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Lietuvos įvykių apžvalga
Prezidentui - vieneri metai

Vasario 26 dieną suėjo vieneri metai 
nuo tos dienos, kai Prezidentas Valdas 
Adamkus pradėjo eiti pareigas. Per tuos 
metus Prezidentas pasirašė 321 dekretą, 
kelioliką kartų buvo išvykęs į užsienį: 
tris kartus viešėjo Lenkijoje, po du kartus 
- Belgijoje, Italijoje, JAV, Švedijoje, 
Vokietijoje, Latvijoje, po vieną kartą - 
Vatikane, Austrijoje, Danijoje, Suomi
joje, Prancūzijoje, Ukrainoje, Estijoje. 
Prezidentas taip pat aplankė beveik visus 
Lietuvos regionus - lankėsi Kaune, Klai
pėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje, 
•Alytuje, Marijampolėje ir mažesniuose 
miestuose.

Spaudos apžvalgose, kaip vidurkis, 
pirmieji Prezidento metai vertinami tei
giamai. Pavyzdžiui, socialdemokratas Ri
mantas Dagys, rašydamas „Lietuvos aide“ 
primena, jog apklausose „ V. Adamkumi 
pasitiki daugiau kaip 80% apklaustųjų. 
Tai retas mūsų nepriklausomybės metų 
politinio gyvenimo reiškinys, nes įprasta, 
kad politikas, atėjęs į valdžią, praranda 
buvusius šalininkus ir jo reitingas suma
žėja. O čia atvirkščiai - valstybės vadovo 
veikla pasitiki ir tie rinkėjai, kurie sąvo 
balsus buvo atidavę kitam kandidatui".

Tarp teigiamų aspektų spauda mini 
Prezidento aktyvumą skatinant valdžios 
aparato mažinimą, neįsivėlimą į skanda
lus, apskritai stabilizuojančią įtaką. Ta
čiau jei vieniems politikams patiko Valdo 
Adamkaus kruopštumas įstatymų per
žiūrėjime, kitiems atrodė, kad šiuo atžvil
giu yra kilę nereikalingos įtampos tarp jo 
ir Seimo daugumos (Tėvynės Sąjungos), 
lygiai kaip ir pvz. Valstybės kontrolie
riaus skyrimo klausimu. Dešiniesiems 
taip pat atrodo, jog Prezidentūroje be rei
kalo yra likę per daug darbuotojų ir pata
rėjų iš LDDP laikotarpio. Labiau teore
tiškai nusiteikę komentatoriai teigia, jog 
daug metų JAV-ėse gyvenęs Valdas 
Adamkus yra pripratęs prie stipresnių 
prezidentinių galių, todėl „dabartinės LR 
Konstitucijos rėmai jam yra per ankšti “ ir 
jis ne visai gali rasti savo vietą. Kartais ne
pakankamai aiški yra ir LR Konstitucija.

V. Adamkus įtaigoje
Vasario 24 d. Romoje susitikęs su 

Lietuvos Prezidentu Valdu Adamkumi 
Italijos ministras pirmininkas Massimo 
D'Alema patvirtino Italijos paramą Lie
tuvos siekiams tapti Europos Sąjungos ir 
NATO nare. „Esame už tai, kad tinkamai 
būtų vertinama kiekvienos kandidatės į 
Europos Sąjungos nares padaryta eko
nominė pažanga, o nebūtų vertinama tik 
pagalpolitinius motyvus “,- sakėD'Alema 
konferencijoje. Į Italiją atvykusiam Lie
tuvos Prezidentui Valdui Adamkui su
teiktas aukščiausias šios šalies apdo
vanojimas - Didžiojo Kryžiaus Riterio 

" ordinas. Italijos Prezidentas Oscar Luigi 
Scalfaro šį garbingą apdovanojimą Lie
tuvos vadovui įteikė vasario 23 d. vėlai 
vakare Romoje, prieš svečio garbei sureng
tą oficialią vakarienę. Italijos Prezidentui 

anksčiau buvo suteiktas aukščiausias Lie
tuvos apdovanojimas - Vytauto Didžiojo 
1-ojo laipsnio ordinas.

Italijos Prezidentas pastebėjo, kad ore 
sklando idėja Vilniuje atkurti Italijos ko
mercinį centrą, nes labai aktyvėja dvie
jų šalių verslininkų ryšiai. Dabar Italija 
yra ketvirtoji Lietuvos ekonominė part
nerė pagal prekybą Europos Sąjungoje.

Dviejų šalių verslininkų ryšius plėtoti 
turėtų padėti Romoje pasirašyta Italijos ir 
Lietuvos pramonininkų konfederacijų 
bendradarbiavimo sutartis.

V. Landsbergis Kuweite
V. Landsbergiui lankantis Kuweite, 

to krašto naftos ministerija išreiškė ke
tinimus užmegsti tiesioginius ryšius su 
Lietuvos ūkio ministerija ir detaliai ištirti 
Lietuvos naftos rinką. Seimo Pirmininkas 
papasakojo Kuweito naftos ministrui apie 
Lietuvos naftos ūkį - Mažeikių naftos 
perdirbimo įmonę, Būtingės terminalą ir 
Juodojo aukso“ telkinius. Jis pabrėžė, kad 
Lietuvos naftos kompleksas yra priva
tizavimo stadijoje ir trečdalis jo akcijų 
laukia pirkėjo. V. Landsbergis tvirtino, 
kad Kuweitas galėtų bandyti su tam tikra 
rizika investuoti, j. perspektyvias naftos 
telkinių vietas. V. Landsbergis atkreipė 
ministro dėmesį į kvalifikuotus Lietuvos 
geologus, turinčius didelę patirtį darant 
gręžinius.

Manoma, jog V. Landsbergio kelionė 
į Kuweitą buvo susijusi su jo nenoru, kad 
Lietuvos naftos ūkyje įsigalėtų Rusijos 
koncernas „LUKoil“. Kad „LUKoiT'ui 
Lietuva yra svarbi strategiškai, rodo ir tai, 
kad vasario viduryje joje lankėsi koncer
no vadovas Vagit Alekperov. Per Lietu
vą (Biržus ir Mažeikius) eina svarbūs 
Rusijos naftos vamzdžiai į Baltijos jūrą, o 
tuomi ir į Vakarus. Šiuo metu su „LUK- 
oil“u varžosi JAV kompanija „Williams" 
ir abi pusės turi įtakingus rėmėjus Lietu
voje bei užsienyje.

G. Vagnorius tariasi
Ministras pirmininkas G. Vagnorius 

susitiko su didžiųjų Lietuvos įmonių va
dovais. Susitikime taip pat dalyvavo ūkio 
bei finansų ministrai ir Lietuvos pra
monininkų konfederacijos vadovai. Pa
žymėta, kad tebesitęsiant Rusijos eko
nominei krizei pavyko išsaugoti stabilią 
Lietuvos piniginę finansinę sistemą, ta
čiau būtina stengtis maksimaliai suma
žinti ekonominius krizės padarinius ir 
daugiau dėmesio skirti eksportuojančių 
įmonių paramai. Vyriausybės kanclerio 
K. Čilinsko pirmininkaujama Vyriausy
binė komisija, dalyvaujant Seimo, Pre
zidentūros ir kitų suinteresuotų instituci
jų atstovams, svarstė tarptautinio Lietu
vos elektros energijos perdavimo į Vaka
rus projekto eigą. Laimėjęs konkursą, šį 
projektą turėjo vykdyti konsorciumas 
„Power Bridge Group“. Pastaruoju metu 
kilo kaltinimų, kad iš šios firmos reika
laujama didelio kyšio. Šiuo reikalu susi
domėjus Prezidentui Adamkui ir G. Vag
noriui, kaltinimus skubiai tiria Generali-

Kovo 4-cjjq minime 
Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero dieng

Šv. Kazimieras, IX amžiaus liaudies menas.

nė Prokuratūra.
Baltarusijos skolos

Baltarusijos ambasadorius Vilniuje
Vladimir Garkun atsisako numatyti, kada
Baltarusija galėtų galutinai padengti sko
las Lietuvai užjos pateiktą elektros ener
giją. „Dabar svarbiausia - rasti mecha
nizmą, pagal kurį mes galėtume tiekti 
prekes pagal nustatytą vieningą kursą, o 
Lietuva - jas parduoti vietos rinkoje arba 
kitur" - sakė ambasadorius žurnalistams.

Už Lietuvos patiektą elektros ener
giją Baltarusija turi atsiskaityti prekė
mis. Baltarusija pasirengusi tiekti Lietu
vai savo traktorius, cheminės pramonės 
gaminius, padangas, miško perdirbimo 
pramonės produkciją. Tačiau dėl iki šiol 
egzistavusios nevienodos JAV dolerio ir 
Baltarusijos rublio kurso nustatymo tvar
kos šios prekės baltarusių pernelyg pa
branginamos. Baltarusijos duomenimis, 
ji Lietuvai už patiektą elektros energiją 
skolinga 75 - 80 mln. dolerių. Lietuvos 
duomenimis, ši skola siekia apie 100 mln. 
dolerių.

Lietuvos žiniasklaidoje kilus kalti
nimams, kad Baltarusijos skola esanti ne 
tiek skola, kiek korupcijos skandalas (nes 
dideli pinigai esą nuteka į „tarpininko“ 
rankas), G. Vagnorius ir ūkio ministras 
Vincas Babilius pareiškė, jog tariamasis 
tarpininkas nesąs korumpuotas veltėdis 
parazitas, bet firma, kuri pardavinėjaBal
tarusijos mainais tiekiamus gaminius. 
Tačiau ministras V. Babilius pripažino, 
kad su „Lietuvos energija“ praeityje yra

buvę bėdų ir teko keisti kai kuriuos vado
vus. Jis pridūrė, kad netrukus bus svars
tomas „Lietuvos energijos“ reorgani
zavimo projektas.

Atsistatydino viceministras
Vasario pabaigoje atsistatydino susi

siekimo viceministras Darius Storpirštis, 
prižiūrėjęs Lietuvos geležinkelius. Jis 
pasitraukė po to, kai spaudoje buvo pa
skelbta, kad jis praturtėjo iš šios valstybi
nės įmonės užsakymų. Per dvejus tarny
bos metus jo privati firma „Dastra“ iš 
„Lietuvos geležinkelių“ gavo net 1.6 mln. 
litų vertės užsakymų. Šiuos pinigus firmai 
pervedė „Lietuvos geležinkelių“ prekybos 
centras, kurio vadovus paskyrė pats D. 
Storpirštis. Jis iš „Dastros“ pernai gavo 
apie 150 000 litų dividendų.

D. Storpirštį į viceministro postą pa
kvietė buvęs susisiekimo ministras Algis 
Žvaliauskas, patsai netekęs posto dėl ko
rupcijos. Pernai rudenį paskyrus naują 
susisiekimo ministrą Rimantą Didžioką 
ir tvirtinant viceministrus, buvo kilę abe
jonių dėl D. Storpirščio kandidatūros. 
Tačiau tuomet jam pavyko likti poste.

Bankų kortelės populiarios
1998 metais mokėjimo kortelių skai

čius Lietuvoje išaugo 2.6 karto, o jų 
apyvarta buvo du kartus didesnė nei 1997 
metais. Iki šių metų sausio 1 d. Lietuvos 
bankai buvo pardavę beveik 210 000 įvai
rių kortelių, tačiau dėl Rusijos krizės 
sumažėjusi Lietuvos gyventojų perkamoji 
galia sutrukdė pasiekti nūmatytą 220 000
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Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.

kortelių skaičių. Visų bankų parduotų 
kortelių apyvarta pernai buvo 880 mln. 
litų. Sausio pradžioje Lietuvoje buvo 280 
bankomatų ir apie 3 300 vietų, kur galima 
atsiskaityti mokėjimo kortelėmis. Iki šiol 
efektyviausiai naudojamos „Snoro“ pla
tinamos „ImpcrCard“ kortelės, ir jų vidu
tinė apyvarta buvo 6 800 litų. Jomis nau
dojasi daug studentų, kuriems į šių korte
lių sąskaitas pervedamos stipendijos. Vil
niaus banko kortelių ir jo aptarnaujamų 
„Visa“ kortelių apyvarta - apie 5 500 litų, 
banko „Hermis“ „Visa“ kortelių vidutinė 
apyvarta 5 400 litų. Nuo kovo 1 dienos 
Vilniaus bankas mažins populiariausių 
„Visa Electron“ kortelių išdavimo mo
kestį nuo 40 iki 24 litu. Kartu mažinamos 
ir už kortelės sąskaitos likutį mokamos 
palūkanos nuo 4% iki 2.5%.

Automobilių draudimas
Vairuotojų ir transporto priemonių 

savininkų privalomasis civilinės atsa
komybės draudimas Lietuvoje nukelia
mas dar metams ir įsigalios ne anksčiau 
kaip 2000-ųjų pradžioje. Estijoje pri
valomas civilinės atsakomybės draudi
mas buvo įvestas 1993 metais, Latvijoje - 
1997-ųjų rudenį. Lietuvoje atlikta auto
įvykių analizė rodo, kad per metus vairuo
tojai dėl avarijų kasmet patiria daugiau 
kaip 500 mln. litų nuostolių. Pagal statis
tiką apie 80% avarijų kaltininkų yra 
nemokūs ir nepajėgia surinkti pinigų ža
lai atlyginti. Lietuvoje šiuo metu yra 
daugiau kaip 1 mln. automobilių, bet 
civilinės atsakomybės draudimu drau- 
džiasi 10 - 15% vairuotojų. Dažniausiai 
vairuotojai draudžiasi 10 - 20 000 litų. 
Metinė draudimo įmoka šioms sumoms 
yra 200 - 300 litų. Busimajame įstatyme 
numatyta, kad mažiausia draudimo suma 
asmeniui bus 20 000 litų, ir tiek pat trečių
jų asmenų turtui.

Baltijos knygų paroda
Praėjusią savaitę Vilniuje vyko tarp

tautinė „Baltijos knygų mugė“. Mugėje 
dalyvavo 140 leidyklų ir prekiautojų, taip 
jų 90 -iš Lietuvos. Parodoje per tris die
nas apsilankė apie 30 000 žmonių. Pir
mąją dieną žmonės labiausiai domėjosi 
užsienio leidyklų stendais. Itin populia
rios buvo buvusio KGB agento Vladimir 
Suvorov knyga „Pasirinkimas“ ir Fidel 
Castrb dukters Alina Fernandez memua
rų knyga „Alina“. Taip pat pritrūko Juozo 
Erlicko bei Donato Saukos knygų, pelniu
sių jiems Nacionalines premijas. Visos 
knygos parodoje kainavo šiek tiek pigiau 
nei knygynuose. Parodos metu buvo su
rengta daug susitikimų su rašytojais, o 
vaikams buvo rodomi spektakliai. Paro
dos atidarymo progakalbėjęs Leidėjų aso
ciacijos prezidentas sakė, kad 1998 metais 
Lietuvoje buvo išleista 4 130 pavadinimų 
knygų - po 12 knygų kasdien.

