurie vaka
rietiškos patirties beveik visai neturėjo. 
Sovietinis „rojus“ buvo atsitvėręs gele
žine uždanga kaip tik dėl to, kad sovie
tiniai piliečiai nematytų, kas vyksta kitur. 
Sovietinė sistema tegali gyvuoti patam
syje, iš kurio negalima matyti likusio 
pasaulio.

Atrodo, kad kuriantis kariuomenei 
buvo naudinga, jog buvo gana daug lie
tuvių karininkų, nors su sovietiniu išsi
lavinimu ir patirtimi. Dabar, moderni
zuojant karines pajėgas pagal vakarie
tišką modelį, ta sovietinė patirtis gali būti 
dideliu stabdžiu. Tad pasikeitimai aukš
tas pareigas einančiame personale neiš
vengiami. Be to, tie pasikeitimai yra iš 
viso pageidautinas reiškinys, lygiai taip, 
kaip pasikeitimai vyriausybėje, kuri rin
kimų pasėkoje normaliai keičiama.

Pasibaigė Pasaulio šachmatų olimpiada
Elistoje (Kalmukija, Rusijos FR) vy

kusioje olimpiadoje Lietuvos vyrų rink
tinė sužaidė sėkmingiau nei trejose anks
tesnėse analogiškose varžybose. Jie surin-

'ko 29.5 taško iš 52 galimų ir užėmė 22-rą 
vietą iš 110 komandų, kai tuo tarpu 1996 
metais Jerevane užėmė tik 37-tą vietą.

Lietuvos vyrų rinktinę sudarė keturi 
didmeistriai- Eduardas Rozentalis, Šarū
nas Šulskis, Vidmantas Mališauskas 
(Lietuvos vyrų čempionas) irDarius Ruže- 
lė bei du tarptautiniai meistrai - Darius 
Zagorskis ir Vaidas Sakalauskas.

Geriausią rezultatą pasiekė Šarūnas, 
Šulskis (antra lenta), surinkęs 70% galimų 
taškų. Eduardą Rozentalį ir toliau per
sekiojo „užsitęsusikrizė“.Žaisdamaspirma 
lenta, jis surinko vos 44% taškų.

Vyrų turnyrą jau ketvirtą kartą lai
mėjo Rusijos pirmoji rinktinė, tik pas
kutiniame rate aplenkdama JAV žaidėjus - 
vienu tašku!

Mūsų šachmatininkių (moterų) kuk
lesnius galutinius rezultatus nei ankstes
nėse olimpiadose nulėmė sutriuškinimai

metų
Atsitiktinai teko sužinoti, kad Lietuvoje 
ruošiamasi keisti kariuomenės vadą. 
Dabartiniu kariuomenės vadu yra gene
rolas leitenantas J. Andriškevičius. Kas 
jis toks ir kokia jo patirtis?

J. Andriškevičius gimė 1944 m. 
Anykščių apylinkėje. Anykščių vidurinę 

'mokyklą baigė 1963 metais. 1967 metais 
■ jis baigė Kirovo vardo karo mokyklą Le
ningrade. 1967 - 73 metais tarnavo So
vietų kariuomenės daliniuose okupuo
toje rytų Vokietijoje. 1973 - 76 m. tęsė 
karininko mokymąsi Frunzės karo aka
demijoje Maskvoje. 1981 - 84 m. tarnavo, 
„kariniu patarėju“ marksistų valdomoje 
Etiopijoje. 1984 - 90 m. buvo karinės 
katedros viršininku Vilniaus Univer
sitete. Atrodo, kad 1991 metais Lietuvos 
kariuomenės kūrime jis praktiškai ne
dalyvavo. 1992 metais tapo Krašto ap
saugos mokyklos viršininku. Sovietų 
armijoje jis išsitarnaavo pulkininko 
laipsnį, kurį gavo 1984 m. 1993 m. pa
baigoje Prezidentas A. Brazauskas pa
skyrė jį Lietuvos kariuomenės vadu. Gi 
1993 metais jam suteiktas brigados ge
nerolo laipsnis, vėliau - generolo leite
nanto laipsnis.