Buvusių stabų parkas
Šalia Druskininkų esančiame Grūto 

miško parke kuriamas sovietinio laiko
tarpio paminklinių skulptūrų parkas. Ne
seniai į jį atvežtas rausvo granito Lenino 
biustas, sovietmečiu buvęs Tauragės rajo
no Gaurės miestelio centre, tuometinia
me „Lenino“ kolūkyje. Lenino biusto au
torius - skulptorius Bernardas Bučas, 
poetės Salomėjos Neries vyras. Iš Kauno 
dviem galingais sunkvežimiais jau išga
bentas Lenino paminklas, du Felikso 
Dzeržinskio biustai, paminklas „Keturi 
komunarai“, memorialinio ansamblio 
komjaunuoliams dalys bei Vinco Micke
vičiaus- Kapsuko paminklas. 200 ha ploto 
'Mūsų Pastogė" Nr.9 1999.3.8 psl.2,

steigiamame parke turėtų būti ekspo
nuojama daugiau kaip 50 sovietinio lai
kotarpio ideologiją atspindinčių skulp
tūrų, suvežtų iš visos Lietuvos. 35 iš jų yra 
įtrauktos į saugotinų skulptūrų sąrašą. Šiai 
parko idėjai nepritaria vietiniai žmonės, 
teigdami, kad taip paniekinamas Dzūki
jos miškuose kariavusių partizanų bei dau
gelio į Sibirą ištremtų žmonių atminimas.

JAV gydytojai gydo vaikus
Vilniaus universitetinėje vaikų ligo

ninėje lankosi JAV chirurgai, kurie yra 
numatę konsultuoti apie 160 vaikų, at
vežtų iš įvairių Lietuvos vietų, ir padaryti 
apie 30 operacijų .Penkias dienas bus at
liekamos sudėtingos stuburo, klubų, plaš
takos ir kitos operacijos. Aštuntą kartą 
kartu su Lietuvos ortopedais vaikus ope
ruoja Čikagos Shriner klinikos vyriau
siasis gydytojas prof. John P. Lubicky, 
ketvirtą - Lojolos universiteto Ortopedi
jos klinikos vadovas prof. Terry R. Light. 
Gydytojai atvažiuoja į Lietuvą savo atos
togų metu. Gydytojų kelionės į Lietuvą 
prasidėjo 1992 m., po to kai 1991 metais 
JAV Lietuvių Bendruomenė Čikagoje 
įkūrė „Lietuvos Vaikų Vilties“ orga
nizaciją, teikiančią pagalbą vaikams su 
sunkiais stuburo ir galūnių iškrypimais ir 
ydomis. Pirmosios ypač sudėtingos ope
racijos buvo padarytos Amerikoje. Shriner 
vaikų ligoninėje tobulinosi Lietuvos gy
dytojai h medicinos seserys, o į Lietuvą 
buvo siunčiamos knygos, aparatūra, ins
trumentai. 1993 metais Lietuvoje buvo 
modernizuota ir pati operacmė.

Tikrinami laiškai
Kaip praneša „Lietuvos aidas“, gruo

džio pabaigoje ir sausio mėnesį Šiaulių 
pašto pervežimo skyriuje dirbo muitinės 
pareigūnai. Su treniruotais šunimis ieš
kant narkotikų, netrukus buvo užtikta ir 
laiškuose siunčiamų pinigų. Dėmesį ypač 
patraukė vokai, į kuriuos buvo įdėta kie- 
tinanti medžiaga ar sulenkiami atvirukai. 
Tuo metu iš laiškų buvo išimta 1570 
Anglijos svarų, 680 JAV dolerių ir šiek 
tiek kitokios valiutos bei litų. Didžiausia 
viename laiške rasta suma - 600 svarų 
sterlingų. Pasak muitininkų, įvertintus 
laiškus su pinigais iš Anglijos dažniausiai 
siunčiajauni žmonės, ten nuvykę užsidirb
ti ir paremti artimuosius Lietuvoje. Tačiau 
pinigų siuntimas laiškuose yra uždraustas 
1995irl996metų nutarimais, todėl muiti
nė turi teisę juos konfiskuoti. Apie pinigų 
konfiskavimą turi būti pranešama gavėjui,
kuriam persiunčiamas adresuotas laiškas..

Kad kartais dingsta laiškuose iš užsie
nio siunčiami pinigai, dažniausiai su vi
sais vokais, žinoma nuo seno. Dabartinė 
muitininkų akcija sukėlė naują nepa
sitenkinimą. Kritikainurodo.jogyraįpras- 
ta remti nepasiturinčias šalis bei jų gy
ventojus, todėl valstybė turi tik džiaugtis, 
kad į kraštą atkeliauja daugiau valiutos, 
investicijų bei turto apskritai. Gi Lietuva 
dabar skriaudžia net savus kitur dirban
čius piliečius.

"Eros' 99".
Vasario viduryje Vilniaus koncertų ir 

sporto rūmuose vyko didžiulė mugė "Eros 
’99". Dirbo sekso parduotuvės, kelios ka
vinės ir kas valandą scenoje vyko striptyzo 
bei erotinių šokių grupių pasirodymai. Ša
lia striptyzų iš vietinių klubų, dalyvavo ir 
grupė iš Vokietijos. Tarp 80 atlikėjų buvo 
atstovaujami ir sadomasochistai bei les- 
bietės. Kaip specialūs renginiai vyko vyrų 
striptyzų programos moterims ir uždari 
individualūs seansai bei masažai. Spauda 
pastebi, jog pasirodymų kainos buvusios 
aukštos, tačiau tai neatbaidė dalyvių.

Parengė Vytautas Doniela

*9 Trumpai iš visur
Vasario 21 d. Pakistanas ir Indija 

pasirašė Lahore susitarimą. Abi šalys pa
sižadėjo dėti pastangas mažinti karo pa
vojų bei taikingai siekti Kašmiro klau
simo sprendimo. Šalys iš anksto viena 
kitai praneš apie raketų bandymus.

Vasario 21 d. serbų policininkas Koso
vo provincijoje netoli Pristina užpuolė du 
taikos stebėtojus, Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Organizacijos narius. 
Vienas iš jų buvo iš Lietuvos, kitas iš 
Liuksemburgo. Kai jie nepaklausė poli
cininko reikalavimo išlipti iš automobi
lio, vienas buvo jėga ištemptas lauk, kitas 
apdaužytas, kai bandė radiju prisišaukti 
pagalbos. Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo Organizacija, kuriai priklauso 
54 valstybės, pareiškė protestą Jugoslavi
jos vyriausybei.

Vasario 22 d. Kinijos žinių agentūra 
paskelbė, kad kinų archeologai galiausiai 
atrado pirmojo Ming dinastijos impera
toriaus kapą, jų intensyviai ieškotų moder
nios technikos pagalba per pastaruosius 
du metus. Imperatorius Hong Wu, miręs 
1398metais, buvo palaidotas požeminiame 
mauzoliejuje netoli Nanjing miesto, iman
tis visų atsargumo priemonių, kad išlai
kyti kapo vietos paslaptį.

Vasario 23 d. pasibaigė Kosovo tai
kos derybos Rambouillet rūmuose netoli 
Paryžiaus. Nežiūrint visų JAV, D. Brita
nijos ir Prancūzijos pastangų, per 17 die
nų neprieita prie susitarimo. Pasiekta tik 
tiek, kad derybos bus vėl tęsiamos nuo 
kovo 15 d., šį kartą Normandijoje. Koso
vo srityje vėl dažnėja susidūrimai tarp al
banų sukilėlių ir serbų pajėgų. Serbai trau
kia vis daugiau pajėgųį Kosovo provinciją.

Vasario 24 d. Indonezija davė leidi
mą Australijai atidaryti konsulatą Rytų 
Timore. Tai bus pirma užsienio atstovy
bė Rytų Timore po Indonezijos okupa
cijos 1975 m. Australų rodoma iniciatyva 
Rytų Timore, su Indonezijos vyriausybės 
ir Portugalijos pritarimu, iššaukė ypač 
neigiamą reakciją iš kelių ginkluotų ko

Kongresas komunizmo nusikaltimams įvertinti
Visi Numbergo procese pripažinti na

cių nusikaltimai žmonijai visame pasau
lyje buvo daromi ir komunistų. Komu
nizmo teroro aukų yra keletą kartų dau
giau nei nacizmo. Nacizmas pasmerktas, 
naciai nubausti. Imtasi tarptautinių pre
vencijos priemonių, kad nacizmas neat- 
gimtų. Visa tai k įžvalgu, k teisinga.

Komunizmas iki šiol nepasmerktas, 
komunistiniai nusikaltėliai nenubausti. 
Nėra jokių nacionalinių ar tarptautinių 
komunizmo įsigalėjimo prevencijos prie
monių. O regioninės ar net tarptautinės 
komunistinės sistemos restauravimo pa
vojus yra realus. Reikia nedelsiant nuvai
nikuoti ir pasmerkti nusikalstamą ko
munizmo ideologiją, o komunistų nusi
kaltėliams surengti tarptautinį teismą - 
„Numbergą-2“. Kol komunistinis demonas 
dar galutinai neatsigavo nuo demokrati
nio judėjimo jam suduoto smūgio.

Kongreso tikslas - ieškoti būdų už
kirsti kelius arba sumažinti galimybę bet 
kokiomis formomis restauruoti komu
nizmą. Visuomenėje reikia sukurti nepa- 
kantumo atmosferą komunistinei ide-

lonistų organizacijų Rytų Timore, palai
kančių R. Timoro integraciją į Indone
ziją. Vasario 26 d. Australijos užsienio 
reik, ministrui Aleksander Downer Dža- 
kartoje dvi iš šių organizacijų įteikė mir
ties grasinimą australų diplomatams ir 
žurnalistams Rytų Timore.

Tą pačią dieną australų humanitarinės 
valdiškos organizacijos AusAid apie 10 
tarnautojų buvo evakuoti iš Dili į Ku- 
pang, Vakarų Timore. Prie jų prisidėjo 
keletas australų verslininkų bei turistų. 
Bent 6 australai pasiliko Dili, jų tarpe 
žurnalistas John Martinkus.

Sniego griūtys Alpėse palaidojo kele
tą kaimų. Ypač daug žmonių žuvo Aus
trijos Vorarlberg ir Tirolio provincijose, 
kur vasario 23 d. sniegas užgriuvo Galtuer 
kaimą, o sekančią dieną Valzur kaimą. Iš 
Paznaun slėnio malūnsparniais evakuota 
virš 4 000 turistų. Žmonių aukų yra ir 
Italijoje, Šveicarijoje, Prancūzijoje ir Vo
kietijoje.

Vasario 28 d. nuo Hezbollah minos, 
išsprogdintos Izraelio užimtoje pietinėje 
Libano dalyje, žuvo keturi Izraelio kariai, 
jų tarpe generolas Erez Gerstein, vyriau
sias Izraelio ryšininkas su Pietų Libano 
armija.

Vasario 28 d. Malaizijos teisme buvęs 
Malaizijos policijos viršininkas Abdul 
Rahim Noor prisipažino, kad pernai 
areštinėje jis pats primušė suimtą buvusį 
Malaizijos vicepremjerą Anwar Ibrahim. 
Tuo metu Malaizijos vidaus reikalų mi
nistro pareigas ėjęs pats ministras pirmi
ninkas dr. Mahathir Mohamed aiškino 
žurnalistams, kad Anwar Ibrahim pats 
save sužeidęs, kad sukeltų publikos 
simpatijas.

Turkų tardomas pagrobtas kurdų su
kilėlių lyderis Abdullah Oscalan apkalti
no savo buvusią žmoną Kesire, kad ji da
vusi įsakymą 1986 metais nužudyti Šve
dijos min. pirmininką Olaf Palme.

Parnešė Vytautas Patašius

ologijai, gimdančiai totalitarizmą. Tuomet 
bus sudarytos sąlygos greičiau žlugti 
egzistuojantiems komunistiniams reži
mams. Būtina paskatinti demokratinių ša
lių vyriausybes ir tarptautines organiza
cijas atkurti teisingumą, priimti reikiamus 
tarptautinės teisės aktus, kad komuniz
mas būtų pasmerktas, komunistiniai nu
sikaltėliai griežtai nubausti, netaikant se
naties. Turi būti numatytos ir patvirtintos 
galimo komunizmo atgimimo prevenci
jos priemonės. Be teisingumo nebus ra
mybės. Reikia išplėsti genocido sąvoką, 
kad ji apimtų politinių ir socialinių žmo
nių grupių naikinimą.

Tarptautiniuose santykiuose su ko
munistiniais režimais reikia elgtis taip 
pat kaip su terorizmą skatinančiomis ir jį 
toleruojančiomis valstybėmis: jie atski
riami nuo taiptautinės civilizuotos ben
drijos, jiems taikomos ekonominės ir 
kitokios sankcijos.

Asmenys, planavę ir vykdę komunisti
nį genocidą bei terorą, taip pat jų pagal
bininkai turi būti nustatyti, surasti, viešai
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BENDRUOMENĖS VEIKLOJE
Jie pažadas tesėjo 

"Girių aidas" Melbourne

^Vytautui ^patupui 75

Viena iš „Girių aido“ dainų vėl skau
džiai dygtelėjo mūsų nurimusią sąžinę: 
„Vienas kraujo lašas... liko netesėti mūsų 
pažadai“. Mums dainavo tie, kurie savo 
pažadus tesėjo ir savo kraujo nebijojo 
pralieti. Nedaug jų liko, o kurie yra, savo 
darbą tęsia toliau. Be kraujo, bet neleis
dami mums užmiršti, kaip kovojo k ken
tėjo Lietuva. Todėl malonu buvo matyti 
pilnutėlę Lietuvių Namų teatro salę ne tik 
tų, kurie Lietuvą paliko, bet ir dviejų čia 
gimusių kartų, kuriuos traukė noras dau
giau sužinoti apie protėvių šalį.

Koncerto sudarytas įspūdis matuoja
mas ne tik aplodismentų gausumu, bet ir 
visiška tyla. Pagarbi tyla, kai buvę kovo
tojai įnešė sudriskusią, purviną, partizanų 
bunkeryje rastą trispalvę, kvėpavimą už
gniaužianti tyla, kai visi stovėdami iš
klausė dainos „Partizanai, Lietuvos parti
zanai“, kuri nuskambėjo kaip himnas, kaip 
šventa giesmė. Ir dar tyla, kai visi, neplo
dami ir nesišnabždėdami, ramiai susėdo.

Ir tik vadovui Antanui Paulavičiui 
pradėjus žiūrovus supažindinti su „Girių 
aido“ dalyviais, katučių nebuvo gailėtasi.

Ir dar svarbi tyla: per visą koncertą 
nebuvo girdėti šnabždesio ir įspūdžių 
dalinimosi, tokio įprasto per visus mūsų 
koncertus. Norėjome pagauti kiekvieną 
žodį, kiekvieną gaidą.

Sceną kukliai puošė Jūratės Šimkie
nės sukomponuotos geltonų saulėgrąžų 
puokštės ir scenos fone dail. A. Vaičaičio 
sukurtas pašauto partizano paveikslas.

Dail. Vaičaičiui nesvetimi okupacijos 
žiaurumai. Jo paties brolis partizanas bu
vo stribų nušautas, o brolio žmona, iš 
skausmo netekusi lygsvaros, įšoko į šuli
nį ir nusiskandino. Šis paveikslas buvo jo 
žuvusio brolio atminimui, o dainininkams 
priminė ne vieną jų bendražygį.

Tokiame fone klausėmės dainų apie 
partizano mirtį, klausėmės pasakoj imo apie 
Norilsko politinių kalinių sukilimą, žiaurų 
jo numalšinimą ir vis dėlto bent dalimi 
pasiektą jo tikslą, ir dainos apie tą sukilimą.

Nelinksmas tas koncertas. Visas dai
nas nuspalvina meilė tėvynei, mirties nu
jautimas, namų, artimųjų ilgesys. Nors 
metodiškai jos visai nepanašios į mūsų 
liaudies dainas, bet jos tokios pat švelnios, 
nekariškos, graudžiai pasakojančios apie 
sunkią partizano dalią, bet ir tvirtinan
čios, kad lietuviai nepalūžta laisvę gin
dami ir,jei negrįšiu laisvės rytą, dar liks 
sūnų šalies laisvos“. Daina „Didysis ka
rys“ su pagarba prisiminti didieji partiza
nų vadai Žemaitis - Vytautas ir Rama
nauskas - Vanagas, o A. Paulavičiaus nuo
širdumu ir meile vadui dvelkiantis eilė
raštis „Aš su jumis esu“, buvo skirtas 
Adolfui Ramanauskui.

Po Nepriklausomybės atstatymo susi-

Vasario 16-oji Hobarte
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbi

mą 1918 m. vasario 16 d. minėjome vasa
rio 13 d. Kadangi mūsų pirmininkas tuo 
metu buvo išvykęs į N. Zelandiją aplanky
ti ten gyvenančių tėvų, minėjimą pravedė 
Juozas Paškevičius. Jis atidarė minėjimą 
keletu žodžių paminėdamas Nepriklauso
mybės paskelbimą ir kovas, kurios sekė 
atgaunant pilną nepriklausomybę. Po to jis 
padeklamavo jausmingą eilėraštį irpakvie- 
tė Andrių Jankų skaityti paskaitą. Per tuos 
daugelį metų minėjimuose apie Nepriklau
somybės paskelbimą ir jos atgavimą, mes

Adolfas Vaičaitis - "Brolis"

pažinę su išeivių poetų kūryba, Lietuvoje 
kovoję, tremtyje Lietuvos ilgėjęsi partiza
nai pamatė, kad tas pats tėvynės ilgesys 
graužė lietuvius ir "medaus upėm tekan
čiame“ laisvajame pasaulyje. Suprato ir 
išeivių sąžinės nerimą palikus tėvynę. 
Tad nenuostabu, kad meno vadovas A. 
Paulavičius sukūrė muziką Aisčio ir Bra- 
dūno eilėms, kur visi su skausmu kartojo: 
„Nemunėli, kur aš, o kur tu...“

Kvapą užėmę ir ašarą braukdami klau
sėmės solistų Vincento Kuprio ir Antano 
Lukšos ir gražiai susidainavusių kvinteto 
narių Vytauto Balsio, Vlado Šiukštos ir 
meno vadovo Antano Paulavičiaus, subti
liai pinančių savo ir savo bendražygių 
gyvenimo vainiką. Iš trylikos progra
moje atspausdintų dainų, septynios yra 
sukurtos meno vadovo, o kur dar jo para
šyti eilėraščiai ir pradžioje sugiedoti 
.Partizanai“.

Prie fortepiono - Melita Diamandidi- 
Kuprienė, kuriai prisilietus net mūsų sene
lis fortepionas, atrodo, atgijo, praskaidrėjo.

Koncerte išgirdome daugiau negu bu
vo įrašyta programoje. Kažkaip įsiterpė 
Vaičekonio-Cinausko „Partizano motinai“, 
A. Paulavičiaus „Aš dėl dainos palikčiau 
žemės kraštą“ ir net mūsų melboumiški o 
Mikšto nostalgiškas „Tu būk žavi nors 
mano gęstančioj svajonėj“. Bet dėl to, 
aišku, nesiskundėme. Anaiptol, visų šešių 
artistų būtume klausęsi dar ir dar.

Paskutinė programos daina buvo par
tizanų kančių atpildo daina - Dievo dovana, 
Lietu va,esi...Esame laisvi, būk irtu laisva.

Pabaigoje ir mes buvome pakviesti 
prisidėti dainuodami priedainį „Geltona 
spalva tai saulė...“ Po koncerto Vincas 
Kuprys su džiaugsmu pastebėjo, kad ir 
balkoną pripildęs jaunimas tą damą mo
ka. Na, kaip gi! A. Karazijienė 

girdėjome daugelį kalbų, tad gan ilgos An
driaus paskaitos apie Rytprūsių-Mažosios 
Lietuvos istoriją buvo labai įdomu pasi
klausyti. Vasario 16 d. mažas būrelis tau
tiečių dalyvavome Lietuvos trispalvės pa
kėlime prie Draugystės Sienos, kur Juozas 
vėl pasakė keletą žodžių. Kylant vėliavai 
sugiedojomeTautos himną-"Lietuva, Tė
vyne mūsų" ir išsiskirstėme savais keliais, 
palikdami Australijos, Lietuvos ir Tasma
nijos vėliavas plėvesuoti iki penktos va
landos ryto. S. Augustavičius

Pirmieji Australijon atvykę lietuviai 
jau švenčia garbaus amžiaus jubiliejus. 
Pradžioje jie buvo išmėtyti po visą Aus
traliją. Tik atlikę dviejų metų privalomą 
sutartį, pradėjo burtis didesniuose Aus
tralijos valstijų miestuose: Adelaidėje, 
Perthe, Melbourne, Sydnėjuje ir kitur. 
Sukūrę šeimas, užauginę vaikus, šian
dien, metams susikrovus, gyvena ramų 
gyvenimų.

Vytautas Patupas gimė 1924 metų va
sario 11 dieną Panevėžyje. Tai pirmasis iš 
keturių Pampų šeimos prieauglio. Baigęs 
pradžios mokyklą ir gimnaziją Panevė
žyje, stojo į Kauno VD Universitetą stu
dijuoti geležinkeliųinžineriją. Vokiečiams 
uždarius Lietuvos universitetus, Vytautas 
įsijungia į Tėvynės apsaugos dalinius, vė
liau - išvykus Vokietijon patenka į Prieš
lėktuvinę gynybą. Karui baigiantis pa
kliūva į amerikiečių nelaisvę. Į Australiją 
atvyko 1948 metais, atlikęs sutartį Vakarų 
Australijos miškuose, persikeliaį Adelaidę.

1953 m. gruodžio 26 d. veda Aldonų 
Gudaitytę ir sulaukia dviejų sūnų: Vyte- 
nioir Andriaus. Vytautasaktyviaidalyvau- 
ja lietuviškame gyvenime. Išrenkamas į 
Adelaidės lietuvių Apylinkės Valdybų, 
ALB Tarybų, ALB Krašto Valdybą, Pa
saulio Lietuvių Seimą, dalyvauja 1997 m. 
vykstančiuose PLSeimo posėdžiuose Vil
niuje, keletą metų mokytojauja lietuvių 
Savaitgalio Mokykloje, priklauso skau
tams ir sūnui Andriui skautaujant, pade
da skautų stovyklų ruošime. Sunku su
minėti visus jo lietuviškame gyvenime 
pasireiškimus, o jų būta nemažai.

Būdamas sumanus, išbando keletą 
amatų, net mokytojauja australų pradžios 
mokykloje, kol nutaria bandyti laimę biz
nyje. Pasistato su partneriu Cedunoje, Pie

Ką reiškia būti lietuviu?
- ir ką daryti, kad tapus geru lietuviu?

Tokia tad tema buvo gvildenama 
Adelaidės Apylinkės Valdybos suruošto
je diskusijų popietėje vasario 13-tą dieną. 
Iš iškeltų klausimų aišku, kad tokios 
problemos iškyla jaunesnės kartos lietu
vių kilmės asmenims, kurie domisi lietu
vybe. Apylinkės Valdybos pirmininkė 
Liucia Vaičiulevičius pristatė iš Tasma
nijos pakviestą paskaitininką Algį Taš- 
kūną, OAM. Paskaita buvo paruošta 
anglų kalba. Forumą sudarė sekantys 
jaunesnės kartos atstovai: Algis Karazija, 
Vyt. Straukas, Jūratė Grigonytė, Julija 
Bakutienė, Aldona Bagušauskienė ir 
Greg Domeika. Diskusijas anglų ir lietu
vių kalbomis pravedė Janina Vabolienė.

A. Taškūnas savo paskaitoje metodiš
kai ir labai išsamiai argumentavo, kad 
„galima būti geni lietuviu pagal savo 
įsitikinimus, nors ir nemokant lietuvių 
kalbos“. Jis paminėjo, kad Paleckis, 
Sniečkus, Raslanas, Alg. Jonas Klimaitis, 
Just. Rugienis ir tūkstančiai nusikaltėlių 
ir išdavikų laisvai kalbėjo lietuviškai, bet 
jie juk neverti lietuvių vardo ir nepasi- 
tamavo lietuvybei...

Kalbėtojas palietė ir mūsų, atvykėlių 
Australijon, istoriją šiame krašte, lietuvių 
indėlį Australijos įvaizdžiui ir priminė, 
kad lietuvių reputacija čia labai gera - 
tegalime didžiuotis esą lietuviai. Gal 
svarbiausia jo kalboje buvo tai, kad jis 
davė konkrečių pasiūlymų, kas darytina, 
kad užtikrinti lietuvybės tęstinumą Aus
tralijoje, tegul ir vartojant anglų kalbą. 
Štai keletas A. Taškūno pasiūlymų: rinkti 
(anglų kalba) žodinę lietuvių ir Lietuvos

trį Australijoje motelį, pavadindamas jį 
Highway 1. Motelyje veikiantis restora
nas buvo mėgiamas ne tik pravažiuojan
čių, bet ir vietos gyventojų . Tai geros 
šeimininkės Aldonos Patupicnės nuopel
nas. Po dešimties metų, nutaria parduoti 
motelį ir pradėti ramesnį gyvenimą Ade
laidėje.

Patupų gražiuose namuose suruošta
me Vytauto pagerbime susirinko giminės 
ir draugai pasveikinti 75 metų amžiaus 
sukakties proga. Iš Pertho atvyko brolis 
Gediminas, kuris nuo pat išvykimo iš 
Lietuvos kartu keliavo iki Australijos. 
Sveikino LR garbės konsulas Jurgis 
Jonavičius, ALB Krašto Valdybos pirm. 
Januta Vabolienė ir kiti. Gauti gražūs 
sveikinimai iš Lietuvos, kuriuos atsiuntė 
sesuo Vanda, brolis Kazimieras ir gimi
naičiai. Vytauto 75 metų „odisėją“ su 
jumoro atspalviu pristatė V. Baltutis.

Linkime Vytautui dar daug šviesių ir 
saulėtų dienų. Y. B.

istoriją iš vyresnės kaitos lūpų, ieškoti 
progų pagarsinti lietuvius ir Lietuvą aus
tralų spaudoje, prenumeruoti leidinius 
apie Lietuvą ir lietuvius, pvz. „Lithuanian 
Papers“ (Tasmanija) ir „Lithuanian 
Heritage“ (Chicago), iškviesti iš Lietuvos 
anglų kalbos mokytoją 2-3 mėnesių sta
žuotei šiame krašte (kalbėtojas žino, kad 
taip jau buvo daroma), nes toks įvykis 
pagarsintų Lietuvą ir lietuvius valdžios 
įstaigose. Svarbiausia, tačiau, puoselėti 
vienybę savo tarpe! Senesnioji karta ne 
visada buvo vieninga. Prelegentas siūto, 
ir labai skubiai, įsteigti „English Spea
king Lithuanian Club“. Klubas egzistuo
tų lietuvių bendruomenės globoje, pasi
naudojant Lietuvių Namais Adelaidėje. 
Nariais galėtų būti visi, kas domisi Lie
tuva ir lietuviais, o narių veikla - labai 
plati. Štai veiklos pavyzdžiai: mokytis 
lietuvių liaudies meno, kaip kad medžio 
drožinėjimo, audimo, keramikos; moky
tis tautinių šokių; mokytis groti kank
lėmis; dainuoti chore ir t.t. Būtų galima 
kviesti paskaitininkus, kurie pakalbėtų 
apie Lietuvos istoriją, pagonybę, papro
čius ir kultūrą. Programai galima sponta
niškai padainuoti visiems kartu, pašokti, 
suruošti „kvizą“, gal net ir „bingo“, na ir 
marginti margučius prieš Velykas! To
kiems užsiėmimams lietuvių kalba juk 
nebūtina... Iš panašaus klubo ar klubų 
išsivystytų „Australian - Lithuanian 
Friendship Societies“, kurios eventualiai 
pakeistų mūsų egzistuojančių bendruo-
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Ką reiškia būti lietuviu?