Koks kandidatas tiktų būti naujuoju 
kariuomenės vadu? Be abejo, svarbiau
sias reikalavimas, tai nedviprasmiškas 
lietuviškas patriotizmas ir ne tik lojalu
mas, bet ir meilė Lietuvai. Kadangi kan
didatai turės kurį nors sovietinį karinį 
išsilavinimą, svarbu kad jie būtų pa
kankamai jauni, kad sugebėtų mokytis

Lietuvos šachmatininkai. Kairėje - V. 
Čmilytė, dešinėje -Eduardas Rozentalis

H-me rate bulgarėms 0:3 ir 12-merate ir 
slovėnėms 0.5:2.5. Tik su 19.5 taško iš 39 
galimų teko pasitenkinti 37-tą vieta (72 
ekipos). 1996 metais Jerevane moterys 
užėmė net 17-tą vietą! Labai sėkmingai 
sužaidė V. Čmilytė, surinkusi 7.5 iš 12 
galimų taškų ir tuomi dar labiau priar
tėdama prie didmeistrės titulo. Moterų 
turnyro aukso medalius pirmą kartą 
išsikovojo kinės.

Šachmatai Lietuvoje smarkiai sustip
rėjo. Šių metų pradžioje buvo net 6 
didmeistriai (Australijoje - 2), 9 tarptautiniai 
meistrai (viena moteris). Nors dauguma 
tituluotų šachmatininkų gyvena Vilniuje 
ir žymiai mažiau Kaune - jų taip pat gy
vena ir provincijoje: Šiauliuose, Rad
viliškyje, Jonavoje, Panevėžyje ir Vil
kaviškyje.

V. Liūgą
(žinios gautos per Vincą Augustinavičių) 

naujų vakarietiškų metodų. Žinoma, 
tokios aukštos pozicijos niekas negali 
pasiekti jaunystėje. Būtų visai keista 
matyti, sakysim 35 ar 40 metų amžiaus 
asmenį tokioje pozicijoje. Bet jis netu
rėtų būti vyresnis kaip 50 metų. Kariuo
menės vadas būtinai turėtų gerai mokėti 
bent vieną iš NATO pagrindinių kalbų,, 
t.y. anglų, vokiečių ar prancūzų. Jis 
turėtų būti studijavęs kokioje nors 
Vakarų šalyje. Aišku, svarbu, kad būtų 
tinkamos išvaizdos ir geros sveikatos. 
Taip pat reikia prisiminti, kad kariuo
menės vadai dažniausiai turi šeimas - 
tinkamo vedusio kandidato žmona tu
rėtų reprezentuoti Lietuvą, o ne kurį 
nors kitą kraštą.

Žinoma, jei kandidatas į tą aukštą 
postą yra vedęs rusę, tas faktas neturėtų 
jo savaime diskvalifikuoti. Antra vertus, 
negalima užmiršti, kad žmonės turi 
šeimos ryšius - tėvus, brolius, seseris 
ir t.t. Jei šie Šeimos nariai gyvena ne 
Lietuvoje, gali susidaryti įvairiausių 
komplikacijų, kurios yra savaime su
prantamos ir apie jas čia ne vieta kalbėti.

Be abejo, tinkamų kandidatų Lie
tuvos kariuomenėje tikrai yra, reikia tik 
pasirinkti tinkamą. Pagal Lietuvos įsta
tymus, kariuomenės vadą skiria Lie
tuvos Respublikos Prezidentas Seimo 
pritarimu. Reikia tikėtis, kad Prezi
dentas Adamkus pasitars su valdan
čiosios koalicijos Seimo nariais ir suras 
tinkamą kandidatą, priimtiną ir Prezi
dentui, ir Seimui. Būtų tragiška, jei dėl 
šio Lietuvai svarbaus karininko pa
skyrimo viešumon iškiltų ginčai.

Kokioms karinėms pajėgoms 
vadovaus kariuomenės vadas? 
Paskutiniu laiku Šiaurės Atlanto

Asamblėja nuolat svarstė Estijos, Lat- 
vijos ir Lietuvos padėtį. 1998 m. bir
želio mėnesį Šiaurės Saugumo Reikalų 
Komitetas (Sub-Committee on North
ern Security Issues), lankėsi visuose 
trijuose Baltijos kraštuose. Korfiiteto 
narių žodžiais, dėl puikios organizacijos 
ir aukščiausios kokybės paaiškinimų, ši 
faktų ieškanti kelionė buvo labai sėk
minga ir iš jos gauta daug paskutinių 
informacijų.

Jau anksčiau minėti autoriai teigia, 
kad į Baltijos valstybes nereikia žiūrėti 
kaip į papildomą krovinį ir riziką Euro
pai. Visai priešingai - Baltijos šalys nori 
ir gali prisidėti prie Europos saugumo. 
Jos nori ir gali dirbti jų srities stabilumui 
sutvirtinti. Šiam tikslui pasiekti, NATO 
buvo ir palieka pagrindinė organizacija, 
kuri kartu su JAV gali užtikrinti taiką ir 
stabilumą Šiaurės Europos kraštuose.