Forumas, iš kairės sėdi: A. Karazįja, Vyt. Straukas, J. Grigonytė, J. Vabolienė, A. 
Taškūnas, J. Bakutienė, A. Bagušauskienė. Nematyti G. Domeikos. Kalba Ade
laidės Apylinkės Valdybos pirmininkė Liucia Vaičiulevičius.

Nepaprastas minėjimas

menių struktūras.
Labai įdomūs buvo forumo narių pa

sisakymai (angliškai). Kiekvieną kalbė
toją lietuviškai ir angliškai pristatė Ja
nina Vabolienė, o jie pasipasakojo apie 
save, savo įsitikinimus ir kilmę. Nors vi
si šeši kalbėjo neilgai, tegaliu perduoti tik 
tai, kas būdingiausia, o gal ir svarbiausia. 
Prisiminkime šių diskusijų temą - „Ką 
reiškia būti lietuvių ir ką daryti, kad ta
pus geru lietuviu?“ Štai, Vyt. Straukas nuo 
pat vaikystės aktyvus mūsų bendruome
nės narys, buvo tos nuomonės, kad visų 
pirma svarbu būti geru žmogumi, o tada 
bus visai nesunku pasidaryti ir gera lie
tuviu. Algis Karazija pareiškė, kad „nie
ko nereikia daryti, kad būti lietuviu. Esi 
lietuvis!“ Algiui tai yra paprasčiausia 
gyvenimo realybė. Jūratė Grigonytė dau
giau ar mažiau pritarė prelegento mintims 
pridurdama, kad žmonių pastabos dėl 
būtino lietuvių kalbos naudojimo veiklųjį 
jaunimą kartais užgauna. „Gera mokėti 
lietuviškai-tačiaunebūtina (Jipati gerai 
kalba lietuviškai). Sekantys trys atstovai 
kilę iš mišrių šeimų. Aldona Bagu
šauskienė, sporto klubo „Vytis“ trenerė, 
sakė, kad nors sportininkai kalba angliš
kai, vis dėlto didžiuojasi žaidžią „už 
lietuvius“. Julytė Bakutienė galvoja, kad 
lietuviškumas „plaukia iš širdies“ ir 
savaime yra noras priklausyti bendruo
menei. Prieš maždaug 3-4 metus Julytė 
beveik nekalbėjo lietuviškai. Australe 
mama nupirko žodyną... Publiką sujau
dino jos pasisakymas, kad pirmą kartą 
nuvykusi į Vilnių ji pasijuto „parvykusi 
namo“. Greg Domeika papasakojo savo 
šeimos istoriją. Tėvas seniai miręs. Greg

Sydnejaus Lietuvių Klube
Bankstown apylinkės policijos licen

zijų kordinacijos viršininkas suruošė se
minarą visiems, turintiems teisę pardavinė
ti likerį. Prelegentai, nuo paties valstijos 
ministerio, apylinkės policijos vado bei 
įvairių šakų specialistų, dalyviams sutei
kė vertingų informacijų. Žinojau, kad mū
sų kaimynystėje yra daug klubų, bet 
nesitikėjau jų esant net 23, o restoranų - 
net 83.

Seminaro tikslas buvo suteikti infor
maciją apie įstatymų pasikeitimus po 1997 
metų. Tyrinėjant nelaimingų atsitikimų ir 
nusikalstamumo priežastis, buvo prieita 
išvados, jog didelė dalis nelaimingų atsi
tikimų įvyksta viešojo susibūrimo vieto
se, o nusikaltimai padaromi esant neblai
viame stovyje. Įvairiose vietovėse, įgy
vendinus įvairias programas, yra pasiekta 
gana gražių rezultatų. Pavyzdžiui, Taree 
mieste nusikaltimų skaičius, susijęs su 
girtuokliavimu, sumažėjo net 65%. Į šią 
programą yra įsitraukę net Kings Cross 
likerio pardavėjai. Policija turi teisę išra-
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' atkreipė dėmesį į lietuvybę tik prieš ko
kius tris metus - būtent tada, kai netikėtai 
sužinojo turįs Lietuvoje seserį. Laimei, 
sesuo truputį kalbėjo angliškai, buvo 
brolių Domeikų iškviesta į Australiją, o 
pernai Greg Domeika su žmona lankėsi 
Lietuvoje. „I am a Lithuanian!“ - kukliai 
užbaigė savo pasakojimą „naujasis lietu
vis“. Spėju, kad jau pramoko keletą žo
džių lietuviškai.

Galiausiai buvo pakviesta pasisakyti 
publika. Viktoras Baltutis sakė: „Kaip 
girdėjome iš jaunimo pasisakymų, jie 
negalvoja apie kokius nors klubus, tačiau 
stengiasi grįžti į bendruomenę tęsti mūsų 
darbą, bent šiek tiek išmokti kalbos, kaip 
nors prisiderinti". V. Baltučio nuomonė 
aiškaus komentaro nesusilaukė. Danutė 
Grigonytė išreiškė pageidavimą, kad 
Adelaidėje leidžiamas dvisavaitinis biu
letenis praneštų apie įvairius renginius 
angliškai, nes jaunoji karta dažnai nesu
žino, kas ir kur vyksta. Elena Lomsar- 
gienė ragino jaunimą didžiuotis savo tau
tos kultūriniu palikimu. Julytė Bakutienė 
kreipėsi į vyresniąją kartą: „Pasitikėkite 
mumis... Atsižvelkite į mūsų nuomones... “

Programos užbaigai vykusiai pasisakė 
Viktoras Baltutis: „Lietuvių Namai ir 
Parapijos Namai jums visuomet atviri. 
Naudokitės šiuo tėvų ir senelių palikimu, 
nes viskas pereis į Jūsų rankas“.

Taip baigėsi įdomios diskusijos. Da
lyvavo virš 70 žmonių. Manau, kad per
galvoję paskaitininko ir forumo išreikš
tas mintis, daug kas susidarys savo nuo
mones, o jų bus įvairių.

Adelaidės Apylinkės Valdybos koresp.

Syti nusikaltimo vietoje girtam pabaudą $ 
550, o pardavėjui net $ 5 500.

Visos vietovės, turinčios įvairias li
cenzijas, yra lankomos inspektorių. Mus 
jau aplankė savivaldybės inspektoriai ir 
turėjom padaryti keletą pataisų bei prista
tyti dokumentaciją.

Kaip jau buvo minėta, praėjusiais me
tais buvo prašoma, kad kiekvienas narys, 
atvykęs su svečiu į Klubą, įrašytų svečią 
svečių knygoje. Tai liečia narių žmonas ir 

vaikus, kurie yra virš 18 metų. Neseniai 
Portugalų Klubas, Marrickville priemies
tyje, buvo teismo nubaustas $ 4 400 už 
„leidimą ne nariui naudotis Klubo pas
laugomis“. Būtų tikrai negerai tokią pa
baudą gavus mūsų Klubui. Todėl būkite 
malonūs, mieli nariai, visuomet atėję į 
Klubą turėkite su savimi savo nario kor
telę, o savo svečią užregistruokite svečių 
knygoje.

Dar nespėjus paštui išvežioti skai
tytojams „Mūsų Pastogės1, jau p. Pranas 
Andriukaitis pirmasis pasisiūlė į talką 
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Vasario 16-oji - mūsų valstybės at
statymo šventė visada švenčiama su nuo
taikingais ir reikšmingais minėjimais. Bet 
šiais metais Canberroje šis minėjimas bu
vo ypatingas ir nepaprastas. Apylinkės 
Valdybos irRamovėnų bendromis pastan
gomis Australijoje besilankantys svečiai 
iš Lietuvos, vyrų ansamblis „Girių aidas“, 
neaplenkė ir Australijos sostinės Canberros.

Vasario 16-tos vakare atvyko visi sve
čiai: Vincentas Kuprys - tremtinys, Lie
tuvos valstybės operos solistas, Antanas 
Paulavičius - tremtinys, meno vadovas, 
Vytautas Balsys - partizanas „Uosis“, An
tanas Lukša - partizanas „Arūnas“, Vladas 
Šiukšta - ryšininkas, politinis kalinys ir 
Melita Kuprienė - koncertmeisterė. Ke
lionėje pavargusius ansambliečius „pa
sidalino“ Canberros lietuviai.

Sekantį rytą, vasario 17 d., buvo Pele
nų diena, tad norintieji svečiai pamatė, 
kaip ji minima Australijos katalikų. Vasa
rio 16-osios minėjimas įvyko vakare, 
Canberros Lietuvių Klube. Klubo salė bu
vo sausakimšai pilna. Tiek vietos lietuvių 
nesu matęs jokiame minėjime! Po trum
pų Canberros Apylinkės Valdybos prane

Nepriklausomybės šventės minėjimas Sydnėjuje
Savaitę po didelės šventės, kai į Aus

traliją atskridę „Girių aido“ vyrai į savo 
koncertą sutraukė pilną salę sydnėjiškių, 
vasario21 dieną buvo paminėtos 81-osios 
Nepriklausomybės paskelbimo metinės.

Iškilmingas pamaldas St. Joachim’s 
bažnyčioje atlaikė kun. Roger Belmore, 
SM, o pamokslą pasakė svečias iš Lietu
vos, kun. Gintaras Vitkus, SJ (jėzuitas). 
Pamaldų metu ypatingai gražiai giedojo 
„Dainos“ choristai, vadovaujami Birutės 
Aleknaitės ir Justino Ankaus. Pamaldose 
organizuotai su vėliavomis dalyvavo Syd- 
nėjaus Apylinkės Valdyba, skautai, spor
tininkai, ramovėnai, šauliai. Galima pasi
džiaugti, kad nedaug mažesnis skaičius 
tautiečių apsilankė ir minėjime. 14 vai. 
minėjimą Lietuvių Namuose atidarė Syd- 
nėjaus Apylinkės Valdybos narė Nijolė 
Vaičiurgytė, pakviesdama rimties minute 
prisiminti žuvusius už mūsų tautos laisvę 
ir mirusius bendruomenės narius. Invo- 
kaciją, kurią jau seniai begirdėjome, at
liko svečias iš Lietuvos kun. Gintaras 
Vitkus. Šia proga sveikinimo žodį tarė LR 
generalinis garbės konsulas Viktoras 
Šliteris.

Šiai dienai pritaikytą įdomią paskaitą 
apie padėtį Lietuvoje ir Australijos lietuvių 
pagalbą jai skaitė dr. Vytautas Doniela, 
kuris pradžioje perskaitė ir iš Lietuvos

Klubo pagrąžinimui. Širdingas ačiū p. 
Andriukaičiui. Laukiame dar daugiau 
savanorių.

Kovo 3 d. Klubo Valdyba susitiks su 
didele grupe narių, sutikusių prisidėti sa
vo darbu Klubo Bibliotekoje.

Teko susitarti su „Gintaro“ kepykla 
Adelaidėje ir kovo 14 d. Klubo nariai yra 
kviečiami atvykti nusipirkti lietuviškos 
duonos. Jeigu bus susidomėjimas ir pa
reikalavimas, Klubas su malonumu at
skraidins jums skanios, šviežios lietuviš
kos duonelės. Skubėkime paragauti!

Visi turbūt laukėte išgirstam, kada bus 
ta „Linksmoji valanda“? Kovo 14 d. nuo 
5.00 iki 6.00 vai. Klube visi gėrimai na
riams tik pusė kainos. Turėkite savo nario 
kortelę, parodykite ją ir linksminkitės.

Kovo 21 d. Turgaus Diena! Šį sek
madienį visi į Klubą!

Algis Bučinskas, Sekretorius 

šimų, šis mūsų partizanų ir politinių 
tremtinių ansamblis atliko pagrindinę 
minėjimo programą. Apie patį ansamblį 
ir jo programą daug rašyti nebereikia - tai 
jau buvo tinkamai aprašyta „Mūsų Pasto
gėje“. Neišdildomą įspūdį paliko į salę 
ansamblio vyrų įnešta kovose sušaudyta 
trispalvė, išsaugota viename Lietu vos par
tizanų bunkeryje. Mes iš tiesų esame 
laimingi, kad ši relikvija, pusę šimto me
tų slaptai saugota, aplankė ir mus Austra
lijoje, taip toli nuo mūsų tėvynės Lietuvos.

Po meninės programos mūsų svečiams 
Apylinkės Valdyba ir Ramovėnai įteikė 
mažas dovanėles Canberra! prisiminti. Po 
to sekė kavutė ir vaišės, į kurias buvo su
nešti įvairūs mūsų šeimininkiųužkandžiai.

Sekančią dieną svečiai pailsėjo, ap
žiūrėjo Canberros apylinkes, aplankė 
Australijos Karo muziejų ir Parlamento 
rūmus. Linkime daug sėkmės mūsų bran
giems svečiams, primenant savo pasi
rodymais visiems tautiečiams tiek Lietu
voje, tiek ir užsienyje tą auką, kurią tėvy
nės labui atidavė Lietuvos partizanai, 
politiniai kaliniai ir tremtiniai.

A. K.

gautą ministro pirmininko Gedimino Vag- 
noriaus sveikinimą. Apie Lietuvos jauni
mą, jo auklėjimo problemas po 50 ko
munistinio režimo metų pakalbėjo kun. 
G. Vitkus.

Meninę minėjimo dalį pradėjo (tai 
Adelaidės dovana Sydnėjui) aktorius 
Viktoras Ratkevičius, deklamuodamas 
poeto Mykolaičio-Putino eilėraštį „Tėvų 
šalis“. Savaitgalio mokyklos mokinukai, 
vadovaujami darbščios bitelės Jadvygos 
Dambrauskienės - naujos emigrantės iŠ 
Lietuvos, dainavo ir deklamavo. Emilija 
Rupšytė ir Elvis Jaraminas padeklamavo 
„Laikas jau mokyklon“, o Jonathanas Lee 
- Vyties Nemunėlio „Mano Vytis“ ir 
„Trispalvė“. Pabaigai mokinukai padai
navo dainas „Žemėj Lietuvos“ ir „Žalia 
pieva“. Aktorius Viktoras Ratkevičius 
toliau padeklamavo poeto Juozo Almio 
Jūragio eilėraštį „Vasario 16-oji“.

Meninę dalį užbaigė „Dainos“ choras, 
diriguojamas Birutės Aleknaitės ir Justi
no Ankaus. Dainas fleita palydėjo choris
tė australietė Megan Dunn, pasipuošusi 
lietuvišku tautiniu kostiumu. Tai kita 
dovana „Dainos“ chorui iš australų ben
druomenės. „Dainos“ choras šauniai iš
pildė dainas: „Tautiškoji daina“ (Č. Sas
nausko), „Vai upeli“ (O. Metrikienės), 
„Švilpia švilputėlė“ ir „Viena šeima viena 
tauta“ (R. Kliorienės). Pianinu grojo kita 
australe choristė - Audrey Gatehouse.

Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pir
mininkas Albinas Giniūnas padėkojoprog- 
ramos dalyviams ir svečiams už apsilan
kymą ir pabaigai pakvietė visus padainuo
ti „Gražiausios spalvos“ ir Tautos Himną.

Esame laimingi, kad turime „Dainos“ 
chorą, kuriam vadovauja jau Australijoje 
gimę dirigentai, kurie supranta, kad lietu
vių bendruomenei reikalinga stipri tau
tinė reprezentacija: ar tai bažnyčioje, ar 
bendruomenėje, ar užjos ribų. Šiuo choru 
didžiuojasi ir gėrisi svetimtaučiai, kurie 
nieko panašaus neturi. Šia proga dėkoja
me australams, kurie mums padeda „Dai
nos“ chore. Ačiū ir mišrių šeimų nariams, 
kurie leidžia į lietuvišką mokyklėlę savo 
vaikučius, kad jie pramoktų lietuviškai ir 
susipažintų su lietuvių tradicijomis ir 
istorija.

AVK
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Tauta ir valstybė
Paskaita Vasario 16 d. minėjimui Melbourne, 1999 m. vasario 14 d. (spaudai perredaguotas variantas)

Saulius Varnas
Minint modernios Lietuvos valstybės 

nepriklausomybės atstatymo šventę, ver
ta prisiminti, kokią tą valstybę įsivaiz
davo Nepriklausomybės Akto signatarai 
ir palyginti jų viziją su iš sovietų okupa
cijos išsivadavusios Lietuvos Respubli
kos valstybingumo perspektyvomis, žen
giant į XXI-ąjį amžių. Pagrindinį dėmesį 
nukleipsime į šios valstybės tautinį aspek
tą, nes šio amžiaus pradžios Lietavos ne
priklausomybės patriarchai Lietuvos Res
publiką įsivaizdavo kaip tautinę valstybę. 
Anot Tomo Venclovos, ir dabartiniais lai
kais didžioji dauguma lietuvių tiki „tau
ta, kurią sudaro išimtinai tautos idėją 
išpažįstantys žmonės“. Taigi, Lietuvos 
valstybingumas dažnai siejamas su jos 
gyventojų tautiškumu.

Praėjusių metų „Kultūros barų“ žurna
lo 10 numeryje buvo atspausdintas Artū
ro Tereškino straipsnis, nagrinėjantis 
tautiškumo teoriją ir praktiką praeities ir 
nūdienėje Lietuvoje. Tereškinas rašo, kad 
XIX amžiaus pabaigos - XX amžiaus 
pradžios lietuviu inkai (Kudirka, Maironis, 
Zauerveinas), formuluodami lietuvių tau
tos tautines vertybes, joms priskyrė šlo
vingus protėvių žygdarbius („Tu didvyrių 
žemė“), dorą ir dvasingumą, etninį pasi
didžiavimą, net biologinį vaisingumą. 
Maironio eilėraščiuose „Lietuva brangi“ 
ir „Kur bėga Šešupė“ tautos nariai kvie
čiami patirti savo bendriją per Dievo mei
lę ir tikėjimą. Taigi, kaip pastebi Artūras 
Tereškinas, „ tikėjimas Dievu tampa svar
bia idealaus buvimo lietuviu ir gyvenimo 
lietuviškai koordinate “.Tą nesunku buvo 
pastebėti ir išeivijos lietuvių kolonijose, 
kurios dažnai būrėsi aplinkui lietuviškas 
parapijas.

Prieš dešimtmetį prasidėjusiame antra
jame lietuvių tautos atgimime šios sąvo
kos buvo atgaivintos ir atnaujintos. Ypač 
buvo pabrėžiamas tautos ryšys su savo 
žeme, Vytautas Landsbergis teigė: „ Gim
toji žemė - tai tėvynė, kurioje gyventi ge
riausia. Ne todėl, kad ji pati turtingiausia 
ir dideles algas moka, o todėl, kad jos 
dangus mlonus, žaliuojanti gamta graži ir 
kapuose visi savi “. Kitų Sąjūdžio vadovų 
kalbose dažnai tautinis pasididžiavimas, 
tautinė moralė ir dorovė buvo keliami 
kaip lietuvių tautos būdo bruožai ir pa
teikiami kaip pranašumai prieš kitas 
tautas.

Deja, tokios tautiškumo idėjos šiuo
laikinėje Lietuvoje yra gerokai nuvertėję 
ir kartais netgi tampa pajuokos objektu. 
Tereikia pasiskaityti tūlo Juozo Erlicko 
rašliavą „Lietuvos ryte“ ar jo taip vadi
namos „satyros“ knygose. Ypač stebina 
tai, kad tos jo „satyros“ Lietuvoje popu
liarios, Erlickas net apdovanotas Nacio- čių. Atitrūkimas nuo savo krašto ir vi— 
naline premija tariamai už svarų indėlį į 
Lietuvos kultūrą. '

Lietuvos žiniasklaida, išsilaisvinusi iš 
sovietinių ideologinių varžtų, kaip ir va-

- karietiškoji, vadovaujasi tik konjuktūra. 
Laikraščiai spausdina, televizija ir radijas 
transliuoja tokias laidas, kurios labiausiai 
kutena žmonių vaizduotę ir smalsumą. 
Artūras Tereškinas teigia, kad,, televizijos 
invazija į jautrią sekso, nusikaltimų, ko
rupcijos, narkotikų, religiniųsektų prob

lematiką, kuri ilgą laiką buvo lietuvių 
kultūros tabu, užsimena ir apie kintančias 
tautiškumo normas: lietuviai nūn apibū
dinami ne tik kaip ideali, vieninga prein- 
dustrinė bendrija, vienijama folklorinių 
tradicijų ir kelendorinių ritualų, bet ir 

Kalba dr. Saulius Varnas Vasario lr> 
minėjime, Melbourne, 1999.02.14.

kaip daugialypė visuomenė, kurios socia
liniai, politiniai konfliktai ir kultūriniai 
rūpesčiai yra panašūs į bet kurios kitos 
visuomenės konfliktus ir rūpesčius“. 
Lietuvių tauta savo tautiečių akyse did
žiąja dalimi prarado tą romantišką išskir
tinumo aureolę, kurią jau bandė uždėti 
šio amžiaus pradžios lietuvninkai. Idea
listinės frazės, skambėjusios Antrojo At
gimimo mitinguose, paskendo kasdienio 
gyvenimo rūpesčiuose ir' prarado savo 
aktualumą. Iš to kyla nemažas nusivyli
mas nepriklausomybe ir ypač demokra
tija, kuri dažnai kaltinama dėl patriotinės 
sąmonės nuosmukio šiandieninėje Lie
tuvoje. Šis nuosmukis atsispindi ir nau
joje Lietuvos masinėje kultūroje. Rašy
tojas Jonas Mikelinskas ypač aštriai kri
tikavo šią tendenciją: „Ir visa ta „ litaretū- 
ra“, tasdrabstymasisekskrementais, lais- 
tymasispamazgomis, dulkinimasis, seksas, 
rafinuotai patiekiamas tarsi desertas po 
sočių pietų arba vulgariai brukamas it 
nešvankūs išviečių piešinėliai, tas „me
nas“ išdrabstytas, išdarkytas ant grindų, 
sienų ir langų, ta kulkosvaidžių papliū
pas pranokstanti roko muzika, kuri kil
noja kojas, drasko gerkles ir it parazitus 
išpurto visas žmogiškas mintis apie pa
reigą, atsakomybę, padorumą, pasiau
kojimą - visa tai iš Vakarų, iš Amerikos, iš 
Dallaso, iš Hollywoodo, iš pasaulinės 
demokratijos citadelės “.

Čia stabtelkime ir atsigręžkime į mus 
pačius - Vakaruose atsidūrusią išeiviją, 
ypač mūsų viduriniąją ir jaunąją kartas, 
išaugusias Amerikoje ar čia - Australi
joje. Šioms kartoms priklausantys V-ojo 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso ats
tovai 1983 metais vienu iš pirmųjų nuta
rimų pasiskelbė esą viena iš lietuvių tau
tos šakų, išaugusia iš to paties kamieno. 
Dažnai savęs klausiame: kodėl prarado
me mūsų viduriniąją kartą, kodėl taip 
nenoriai į bendruomenės veiklą jungiasi 
jau paūgėjusi jaunoji karta? Tam buvo 
visaeilėobjektyviųirsubjektyviųpriežas-

"Gintaro" tautinių šokių grupė Vasario 16-osios minėjime. 1999.02.14.

suomenės reiškia išnykimą kai kurių tau- važiuojantys, į Lietuvą numirti. Iš jaunes- 
tinę sąmonę formuojančių veiksnių: emo
cinio ryšio su Lietuvos žeme, ekonominio 
gyvenimo bendrumo, politinių institucijų.
Išeivijoje sparčiai blėsta ir kiti tautišku
mo atributai, kaip kalba, tautinis charak
teris, net ir religija. Ta vidurinioji išeivių 
karta buvo pirmoji sėkmingai siekusi 
pilnaverčio profesinio gyvenimo nauja
jame krašte, kas žadino didelį troškimą 
pritapti naujoje svetimtaučių visuome
nėje. Daugelis iš to kylantį socialinį kon
fliktą tarp lietuvybės ir lojalumo gyve
namam kraštui sprendė pastarojo nau
dai, nes tam juos skatino materialiniai 
sumetimai ir visa gyvenamo krašto aplin
ka. Spėju, kad būta ir kai kurių psicholo
ginių priežasčių, dėl ko iš lietuvių ben
druomenės dingo išsilavinę viduriniosios 
kartos nariai. Vyresni amžiumi, Lietuvoje 
išsimokslinę išeiviai negalį dirbti savo 
profesijoje, naujajame krašte dažnai ieš
kojo sau kompensacijos verždamiesi į 
Lietuvių Bendruomenės vadovų eiles. Ne 
karią teko girdėti, kad vyresnės kartos ver
žimasis į valdžią buvęs ne visada korek
tiškas, nevengiant grubiais žodžiais at
baidyti potencialius jaunesnės kartos var
žovus.

Tad kokiu būdu išeivijoje gimęs ir 
užaugęs jaunimas galėjo dar išlaikyti gy
vą ryšį su tautos kamienu? Filosofas Juo
zas Girnius apie tai rašė: „ Gimsta žmogus 
tėvų tautoje, bet įkurtą tautą jis įsijungia, 
priklauso nuo to, kurios tautos kultūrą jis 
pasisavina. Neįaugus į tėvų tautos kultū
rą, dvasia iš tėvų tautos išsijungiama". Šie geliui talentingiausių krašto muzikantų ir 
išeivių vaikai ir vaikaičiai visą savo muzikos pedagogų siekiant padaryti kar- 
gyvenimą pragyveno Vakartį ameriko- jerą Vakarų kultūros terpėje. Jis teigė, kad 
nizuotos masinės kultūros lauke. Tos pa
čios kultūros, kuri, kaip matėme, pasta
raisiais metais įsiveržė ir į Lietuvą, smar
kiai nuvertindama ten puoselėtas tautines 
vertybes. Tad kokio tos kultūros poveikio 
jaunajai išeivių kartai pačiuose Vakaruo
se galima buvo tikėtis? Tuo labiau, kad 
vienintelė atsvara šiai vakarietiškajai 
kultūrai tebuvo saviveikliniai, bakūžiniai 
ir kičiniai liehtviškos kultūros elementai, 
dominavę t.v. „kultūriniame“ užsienio 
lietuvių gyvenime. Intelektualesni lietu
vių bendruomenės nariai, kuriems pa
trauklesnė profesionali, elitinė kultūra, la
bai retai tegalėjo jos rasti lietuvių ben
druomenėje, ir tai tik pačiose didžiausio
se lietuvių kolonijose.

Visa tai vertė jaunąją išeivių kartą 
identifikuotis su gyvenamo krašto kultūra 
ir žiūrėti į lietuvių kultūrą iš aukšto, kaip 
į žemesnę, lyginant su vakarietiškąja. Todėl 
sunku buvo iš tos išeivių kartos laukti noro 
įaugti į šią žemesnę kultūrą. Didžioji dalis 
lietuvių tautos prieauglio išeivijoje nu
tautėjo, kaip sakė mūsų filosofas Juozas 
Girnius, „dvasia iš tėvų tautos išsijungė “.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 
nedaugelis išeivių ryžosi sugrįžti į Tėvy
nę. Ir tai daugiausia pensininkai, dažnai

nės kartos išeivių į Lietuvą nuvažiavo gy
venti ir dirbti tiktai vienetai. Todėl, ma
no nuomone, V-ojoPasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongreso skambus pareiškimas apie 
išeiviją, kaip vieną iš to paties kamieno 
šakų, deja, nepasiteisino. Apdžiūvusi 
gerokai toji šaka, o jos subrandinti vaisiai 
tarnaus daugiausiai kitiems kraštams, o ne 
tautos kamienui, likusiam Lietuvoje.

Mūsų mažai tautai tai, žinoma, didelis 
nuostolis, bet jis nėra netikėtas. Su juo jau 
seniai susigyventa. Daug rimtesnė ir, sa
kyčiau, gana netikėtai aštri problema - 
naujųjų emigrantų iš Lietuvos banga j 
Vakarus. Teko girdėti, kad vien JAV jų 
yra jau virš 100 000. Kompozitorius Bro
nius Kutavičius, neseniai yra pareiškęs, 
kad nepriklausomoje Lietuvoje „siaučia 
vidinė epidemija “. Tas reiškia, kad norin
čių iš Lietuvos išvykti yra daug daugiau. 
Prieš kokius 10 metų, kai pradėjo aiškėti, 
kad Lietuva netrukus gali atgauti ne
priklausomybę, kai buvo toks ryškus 
tautinis pakilimas Atgimimo laikotarpiu, 
daugumai stebėtojų turbūt net į galvą 
neatėjo, kad viena iš nepriklausomybės 
pasekmių bus didelio masto emigracija į 
užsienį. Šis egzodas apėmęs labai plačius 
visuomenės sluoksnius ir pirmoje eilėje 
dalį tautos elito - muzikus, menininkus, 
mokslininkus, šių sričių pedagogus, pa
sižymėjusius sportininkus. Profesorius 
Donatas Katkus neseniai „Kultūros ba
ruose“ išreiškė didelį susirūpinimą dėl 
Lietu vos muzikinės kultūros ateities, dau-

.. kultūra ir menas yra vienos iš svarbiau
sių lietuvių bendruomenės identitetą, 
Lietuvos valstybingumą grindžiančios 
ideologijos vertybių". Taigi,,prarandąųt., 
žmones, kurie apsprendžia lietuvių kultu— 
ros kūrybinį potencialą, pačioje Lietuvoje 
neišvengiamai silpsta tautinio identiteto 
ideologija, esanti mūsų valstybės pagrindu.