Kalbant apie Lietuvą, verta paste
bėti, kad Lietuvos politinėje santvarkoje 
svarbiausios valstybės institucijos yra 

. Seimas ir Prezidentas. Seimas renkamas 
keturiems metams, gi Prezidentas - 
penkiems. Jis yra valstybės vadovas, tad 
ir vyriausias karinių pajėgų vadas. Vy
riausybė yra aukščiausias valdymo or
ganas. Ji sudaroma iš ministro pirmi
ninko, kuris yra paskiriamas ir atlei
džiamas pagal Seimo rekomendavimą 

■bei ministrų, kurie yra rekomenduojami 
ministro pirmininko ir skiriami Res
publikos Prezidento.

Gera ekonominė padėtis yra vienas 
iš esminių reikalavimų kariuomenės 
tobulinimui. Šiuo metu Lietuvos eko
nomika stiprėja. Statistikos departa
mento daviniais, 1997 metų bendras 
vidaus produktas (BVP - General Na
tional Product - GNP) paaugo 5.7%, gi 
1998-2000 metais numatoma, kad jis 
dar augs 6.6% per metus. 1997 m.

• --------- "Įvrrięn Pastogė" Nr.471998.11.30 psl. 7

infliacija buvo 8.4%, gi nedarbingumas 
-5.9%.

Kitas pozityvus reiškinys yra už
sienio tiesioginių investicijų (UTĮ) (For
eign Direct Investments - FDI) au
gimas. 1997 metais UTĮ padvigubėjo 
Lietuvoje. 1998 - 2000 metams UTI-jos 
numatomos US $ 2 bilijonai.

Po nepriklausomybės atgavimo, 
Lietuva pradėjo atkurti savo ginkluotas 
pajėgas. Šiemet Lietuvos gynybos biu
džetas padvigubėjo ir pasiekė 1.5% 
BVP (bendras vidaus produktas). Nu
matoma, kad 2000-aisiais metais jis 
pasieks 2%, o 2005-aisiais - 2.5%.

Šiuo metu Lietuvos karinėse pajė
gose tarnauja 9 200 žmonių: sausumos 
kariuomenėje - 6 450 žmonių; oro pa
jėgose - 820 žmonių; jūrų pajėgose - 
550 žmonių; civilių - 1 370. Parengties 
stovio strateginis rezervas susideda iš 
savanorių karinės tarnybos: kariai - sa
vanoriai - 9 800; etatiniai karininkai ir 
puskarininkiai - 1 800. Tad viso pa
rengties stovyje esančio rezervo yra 
11 600 karių.

Visame rezerve, kuris gali būti suda
rytas pašaukiant visus kariniai paruoštus 
asmenis iki 40 metų amžiaus, įskaitant 
ir sovietinėje armijoje kariniai apmo
kytus, būtų apie 180 000, nors čia nau
dojamas raportas skaičiuoja dvigubai 
daugiau, iki 360 000. Su Švedijos 
pagalba ruošiami mobilizaciniai planai 
ir šauktinių registravimas su kom
piuterine sistema. Tad sekančiais metais 
turėtų būti žinomas tikslus potencialaus 
rezervo dydis. Be to, ateinančiais metais 
numatoma, kad kariuomenė padidės 
1 700 žmonėmis.

Kad užtikrinti geriausią vadovybę ir 
jos tęstinumą kritiško pavojaus atveju, 
Lietuva padalinta į tris gynybos regi- 
jonus. Ši struktūra užtikrina, kad Lie
tuvos kariuomenė galėtų sėkmingai 
bendradarbiauti su NATO pajėgomis.

Yra pradėtos įvairios kariuomenės 
reformos: Karo akademijos ir medi
cinos aprūpinimo, kuris anksčiau pagal 
sovietinį modelį iš viso neegzistavo, 
ruošiamas naujas įstatymas šaukimui į 
privalomą karinę tarnybą, palaipsniui 
ruošiamasi įvesti karinio personalo me
nedžmento sistemą, karinę policiją, re
zervo menedžmento sistemą, centrali
zuotą savanorių pajėgų apmokymą bei 
integravimą į bendras karines pajėgas.

Taip pat gerinama ginkluotė. JAV 
pažadėjo duoti apie 40 000 M 14 šau
tuvų ir kelis milijonus šovinių. Tas taik
lus automatinis šautuvas duodamas 
Lietuvai dykai. Keista, kad ne visi tuo 
džiaugiasi ir labai nedaug kas parodo 
už tai kokį nors dėkingumą.