Iš Lietuvos bėga ne tik mūsų kultūrinis 
elitas. Geresnio, ramesnio ir padoresnio 
gyvenimo vilties vedini, į Vakarus sten
giasi emigruoti ar bent ilgesniam laikui 
dirbti vyksta nemažai techninių specialis
tų, gerų amatininkų, nagingų ir darbščių 
žmonių, turinčių iniciatyvą, nebijančių 
sunkaus darbo, pasitikinčių savo su
gebėjimais, mokančių bet kokiomis 
sąlygomis siekti gerų rezultatų. Tai tie 
patys žmonės, kurie šiandien taip reika
lingi po 50-ties metų okupacijos at
sikeliančiai ir vis dar klumpančiai Lietu
vai. Deja, jie jau apsisprendė atiduoti sa
vo darbą ir triūsą svetimiems. Tai dar 
vienas labai skaudus praradimas atsi
kuriančiai Lietuvos valstybei.

Vis dėlto reikia manyti, kad didžiau
sią naujosios lietuvių emigracijos dalį 
sudaro kitos rūšies publika. Tai tie, ku
riems Vakarai asocijuojasi su filosofo 
Arvydo Šliogerio žodžiais tariant, „sal
daus gyvenimo miražais - prabangiais 
automobiliais, tviskančiomis vitrinomis, 
nuogomis gražuolėmis, „vidiakais ir 
audiakais“. Šliogeris labai sąmojingai ir 
taikliai identifikavo tokių žmonių svar
biausius gyvenimo siekius - tai „bananai 
ir šampanas“. „Irsvarbiausia: bananai ir 
šampanas bet kuria kaina, tuoj pat, čia ir 
dabar, o ne kada nors“. Tokių žmonių 
išvykimas valstybei gal ir ne toks skaudus 
praradimas, bet vis viena jie yra Lietuvos 
piliečiai, turintys šeimas, auginančias 
jaunąją kartą, kuri greičiausiai iš lietuvių 
tautos išsijungs, kas jau savaime yra 
praradimas mūsų valstybei.

Nukelta į 6 psl.
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Pagerbkime ’’Kovo” mirnsniosins

"Kovo" krepšinio komanda 1956 m. po laimėtų iš eilės 3 metus pirmenybių. Iš 
kairės: V. Daudaras - treneris (miręs), V. Šutas - kapitonas (miręs), V. Koženiaus- 
kas (miręs), A. Laukaitis, A. Vasaris (miręs), V. Bernotas (miręs), R. Genys ir D. 
Kraucevičius.

Šių metų kovo 4-tą dieną suėjo 48-eri 
metai kai Sydnėjuje įsisteigė sporto klu
bas „Kovas“. Dar ir šiandien šis klubas 
stipriai gyvuoja ir jau net trečiosios kar
tos koviečiai garbingai gina šio klubo 
lietuviškas spalvas. Per mos metus daug 
buvusių sportininkų, dabar jau tėvų, at
vedusių ir savo vaikus, dalyvavo ir daly
vauja šio klubo gyvenime. Tačiau nema
žas skaičius buvusių aktyvių „Kovo“ 
sportininkų, atskirų valdybos narių, pir
mininkų, garbės narių ir rėmėjų atsisveiki
no su šiuo pasauliu ir nukeliavo į amžinąjį 
Anapilį. Tačiau jų buvęs darbas ir įdėtos 
pastangos išlaikyti šį klubą niekuomet 
nebus pamirštos.

Susitarus su dabartine „Kovo“ valdy
ba, kuriai vadovauja žinoma mūsų sporti
ninkė Nita Wallis (Grincevičiūtė), klubo 
veteranai ir garbės nariai rengia mūsų 
mirusių „Kovo“ sportininkų, buvusių val
dybų narių ir garbės narių paminėjimą, 
plačiau prisimenant šiuos buvusius gar
bingus koviečius.

Vienas iš pirmųjų „Kovo“ steigėjų ir 
buvęs pirmasis pirmininkas Antanas Ust- 
janauskas mirė Amerikoje. Daug klubui 
padėjęs, buvęs valdybos narys Algis Plu
kau taip pat gana anksti atsiskyrė su šiuo 
pasauliu. 1970 metais mirė buvęs kovietis 
futbolininkas ir krepšininkas Mečys Va
saris. 1972 metais netikėta mirtis iš mūsų 
tarpo išplėšė buvusį mūsų šachmatų čem
pioną, krepšininką ir valdybos narį Vytau
tą Koženiauską („Šaknelę“). 1973 metais 
mirė oro sporto mėgėjas ir didelis „Kovo“ 
rėmėjas Mykolas Šutas. Po kelių metų - 
1977 m. - brolį pasekė ir buvęs Australi
jos ir mūsų, lietuvių, iškilusis krepšinin
kas, „Kovo“ steigėjas ir ALFAS valdybos 
narys Vytautas Šutas. 1979 metais Sydnėjus 
neteko vieno iš žymiausių mūsų dailinin
kų, buvusio gero krepšininko, klubo stei
gėjo Henriko Šalkausko, kurio atminimui 
yra įsteigtas jo vardo medalis, duodamas 
sporto švenčių metu geniausiems krep
šininkams irtinklininkams. Netikėta mir
tis 1980 metais pasiėmė ir krepšininką Al
gį Vasarį. 1982 metais mirė iš Kanados čia 
atvykęs buvęs futbolininkas ir klubo val
dybos narys Stasys Kapočius. 1984 metais 
„Kovas“ neteko ilgamečio savo pirmi
ninko, krepšinio komandos trenerio, pir
mosios valdybos vicepirmininko, ALFAS 
pirmininko ir garbės nario Vlado Daudaro. 
Amžinybėn iškeliavo ir buvęs klubo stei
gėjas, valdybos narys, buvęs ALFAS pir
mininkas, nors paskutiniu metu gyvenęs 
sostinėje, Petras Pilka, „Kovo“ meninės 
grupės vadovė, valdybos narė Aldona Ber- 
notaitė-Kapočienė, buvęs krepšininkas 
Henrikas Medutis. 1987 metrus su šiuo
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pasauliu atsiskyrė buvęs steigėjas ir dide
lis „Kovo“ rėmėjas, ilgametis Lietuvių 
Klubo pirmininkas Vytautas Simniškis. 
1987 metais mirė krepšininkas ir valdybos 
narys Vytautas Bernotas. 1988metaismirė 
kovietė krepšininkė ir tenisininkė, rėmėja 
Onutė Asevičienė. 1989 metais mirė 
steigėjas, 1-osios valdybos narys Juozas 
Kapočius. 1991 metais mirė „Kovo“ stei
gėjas ir rėmėjas Mykolas Petronis. 1993 
metais koviečiai neteko savo klubo steigė
jo, garbės nario ir didelio sportininkų rė
mėjo monsinjoro Petro Butkaus. Tais pa
čiais metais mirė ir klubo garbės nare, 
nepavargstanti sportininkų rėmėja Trudi 
Dambrauskienė. Tais metais mirė ir vienas 
iš „Kovo“ steigėjų, stalo tenisininkas ir 
žiemossportininkasAndriusGarolis. 1994 
metais mirtis išplėšė vieną iš iškiliausių 
Lietuvos ir „Kovo“ sportininkų, krepši
ninką, lakūną, sklandytoją, golfininką ir 
didelį „Kovo“ rėmėjądr. Leoną Petrauską. 
Tais metais mirė ir buvęs klubo pirminin
kas ir garbės narys Stasys Stirbinskas 
(„Pupa“). Mirtis taip pat atskyrė nuo mūsų 
ir buvusį „Kovo“ pirmininką Henriką Mei
liūną, krepšininką Jurgį Kraucevičių, bu
vusį pirmininką, mirusį Lietuvoje, Stasį 
Pačėsą ir buvusį garbės narį, rėmėją My
kolą Zakarą. 1997 metais netekom futbo
lininko, krepšininko ir tinklininko Jono 
Eismonto, futbolininko ir golfininko Al- 
gioSkirkos, futbolininko ir rėmėjo Vikto
ro Žeimio, Lietuvoje mirusio tinklininko 
Teofiliaus Umbražiūno. Vienas iš pasku
tiniųjų mūsų mirusiųjų yra „Kovo“ stei
gėjas, garbės narys ir rėmėjas Bronius 
Paskočimas, miręs 1998 metų pabaigoje.

Nežinau, ar aš visus mūsų mirusius 
koviečius prisiminiau ir čia paminėjau. 
Jeigu ką nors praleidau, būkite geri ir man 
paskambinkite tel. (02) 9798 0306 - juos 
paminėsiu vėliau.

Iškilmingas mirusių koviečių pami
nėjimas įvyks balandžio 11 dieną per At

Tauta ir
Atkelta iš 5 psl.

Prieš beveik 9 metus Lietuva paskelbė, 
pasauliui atstatanti savo nepriklausomy
bę. Daug vyresnės kartos žmonių galvojo, 
kad tai reiškia sugrįžimą į prieškario Lie
tuvos gyvenimą. Tačiau pasaulis per tuos 
50 metų smarkiai pasikeitė. Technologinė 
pažanga komunikacijos ir žiniasklaidos 
srityse, nepaprastai išaugęs žmonių 
mobilumas veda prie didelio tautų mai- 
šymosi. Kuriasi regioniniai valstybių 
blokai, spartėja globalizacijos procesai, o 
tuo pačiu silpnėja atskirų tautinių valsty
bių vaidmuo. Ta kryptimi ypač toli yra 
pažengusi Europa, subūrusi didžiąją dalį 
Vakarų Europos valstybių į Europos 
Sąjungą. Iš Sovietų Sąjungos gniaužtų 
ištrūkusios Centrinės ir Rytų Europos 
valstybės taip pat siekia kuo greičiau įsto
ti į Europos Sąjungų. Jų tarpe ir Lietuva, 
kuri dar 1995 metų birželio 12 d. pasirašė 
Europos Sutartį, tapdama asocijuota 
Europos Sąjungos nare. Pastaruoju metu 
žiniasklaidoje daug buvo kalbama ir ra
šoma apie Lietuvos atkaklų siekimą pra
dėti rimtas derybas su Briuseliu dėl tikros 
narystės šioje Europos bendrijoje. Tam 
Lietuva deda didžiules pastangas, ban
dydama derinti savo įstatymus ir normas 
prie tų, kurios galioja ES šalyse. Prie Eu
ropos standartų derinama ministerijų 
veikla, transporto, informacijos, muitinių, 
pasienio apsaugos ir kitos sistemos. 
Derinamos ir pačios svarbiausios valsty
bės valdymo ir teisės sistemos. Reikia 
manyti, kad šie reiškiniai ves prie Lietu
vos valstybinių institucijų veiklos to
bulėjimo ir tuo pačiu stiprins Lietuvos 
valstybingumo pamatus.

Iš kitos pusės, nėra abejonių, kad 
integracija į Europos Sąjungą privers 
Lietuvą atsisakyti dalies savo suvereni
teto. Baiminamasi, kad Sąjungoje Lietu
vai teks paklusti didžiųjų Sąjungos narių 
valiai ir interesams. Dar netneįstojus ir nė 
nepradėjus rimtai derėtis dėl įstojimo, 
Briuselis jau daro Lietuvai nemažą 
spaudimą, kad ji įsipareigotų kuo grei
čiau uždaryti Ignalinos atominę elektrinę, 
kas Lietuvai atneštų milijardinius nuo
stolius. Netgi tokios didelės valstybės kaip 
Prancūzija ir Didžioji Britanija yra su
sirūpinę dėl suvienytos Vokietijos do
minavimo Europos Sąjungoje. Mažes
nėms valstybėms, kaip Lietuvai, tuo 
sunkiau tikėtis, kad didieji Sąjungos 
partneriai atsižvelgs į mažųjų interesus.

Jau dabar darosi gana aišku, kad 
būsimoje Europos Sąjungoje nebus vie
tos grynai tautinės valstybės sąvokai, ku
ri tokia svarbi lietuviams. Tautinę vals
tybę išlaikyti įmanoma tiktai griežtai 
kontroliuojant savo sienas ir ribojant 
svetimšalių imigraciją. Maastrichto su
tartyje jau įvesta Europos Sąjungos pi-

velykį. Pradėsime šv. Mišiomis už visus 
mūsų mirusiuosius Lidcombe bažnyčioje 
11.30 vai. Šias pamaldas yra paprašytas 
atlaikyti dabar čia viešintis Kauno Jėzui
tų gimnazijos direktorius tėvas Gintaras 
Vitkus. Pamaldų metu sutiko giedoti 
Sydnėjaus „Dainos“ choras. Po pamaldų 
Lietuvių Klube vyks šių mirusiųjų pri
siminimo pietūs. Kviečiami mirusiųjų 
koviečių giminės ir draugai dalyvauti 
bažnyčioje ir pagerbimo pietuose. Tuo 
išreikšime pagarbą šiems buvusiems 
„Kovo“ sportininkams. Pietų kaina - $ 12. 
Užsisakyti galima pas A. Laukaitį tel. (02) 
9798 0306 arba pas „Kovo“ valdybos 
narius. . T ....