Šiuo metu Lietuvai labiausiai reikia 
priešlėktuvinės gynybos pabūklų, 
prieštankinių ginklų, ryšių bei elek
tronikos priemonių, radio aparatų, 
faksų, kompiuterių, spausdintuvų ir 
panašios aparatūros.

Daug dėmesio teikiama bendra
darbiavimui su NATO. Tam tikslui ka
riai mokomi anglų kalbos. Lietuva per
ka ryšių priemones iš JAV. Tam tikslui 
naudojami Varšuvos iniciatyvos fondo 
bei savo lėšos.

Nepriklausomybės atgavimo metu 
daugiau nei 90% Lietuvos užsienio 
prekybos buvo su Rusija. Dabar su 
Rusija prekybos liko tik 20 - 25%. Tad 
Lietuva žengia lauk iš liūno ir reikia 
viltis, kad tiek ekonomikoje, tiek gy
nyboje Lietuva pasieks Vakarų Europos 
lygi- Dr. Algimantas Kabaila
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INFORMACIJA
LB Spaudos Sqjungos narių susirinkimas

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos narių metinis susirinkimas įvyks šių 
metų lapkričio 29 dieną, sekmadienį, 2 vai. po pietų Lietuvių Namuose, 16-18 East 
Terrace, Bankstown. Darbotvarkėje:

L praeito metinio susirinkimo protokolo tvirtinimas;
2. Metų, pasibaigusių 1998 m. birželio 30 dieną, apyskaitos, direktoriaus ir revizo

riaus pranešimų tvirtinimas;
3. Kiti reikalai, kuriuos pagal Spaudos S-gos įstatus galima iškelti susirinkime.
Susirinkimo nariai, kurie turi kitų narių įgaliojimus (proxies), turi juos įteikti Spau

dos Sąjungos raštinei 16-18 East Terrace, Bankstown, ne vėliau kaip 24 valandas prieš 
susirinkimo pradžią.

Spaudos Sąjungos Valdybą sudaro: pirmininkas V. Patašius, vicepirmininkas V. 
Doniela, sekretorius V. Šliogeris bei nariai A. Laukaitis ir K. Protas. Pagal Sąjungos 
įstatus, du iš jų, V. Patašius ir V. Šliogeris, turi pasitraukti, betjie gali būti vėl perrenkami.

Iki nominacijų užsidarymo, gautos šios nominacijos į Spaudos S-gos Valdybą: V.
. Patašius - siūlė K. Protas, parėmė V. Doniela; V. Šliogeris - siūlė A. Laukaitis, parėmė 

V. Doniela.
Po oficialios susirinkimo dalies svečias iš Melboumo, Gabrielius Žemkalnis, 

PLB atstovybės Vilniuje vadovas, pasidalins su susirinkusiais savo įspūdžiais iš dar
bo Lietuvoje. Seks klausimai ir diskusijos.

Pabaigai: "Mūsų Pastogės" metinės loterijos traukimas
pirmas prizas - pirmoji auksinė Lietuvos moneta;
antras, trečias ir ketvirtas prizai - sidabrinės Lietuvos monetos;
penktas prizas - liet, meno kūrinys.
Visus kviečiame gausiai dalyvauti turiningoje popietėje.

LB Spaudos Sąjungos Valdyba

Lietuvos Baleto Bioiulių
Steigiamasis susirinkimas įvyks 1998 metų gruožio 31 dieną, ketvirtadienį, 2.30 

vai. po pietų Geelongo Lietuvių Namuose, Pettitt Park, Beauford Avė., Bell Post Hill.
Kviečiame visus baleto mėgėjus ir prijaučiančius dalyvauti. Rengėjai

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
W NAMUOSE

16 - 18 East Terrace, BANKSTOWN, 4^
Tel. 9708 1414, faksas (02) 9790 3233

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

fiįįįJŽĄ Programoje:
"Murray Raine lėlės"

(profesionalas - vaidina mokyklose, prekybos centruose ir klubuose)

Užkandžiai ir gėrimai 
Kalėdų Senelis

Nuotraukos su Kalėdų Seneliu! jCg
Registruokite vaikus, ne vyresnius 12-kos metų, “Sq&s'

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

Kiekvieną sekmadienį Lietuvių Klubo narių reika-^Lęęįj* 
lams, pasiūlymams ir pageidavimams patenkinti, 
budės vienas iš Lietuvių Klubo Valdybos nariu. t—v