A. Laukaitis

valstybė
lietybės sąvoka ir numatytos prielaidos 
laisvam žmonių migravimui tarp valsty
bių - Sąjungos narių. Taigi, ateityje reikia 
laukti Europos tautų maišymosi tenden
cijos stiprėjimo, kuri neabejotinai palies ir 
Lietuvą. Nepamirškime, kad toje būsimoje 
Europos Sąjungoje lietuviams teks būti 
kartu su lenkais, kurie nuo amžių veržėsi į 
Lietuvą, ypač įjos sostinę Vilnių. Ar lie
tuvių tauta turės jėgų atsispirti galimam 
svetimųjų antplūdžiui ir neištirpti jame, 
išlaikydama savo lietuvišką identitetą? 
Nelengva dabar į šį klausimą atsakyti.

dalimas daiktas, kad tautinė valstybė 
tėra tam tikro istorinio laikotarpio fe
nomenas. Dauguma jų susiformavo ko
kiam nors vienam stiprios genties vadui 

ar kunigaikščiui jėga ar klasta pajungus 
savo valiai gretimų genčių vadus ir tuo 
būdu užgrobiant jų valdas. Toks iš mo
ralinio taško abejotinos vertės procesas 
istoriniu žvilgsniu laikytinaspažangiu, nes 
stambesnės valstybės turėjo daugiau 
galimybių pasipriešinti svetimšalių gro
bikų savivalei ir išlaikyti savo gyvenimo 
būdą. Šiais laikai fizinio smurto tautiniu 
pagrindu irgi netrūksta, bet drįsčiau teig
ti, kad tos rūšies smurto zonų apimtis 
pasaulyje smarkiai sumažėjo. Tuo pačiu 
metu neregėtai išaugo galingų Vakarų 
pasaulio valstybių ir jų verslo korporaci
jų galimybės plėsti savo ekonominę įta
ka visame pasaulyje. Palyginti nedidelės 
Europos tautinės valstybės nebegali pa
čios pasipriešinti didžiųjų ekonominių 
galybių, kaip JAV ir Japonija, ekonomi
niam spaudimui. Todėl Europos Sąjun
gos susikūrimas, kurį lydės atskirų tau
tinių valstybių, įeinančių į šią Sąjungą, 
suverenumo silpnėjimas, reikia manyti, 
ateityje bus vertinamas kaip istoriškai 
pozityvus reiškinys. Kai kas mano, kad 
silpstant tautinių valstybių vyriausybių 
vaidmeniui, svarbesnę rolę įgis vietinė 
savivalda, nes valdyti visą Europą iš 
Briuselio gali būti praktiškai per sunku. 
Tam tikros tendencijos šia kryptimi jau 
pastebimos kad ir Didžiojoje Britanijoje, 
kur neseni referendumai suteikė daugiau 
teisių Škotijos ir Waleso parlamentams.

Manyčiau, kad tokia tendencija žmo
giškumo požiūriu yra labai teigiama. 
Arvydas Šliogeris mano, kad apskritai 
Žmogus gali mylėti tik tai, kas maža, nes 
pats jis irgi yra mažas Kalbėdamas apie 
savo tėviškę - Panevėžį - Šliogeris išsita
rė, kuryrajo tikrieji sentimentai: „... tėviškė 
man svarbiau už tėvynę ar tautą. Tauta, 
tėvynė - tai pernelyg abstraktu! Tėviškė 
kas kita. Ji svarbesnė už visus vals
tybingumus, visas pasaulines istorijas, 
visus kontinentus, visus kosmosus ir kitas 
fantasmagorijas. Nė grašio nedualiau už 
visas „globalinesproblemas", atiduočiau 
viską už nendrę, siūbuojančią kokiame 
nors Nevėžio užtakyje". Kas žino, gal ši
tie lietuvių filosofo ištarti žodžiai atitiks 
XXI amžiaus europiečio mąstyseną ir 
išpranašaus tautinių valstybių sunykimą 
mažesnių regionų, turinčių aukštą sa
vivaldos lygį, naudai?

Europa labai greitaikeičiasi.okartusu 
ja keičiasi ir vertybės. .Ar šimtmečius sa
vo kultūrą puoselėjusios tautos vertins tau
tiškumą, kaip vieną iš aukščiausių gėry
bių, parodys ateitis. Galbūt ateinančiame 
šimtmentyje Europa neatpažįstamai pa
sikeis. Nemanau, kad dėl to lietuvių tau
tai gyvensis lengviau, negu dabar besi
baigiančiame šimtmetyje. Tačiau ne
prarandu vilties, kad lietuviai šioje nau
joje Europoje ras sau garbingą vietą.

. . 4*
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Kongresas komunizmo nusikaltimams įvertinti
Atkelta iš 2 psl.
pasmerkti ir nubausti, netaikant senaties, 
kaip buvo pasielgta su tais, kurie vykdė 
holokaustą. Kitų tautų ir visuomenės 
sluoksnių genocidas tarptautinėje ir 
nacionalinėje teisėje negali būti trak
tuojamas atlaidžiau nei žydų genocidas.

Dokumentus, smerkiančius komuniz
mą, yra priėmę Čekijos, Lenkijos ir kitų 
Vidurio ir Rytų Europos valstybių parla
mentai. Tačiau to per maža. Būtinas tarp
tautinis komunizmo nusikaltimų įver
tinimas ir pasmerkimas.

Kongreso organizavimas
Tarptautinį kongresą komunizmo nu

sikaltimams įvertinti rengia keturios Lie
tuvos rezistentų ir nukentėjusių nuo ko
munizmo teroro asmenų organizacijos. 
Šių organizacijų bendroje konferencijoje 
1997 m. lapkričio 29 d. sudarytas orga
nizacinis komitetas rūpinasi visais kon
greso organizavimo reikalais. Lietuvos 
Respublikos Prezidentas pritaria tam, kad 
kongresas įvyktų. Kongresą materialiai 
remia Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir 
Vilniaus miesto savivaldybė.

Surengti Kongresą numatoma 1999 
m. spalio mėnesį Lietuvoje, Vilniuje. Kon
greso trukmė 2-3 dienos, priklausomai 
nuo to, kiek atvyks pranešėjų ir kokia bus 
pranešimų įvairovė. Numatoma, kad dirbs

sekcijos ir įvyks du plenariniai posėdžiai 
(kongreso atidarymas ir apibendrinama
sis baigiamasis posėdis). Svarstoma gali
mybė kongreso pabaigoje surengti vi
suomeninį komunizmo teismo procesą 
,,Numbergas-2“(dėl jo laukiame kongreso 
dalyvių pasiūlymų). Kongresą numatoma 
baigti antikomunistine manifestacija.

Į kongresą kviečiami pranešėjai ir to
kio masto renginių organizavimo patirtį 
turintys asmenys iš visų pasaulio šalių, 
kuriose yra nukentėjusiųjų nuo komu
nistinio teroro arba kuriose organizuotai 
kovojama su komunistų ideologija ir jų 
siekiais jėga ir apgaule paimti valdžią. Iš 
vienos šalies kviečiami 2-3 pranešėjai: 
mokslininkai ir teisininkai, nagrinėjantys 
komunistinių režimų nusikaltimų istoriją 
ir nukentėjusių nuo komunistų teroro 
asmenų organizacijų atstovai. Taip pat 
kviečiami didžiosios spaudos ir radijo bei 
televizijos žurnalistai ir kongreso rėmė
jai. Kongreso svečiai gali būti visi, kurie 
domisi komunistų nusikaltimais. Numa- 
tomakviestuosiuskongreso dalyvius (pra
nešėjus, žurnalistus ir rėmėjus) apgy
vendinti viešbučiuose, apmokėti jų išlai
kymo išlaidas ir aprūpinti juos transportu.

Kongreso posėdžių kalbos bus ver
čiamos į lietuvių, anglų ir rusų kalbas. 
Kongreso organizatoriai numato likus

INFORMACIJA
Lietuvos vardas minimas šio mėnesio "Dance Australia" žurnale

Žurnale rašoma apie lietuvių kilmės anglę prima 
baleriną Svetlaną Beriozovą, 66 metų amžiausmiru- 
sią 1998 m. vasario 10 dieną Londone. Ji buvo Lietu
vos baleto charakteringų šokių šokėjo Nikolo Berio- 
zovo duktė.

Nauja Australijos Baleto Mokyklos direktorė Mari
lyn Rowe OBE (Melbourne) rašo, kad prisimena, kad 
prieš 21 metus Svetlana buvo pirmoji Australijos šo
kėja, pakviesta šokti su Maskvos "BolŠoi", Rygos ir 
Vilniaus baleto grupėmis.

Šiandien Australijoje jau turim Lietuvos Baleto 
Bičiulius (Friends of Lithuanian Ballet - FLB). Visus 
kviečiame paremti Lietuvos baletą ir Vilniaus Baleto 
mokyklą savo dalyvavimu ypatingame Sydnėjaus 
renginyje "Ballet Party''kuris įvyks kovo 14 
dieną, sekmadienį, Mosman Civic Centre, Mosman 
Square, nuo 4 vai. p.p. iki 7 vai. p.p. Atvykit iš arti
ir toli! Bus linksma. Pasivaišinsite ir bus proga susipa

žinti su FLB globėjais: Prima Ballerina Extraordinaire - Marilyn Jones OBE, jos 
talentingu sūnumi Stanton Welch, Generaliniu Garbės Konsulu Viktoru Šliteriu ir 
daugeliu kitų talentingų menininkų. Galėsite kartu dalyvauti varžybose ir pasiklau
syti nostalgiškos muzikos. Mūsų "Ballet Party" filmuos SBS. Filmas bus rodomas per 
Lietuvos TV. Jūsų apsilankymas bus užfiksuotas ir labai įvertintas Lietuvoje.

Bilietus galima gauti Sydnėjaus Lietuvių Namuose, East Terrace, Bankstown, 
pas Danguolę Šepokas tel. (02) 87081414 arba FLB - Ramona Ratas, P.O. Box 420, 
Spit Junction, tel. (02)99600127, arba (02) 9875 2641. Rengėjai

Pagerbkime "Kovo" mirusiuosius
Š. m. balandžio 11 d. (per Atvelykį) yra rengiamas Sydnėjaus mirusių "Kovo" 

sportininkų ir jų visų darbuotojų pagerbimas.
11.30 vai. šv. Mišios bus aukojamos Lidcombe bažnyčioje, kurias laikys svečias iš 

Lietuvos, jėzuitas Tėvas G. Vitkus, giedant "Dainos" chorui.
Po to Lietuvių Klube vyks mirusiųjų atminimui skirti pietūs. Kaina - $ 12. Užsisa

kyti pas A. Laukaitį tel. (02) 9798 0306 arba pas "Kovo" Valdybos narius.
Prisiminkime ir pagerbkime savo buvusius sportininkus koviečius, gimines ir 

draugus. Rengėjai

"Varpo" klubo vakaras
įvyks Melboumo Lietuvių Namuose kovo 20 dieną, šeštadienį, 6 vai. po pietų. 

Įėjimas - $ 10, vaikams iki 12 metų - $ 5, šeimoms - $ 25.
Muzika - D.J. Stalus užsisakyti pas Angie Kristens tel. (03) 9497 3518 arba Ša

rūną Žiedą tel. (03) 9848 4171. Rengėjai

SKELBK1TĖS „MUSU PASTOGĖJE“ - VISI ŽINOS!

Su giliu liūdesiu atsisveikindami su miela "Neringos" klubo nare
Dana Viiiijr yte~Dagis~MitclielI

gilią užuojautą reiškiame vyrui John, dukroms Kristinai ir Elenai, motinai 
Jadvygai Vingrienei, broliui Algiui, šeimai ir visiems artimiesiems.

Slidinėtojų klubas "Neringa"

mėnesiui iki kongreso išleisti pranešimų mos nepakanka. Kongreso organizavimo 
anotacijas lietuvių, anglų ir rusų kalbo- ( komitetas visų pritariančių kongreso 
mis, o po kongreso - svarttesnių praneši- tikslams asmenų, organizacijų ir fondų 
mų ir nutarimų tekstus. Dėl to prašome Lietuvoje bei užsienyje prašo paremti 
pranešimų anotacijas atsiųsti organi- kongreso organizavimą lėšomis ar suteik- 
zatoriams iki 1999 m. spalio 1 d. Tiksli ti kitokią pagalbą. Lėšos reikalingos jau 
kongreso darbotvarkė ir pranešimų ano- dabar. Kongreso organizavimo komitetas 
tacijų knygelė likus mėnesiui iki kongre- yra įsteigęs Komunizmo nusikaltimų 
so bus išsiųstos kviestiesiems dalyviams tyrimoparamosfondą,kurisfinansuosvisas 
ir kongreso rėmėjams. kongreso rengimo priemones. Fondo

Kongreso finansavimas adresas:
Organizatorių skaičiavimais kongreso Gedimino pr, IS, LT-2000 Vilnius, 

rengimo išlaidos gali sudaryti beveik 1 Lietuva, tel. (370 2) 791036, fax (370 2) 
mln. Lt (250 000 JAV dolerių). Į šias 791 033, e-mail: arvydas@genodd.lt 
išlaidas įeina: organizacinės išlaidos (būs- Fondo sąskaitos yra AB LTB RVD
tinės su budinčiais tarnautojais išlaiky- Naujamiesčio skyriuje, kodas 60111, 
mas, ryšių priemonių įsigijimas ir jų Basanavičiaus g. 9, LT-2631 Vilnius, 
eksploatavimas, pašto išlaidos, kvietimai Lietuva, tel. 323 176; atsiskaitomoji 
ir anotacijų knygelės išleidimas); kviestų- sąskaita litais - Nr. 859001606, sąskaita 
jų kongreso dalyvių išlaikymas; salių ir užsienio valiuta - Nr. 1655006095. 
transporto nuoma, vertimai ir kitas techni- Kongreso organizavimo komitetas 
nis aptarnavimas, ūkinės išlaidos; kongre- laukia Jūsų atsiliepimų, pastabų ir pasiū— 
so medžiagos išleidimas trimis kalbomis lyrnų dėl kongreso organizavimo ir tikisi, 
ir išsiuntimas kongreso dalyviams. kad dalyvausite kongrese. Mūsų adresas:

Kaip minėta, kongresą materialiai re- Gedimino pr. 15, LT-2000 Vilnius, 
mia Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuva; tel. (370 2) 791036, fax (370 2) 
Vilniaus miesto savivaldybė, bet tos para- 791033, e-mail: arvydas@genocid.lt

------------------------ ....— .
Pači ė ka

Nuoširdžiai dėkojame dr. Irenai Bagdonavičienei, p-lei Reginai Lašaitytei, 
p-leiTraty Xuerab ir p. Palmyrai Žalienei, taip gražiai ir nuoširdžiai išpildžiu- 
sioins Moterų D-jos ruoštą "Medicinos popietę".