S

Atvykusį iš Londono šoko žavi čempionų pora: 
kaunietis Tomas fitkocevičius ir sydnėjiškė Kym Johnson bei 

lietuvių kilmės šokėja Sally Wicks, iš "Sydney Dance Company"
Tai puiki proga pamatyti šias žinomas šokio žvaigždes Sydnėjaus Lietuvių Na
muose, Bankstowne, lapkričio 29 d., sekmadienį 4 vai. po pietų apatinėje salėje 

ir
Melbourne Lietuvių namuose gruodžio 5 dieną, šeštadienį, 2-3 vai. po pietų 
teatro salėje (po koncerto kavutė ir pyragaičiai). (Čia dalyvaus tik Tomas Atko- 
cevičius ir Sally Wicks)
Bilietų kaina - $ 5. Tai vienintelė proga pamatyti juos šokant pakeliui į čem
pionatą Melbourne. Visus maloniai kviečiame ateiti ir paremti pirmą Lietuvos 
Baleto Bičiulių renginį. Lietuvos Baleto Bičiuliai

Pensininkų Kalėdų vaišės
Gruodžio 10 dieną, ketvirtadienį, 12 vai. Sydnėjaus Lietuvių Klube, 

Bankstowne, pensininkų klubas "Neringa” ruošia tradicines Kalėdų švenčių vaišes. 
(X-mas Party), į kurias kviečiame visus pensininkus - narius, jų draugus (ne narius). 
Laukiami svečiai pensininkai, kaip ir kiekvienais metais, iš Newcastle ir kitų vietovių. 
Vaišėms registruotis Lietuvių Klube tek: (02) 97081414.

Klubo "Neringa" Vaidyba

VIII Tautinė (pagalb.) Australijos Rajono skautų stovykla
Pasibaigus 20-sioms LietuviųDienoms 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.
Melboumo skautai(-tės) registruojasi pas ps. Povilą Kviecinską tel. (03) 97444270; 

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 
vjs. Henriką Antanaitį tel. (03) 9857 8338.

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

LSS Australuos Rajono V-ja

Mirė a.a. Antanas Kopcikas
Per p. Antaną Kramilių gautas pranešimas, kad sulaukęs 74 metų amžiaus (gi

mė 1924 m.) mirė tautietis Antanas Kopcikas, gyvenęs Nambucca vietovėje, NSW.
Laidotuvės įvyks Mackville miesto krematoriume. Liko žmona Galina ir keturi 

sūnūs: Brisbanėje gyvenantys Algis ir Edvardas, Graftone gyvenantis Paulius ir 
Sydnėjuje gyvenantis Leonas. Ilsėkis ramybėje. • inf.

Gruodžio 6 d., sekmadienį, 2 vai. po pietų Sydnėjaus Lietusių Namuose, Bankstowne, 
Tautinių šokių grupė "Sūkurys" ruošia

(įEarptautinę šokių popietę
Šoks Argentinos, Čilės, Kroatijos, Samoa ir mūsų tautinių šokių grupės bei Kristinos 
Rupšienės vad. Savaitgalio Mokyklos mokiniai. Dalyvaus Australijos airių šokių 
čempionė Daina Dulinskaitė.
Bilietai - po $ 10; vaikams - veltui. "Sūkurys"

PRANEŠIMAS
Atkreipiame malonių skaitytojų dėmesį, kad metų pabaiga jau čia 

pat ir šiais metais teišeis tik

3 "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 pasiuntimų palieka paskuti
nei dienai ir jų sveikinimai redakcijų pasiekia laikraščiui jau išėjus.

Sveikinimo išspausdinimas 
rjv. kainuoja 15 dolerių.

Redakcija jų lauks iki
gruodžio mėn. 14 d. Rcdakcija

Aukos "Mūsų Pastogei”
A. Tačilauskienė NSW $ 20.00
P. Kušleikienė NSW $ 20.00
O. Žukauskienė Vic. $ 10.00
D. Simankevičienė Vic. $10.00
A. Šabrinskas Vic. $ 10.00
V. Kutas NSW $ 10.00
K. Bagdonas Qld. $10.00
Viktorijos Liet. Pensi-
ninku Sąjunga Vic. $100.00
O. Baužienė BEM SA $ 30.00

Dėkojame už aukas.

V. Petkūnas NSW $ 10.00
L. Pukys NSW $ 10.00
K. Podenas Vic. $ 5.00
Ms. R. Eskirtas Vic. $40.00
E. Jankus TAS $10.00
Petras Baltutis Vic. $40.00
Z. Augaitis Vic. $ 10.00
A. R. Pomeringas Qld. $15.00
M. Vosilaitienė \Vic. $ 5.00

"M.P." Administracijai

BENDRADARBIAUK ‘MŪSŲ PASTOGĖJE “! 
REMK "MŪSŲ PASTOGĘ'!

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 Užsienyje paprastu paštu $ 65 N. Zelandijoje oro paštu $ 80
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