SLMSGD-jos Valdyba

LQižB«ii r<zdcil«:ijcii
Gerb. Redaktoriau,
Ir vėl tie „ekonominiai emigrantai...11
Skaitau p. A. Žilinsko kalbos, pa

sakytos 1998.12.29 Geelonge tekstą (žr. 
„Mūsų Pastogę“ nr. 1 - 2, 1991.1.18), 
štai ištrauka, kuri mane sudomino:

„Be kita ko, man ne kartą teko girdėti 
negatyvius pasisakymus apie naujai į 
Australiją atvykusius lietuvius. Jie 
kaltinami tuo, kad yra ekonominiai 
emigrantai, laimės ieškotojai ir dar 
blogiau. Šie kaltinimai, sakyčiau, 
smulkmeniški, be to, juk po Antrojo 
pasaulinio karo į Australiją atvyko 
nemaža ekonominių emigrantų, bet ta
da jiems niekas nepriekaištavo“.

Tikrai norėčiau žinoti, kur, kas buvo 
tie „ekonominiai emigrantai“, kurių 
„atvyko nemaža, bet tada jiems niekas 
nepriekaištavo“. Gal kas išvardintų man 
bent 20 asmenų ar šeimų, kurias būtų 
galima pagrįstai pavadinti „ekonomi
niais emigrantais“? Kadangi po Antro
jo pasaulinio karo čia mūsų atvyko 8 000 
- 10 000, dvidešimt pavyzdžių nebūtų 
per daug.

Nejaugi jaunesnioji karta vis dar 
nesuvokia kokie mes buvome emi
grantai? Yra pakankamai ir angliškų ir 
lietuviškų knygų apie tai.

Na, o kas nežino, tai štai: įsivaizduo
kite padėtį pokario Vokietijoje, 1947 - 
1949 metais. Vokiečiai pabėgėlių 
nekenčia. Didžiųjų nugalėtojų val
džioms Vokietijoje, o taip pat ir lab
daringoms organizacijoms mes visiš
kai atsibodę, tad varganose stovyklose 
jaučiasi spaudimas mus kur nors išgrūs
ti. Mat į Lietuvą grįžti negalime, nes 
gręsia areštai, tremtis, ne vienam mir
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tis. Eina gandai, kad vėl bus karas. 
Turtingo dėdės Amerikoje irgi neturi
me. Kur dingti? Ką gi, apsiašaroję 
“užsirašėme“ Australijon, ir po ne
malonių tikrinimų ir procedūrų at
sidūrėme šiame krašte.

O kas liečia emigrantus iš Lietuvos, 
sakysime, per paskutinį dešimtmetį, 
sutinku su p. Žilinsku. Dar pridurčiau, 
kad jiems prisegama ekonominių 
emigrantų etiketė nei praktiškos, nei 
emocinės reikšmės neturi. Visi žinome, 
kad dalis jų įsijungė į lietuviškąją 
bendruomenę, ir jų indėlis toje ben
druomenėje aiškiai pastebimas. Pali
kime juos ramybėje. v.vitkūnienė

Gerb. Redaktoriau,
Labai nustebau, kai per Lietuvių die

nų atidarymo pamaldas, jaunimui su 
vėliavomis įžygiuojant į bažnyčią, cho
ras užgiedojo „Pulkim ant kelių“. Ši 
kun. Ant. Strazdo (Strazdelio) giesmė 
senais laikais Lietuvoje buvo giedama 
mišių pradžioje, kada kunigas jau 
ateidavo prie altoriaus. Tada giedodavo 
„Pulkim ant kelių“, bet jokiu būdu ne 
per procesiją. Visi žmonės suklaupdavo 
(puldavo ant kelių). Aš pasijutau labai 
nejaukiai, giesmė liepia klauptis, o pa
garba vėliavoms liepia stovėti. Laimėjo 
pagarba vėliavoms. Mes, lietuviai, turi
me tiek daug gražių kalėdinių giesmių. 
Kalėdų laikotarpyje kalėdinė giesmė 
gal geriau būtų tikusi, pavyzdžiui kad ir 
„Tyliąją naktį“, balsas sugaudė. Pie
menys, kelkit, dievas užgimė. Arba 
Sveikas Jėzau, gimusis ir t.t. Šiaip visa 
kita vyko labai įspūdingai.

Pamaldų dalyvis
1999.8.8 psl. 7

7

mailto:arvydas@genodd.lt
mailto:arvydas@genocid.lt


ITSIFO RM ACI JA
Lietuvių jaunių krepšininkų žaidynės Australijoje

Šarūno Marčiulionio krepšinio mokyklos berniukų iki 16 metų komanda atvyko į 
Brisbanę kovo 3 dieną. Vienas rungtynes jie žaidė prieš "Brisbane Association" (iki 16 
metų) rinktinę ir vienas rungtynes prieš Queensland "Intensive Training Centre" ko
mandą. Newcastle jie žais prieš Newastle (iki 16 metų) rinktinę kovo 8 d., pirmadienį, 
7 vai. vakare, Newcastle Basketball Stadione, Curley St., Broadmeadow. Sydnėjuje jie 
žais Westfield's Sports High School komandą kovo 10 d., trečiadienį, 2 vai. po pietų 
Hamilton Rd., Fairfield West, Mokyklos stadione. Šiaurės Sydnėjuje žais prieš North 
Sydney komandą kovo 12 d., penktadienį, 7 vai. vakare, Willoughby Leisure Centre, 
Small St., Willoughby. Hlawarroje žais kovo 13 d., šeštadienį, 1.30 vai. po pietų Beaton 
Park Basketball Stadium, Foleys Rd., Gwynneville. "M.P." inf.

Geelongo Liet. Sqjungos Klubo narių metinis susirinkimas
įvyks kovo 28 dieną, 2 vai. po pietų Pettitt Park Hali, Beauford Avė., Bell Post 

Hill. Darbotvarkėje: susirinkimo atidarymas, Prezidiumo kvietimas, Balsavimo komi
sijos sudarymas, praeitų metų visuotino susirinkimo protokolo skaitymas, pranešimai 
(pirmininko, kasininko, Revizijos Komisijos), pranešimų diskusijos ir veiklos įvertini
mas, Valdybos rinkimai (renkama iš penkių asmenų, įskaitant ir vicepirmininkę mote
rų reikalams, o Revizijos Komisija renkama iš trijų narių), klausymai ir sumanymai, 
susirinkimo uždarymas.

Kviečiame visus narius atvykti laiku, bet nesusirinkus pilnam narių kvorumui, nu
matytas susirinkimas prasidės 30 min. vėliau ir bus laikomas teisėtu. Po susirinkimo 
turėsime bendrą kavutę, tik nepamirškite B.Y.O ir užkandos. Iki malonaus pasimaty
mo 1999 metų metiniame susirinkime. Geelongo Lietuvių S-gos Klubo Valdyba

Aukos Lietuvių Bendruomenei
Lietuvos Nepriklausomybės šventės minėjimo proga aukojo: $ 15 - S. Grybienė; po 

$ 10 - A. Giniūnas, Z. ir P. Andriukaičiai, I. Poželaitė-Davis, O. Grosienė, V. Petniū- 
nienė, J. Zinkus, Juragiai, Anoniminis; po $ 5 - A. Savickienė, A. Rupšys, dr. ,G. Ka- 
zokienė, A. Griškauskas, M. Kavaliauskienė, Aldona ir Elena, E. Jonaitienė, Jokantas, 
A. Bumeikis, V. Vyšniauskas. Viso surinkta $ 145. Širdingai visiems dėkojame.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Geelongas kviečia
Nuoširdžiai kviečiame visus geelongiškius ir melboumiškius apsilankyti į Geelon

go Lietuvių Sąjungos Klubo Valdybos ruošiamą tradicinę vardinių iešminę, kuri įvyks 
kovo 21 dieną, sekmadienį, 12 vai., 15 Gairloch Grove, Newtown, Geelong 
(Gailių sodyboje).

Važiuojantiems iš Melbourne ir atvažiavusiems į Geelongą važiuoti Colac kryptimi 
pagrindiniu keliu,o atvažiavus į Latrobe Terracelaikytis dešinės linijos kelio. Privažia
vus "Lord of the Isles Hotel", pasukti į dešinę, tai bus Fyans - West St., ir važiuoti tie
siai iki Barwon upės kol pasibaigs kelias, tada pasukti į kairę ir trečias namas bus nuro
dyta vieta. lešminės pietūs ir popiečio kavutė - tik $ 6 asmeniui, o vaikams iki 13 metų 
- nemokamai. Atvykę nurodytu laiku turės galimybės pataisyti apetitą šaltibarščiais. 
Gėrimus kiekvienas atsineša pagal skonį, o laimės išbandymui turėsime ir loteriją.

Visos pajamos eina labdarai bei lietuviškų organizacijų paramai. Nors Klubo paja
mos kuklios, bet Liet. Dienų įvairiems renginiams Geelonge paremti paskyrė $ 2130.

Kviečiame visus iš arti ir toli į tradicinę rudens iešminę. Kaip ir visada bus geras 
maistas, graži Barwon upės aplinka, o varduvininkų netrūksta kovo mėnesį pralinks
minti jūsų nuotaikas. Geelongo Lietuvių Sąjungos Klubo Valdyba

Minime Kovo 11 -qjq
Kovo Vienuoliktosios prisiminimui Tėvynės Sąjungos Sydnėjaus skyrius rengia 

diskusinę popietę. Kalbės dr. Algis Kabaila (Canberra): "Lietuvos Nepriklausomy
bės kovos”. Po paskaitos - klausimai ir diskusijos.

Popietė įvyks kovo 14 d., sekmadienį, 2.15 vai. po pietų Sydnėjaus Lietuvių 
Namuose, Bankstowne. Visi maloniai kviečiami dalyvauti.

Tėvynės Sąjungos Sydnėjaus sk. Valdyba

Kaziuko mugė Sydnėjuje
Pranešame tautiečiams, kad Kaziuko mugė šiemet įvyks kovo mėn. 7 d., tuoj pat 

po lietuviškų pamaldų Lidcombe parapijos salėje.
Pageidaujantys ką nors parduoti ar parodyti susirinkusiems kokių nors daiktų ar 

dirbinių, maloniai kviečiami su savo eksponatais dalyvauti mugėje.
Veiks atsigaivinimo baras, virtuvė su kopūstais ir dešrelėmis, riestainių stalas.
Kviečiame visus gausiai dalyvauti Kaziuko mugėje ir pabendrauti su draugais ir 

Jpažįstamais. Sydnėjaus lietuvių katalikų
kultūros draugijos valdyba

Melbourne tautinių šokių šokėjams
Repeticijos prasidės kovo 13 d., šeštadienį, Lietuvių Namuose:

nuo 11.30 vai. iki 1 vai. po pietų - veteranų grupė "Šokdava";
nuo 1 vai. p. p. iki 2 vai. p. p. - vaikų grupė (nuo 4 iki 10 ritėtų) "Gintarėliai"; 
nuo 2 vai. p.p. iki 4.30 vai. p.p. - studentų grupė (nuo 16 metų) "Gintaras".

Raginu vaikus, nuo jauniausio amžiaus, jungtis .į lietuvišką gyvenimą. Be to, ir 
draugystė, užsimezgusi vaikystėje, tęsiasi per visą gyvenimą. Ypatingai kviečiu jung
tis, tuos vaikus ir jaunuolius, kurie dar tik dabar atvykote iš Lietuvos, o taip pat iš miš
rių šeimų, kurie nemoka lietuviškai kalbėti. Pamokos pravedamos lietuvių ir anglų 
kalbomis. "Malūnėlio" grupės repeticijos prasidės gegužės mėnesį. Laikas bus praneš
tas spaudoje. Laukiu susirenkant kuo daugiau jaunimo.

"Gintaro" vadovė Dalia Antanaitienė
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBE 
16-18 East Terrace, Bankstown 
Tel. :9708 1414 Fax: 9790 3233

KOVO 21 - TURGAUS DIENA !
VISI Į TURGŲ!

KLUBO DARBO VALANDOS:
Pirma dieniais/Trečiadieniais/Ketvirta  dieniais 
Penktadieniais
Šeštadieniais
Sekmadieniais
Antradieniais
KOVO 18 <L PENSIJŲ DIENA

VALGYKLOS DARBO VALANDOS:
6,00 Iki 8,00 

12.00 Dd 2.00 
6.00 0d 8.00 

12.00 0d 7.00 
12.00 0d 2.00

4.00 Ud 11.00 
4.00 Iki 12.00 
12.00 Ud 12.00 
12.00 Ud 10.00 
UŽDARYTA 
12.00 iki 11.00

Penktadieniais
Šeštadieniais ivedilku stalu

vakarienė
Sekmadieniais
Kovo 18 d. Ivedilku stalu

KOVO 14 d. IR HK TĄ DIENĄ 
CEPELINŲ PORCIJA TIK S 5.00

‘LINKSMOJI VALANDA” KOVO 14d 
NUO 5.00 iki 6.00 vai.

TĄ DIENĄ IR TIK TĄ DIENĄ IR TIK NARIAMS
VISI GĖRIMAI TIK PUSE KAINOS !

“GINTARO” KEPYKLOS LIETUVIŠKA DUONA KOVO 14 d. 
PARDAVINĖJAMA KLUBE

padėka
Nuoširdžiai dėkojame Pranui ir Zitai Andriukaičiams, Romui ir Marytei 

Linams, Romui ir Irenai Kalėdoms, dr. Genovaitei Kazokienei, Nijolei Vaičiur- 
gytei, priėmusiems ir globojusiems partizanų ir tremtinių ansamblio "Girių 
aidas" dainininkus.

Ačiū aukojusiems "Girių aidui". Pinigais aukojo: po $ 100 - R. Dičiūnas, D. 
Gailiūnienė; po $ 50 - A. Dičiūnas, L ir A. Dudaičiai, V. Stanevičienė, V. Pet- 
niūnienė; $ 40 - S. Grybienė; po $ 20 - V. Barkienė, A. ir L. Kramiliai, V. Ra
manauskienė, J. ir J. Skuodai, A. Virgininkienė; po $ 10 - J. Abromas, V. Ba
kaitis, V. Ratkevičius, A. Savickienė, B. Žalys; po $ 5 - A. Jablonskienė, A. 
Mikalauskas, V. Patašius, A. Pauliukonienė, J. J. Sviderskienė, J. Zakarauskas.

Esame didžiai dėkingi už loterijai, skirtai paremti "Girių aido" dainininkus, 
paaukotus fantus, kuriuos aukojo: Andriukaičiai, Ankai, Giniūnai, Kramiliai, 
Rupšiai, Skuodai, ir Aid. Stasiūnaitienė.

Širdingas ačiū Sydnėjaus Lietuvių Klubui už gėrimus susipažinimo su "Girių 
aido" nariais pietų metu. Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

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

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

P.O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051
Australuos Lietuvių Fondo Valdyba

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

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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