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muose. Kairėje - Andriaus Verbylos "Portretas" (II premija), Gintaro Valužio 
"Saulutė" (HI premija). Skaitykite p. V. Vitkūnienės str. "Įdomi paroda Ade
laidėje", 3 psl.

Lietuvos įvykiu apžvalgar S,. ”
Rinkosi Tėvynės sąjunga

Sekmadienį, liepos 11 d. Kaune, 
Vytauto Didžiojo universiteto salėje 
įvyko Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) neeilinis suvažiavimas. 
Suvažiavimo darbotvarkėje buvo nu
matytos vidinės partijos tvarkos to
bulinimo diskusijos, tikslu išaiškinti 
partijos hierarchiją, tuo padidinant 
partijos organų, įskaitant partijos 
valdybą, subordinaciją partijos tarybai 
ir skatinti partijos vieningumą.

Tėvynės sąjungos (Lietuvos kon
servatorių) pirmininkas Vytautas 
Landsbergis savo pranešime apgailes
tavo, kad, nors partijos statutuose yra 
parašyta, kad „valdybos pirmininkas 
yra. pavaldus Tėvynės sąjungos pir
mininkui“, šio pavaldumo pristigdavo 
net „prašant sušvelninti toną ir posa
kius tų užsispyrėlių kovoje su Prezi
dento įstaiga“.

Reaguodamas į šias partijos politi
nės tarybos pirmininko užuominas, 
partijos valdybos pirmininkas ir eks
premjeras Gediminas Vagnorius pa
reiškė, kad jis ir visi jo vadovaujamos 
partijos valdybos nariai atsistatydina iš 
pareigų. G. Vagnoriaus manymu, at
sistatydinimo aktas yra „vienintelis bū
das konsoliduoti partiją, artėjant sa
vivaldybių ir Seimo rinkimams, sutelk
ti visas mūsų jėgas konstruktyviam 
darbui, o ne beprasmėms partijos 
intrigoms“.

Naujuoju partijos valdybos pirminin
ku buvo išrinktas naujasis ministras 
pirmininkas Rolandas Paksas. Jo 
kandidatūrą siūlė Vytautas Landsber

gis, suvažiavimas balsavo 746 už, 2 
prieš ir 8 susilaikė.

Rolandui Paksui teko nelengva už
duotis, be išankstinio pasiruošimo 
sudaryti naują vienuolikos asmenų 
partijos valdybą. Iš keturiolikos kan
didatų, slaptu balsavimu buvo išrinkti 
sekantieji: Seimo kancleris Jurgis 
Razma, Seimo pirmininko pavaduoto
jas Andrius Kubilius, Seimo narys ir 
susisiekimo ministras Rimantas Di
džiokas, „Tėvynės sąjungos žinių“ 
redaktorius Vladas Laučius, Seimo na
riai Audronius Ažubalis ir Elena 
Petrošienė, naujasis Vilniaus meras 
Juozas Imbrasas, Panevėžio meras Vi
tas Martūzas, „Kauno audinių“ ben
drovės generalinis direktorius Ramū
nas Garbaravičius, Ramūnas Baužins- 
kas ir Telšių rajono meras Juozas 
Butkevičius.

Vienas iš svarbiausių suvažiavimo 
pasiekimų buvo vieningas ir greitas 
konservatorių rezoliucijos priėmimas, 
kuri tvirtina, kad premjeras Rolandas 
Paksas yra partijos įgaliotas toliau 
vykdyti Tėvynės sąjungos rinkiminę 
programą, kurios pagrindu ir buvo 
parengta R. Pakso vyrausybės progra
ma. Šia rezoliucija TS (LK) priėmė 
atsakomybę už naują vyriausybę.

Naujasis premjeras savo pranešime 
žadėjo, kad jo vyriausybė rems ekspor
tą ir investicijas, supaprastins muitinės 
procedūras. Pabrėždamas vyriausybės 
išlaidų sumažinimo reikalingumą, 
premjeras sakė, kad nesinorėtų taupyti 
saugumo, sveikatos ir švietimo sąskai
ta.

Vis dar tariamasi dėl naftos
Žiniasklaidoje pranešama, kad „Wil

liams International“ yra nepatenkinta 
„Mažeikių naftos“ privatizavimo pro
cesu ir ketina pasitraukti iš planuotų in
vesticijų Lietuvoje. Yra sakoma, kad 
„Williams“ nepatenkinta tuo, kad taip 
užsitęsė derybos, nors anksčiau pati 
vilkino šį procesą.

Seimo pirmininko pavaduotojas 
Andrius Kubilius spaudoje cituojamas 
teigęs, kad JAV .'kompanijai yra ne
priimtina dabartinės Lietuvos vy
riausybės laikysena derybose.

Šiuos gandus „Williams" atstovas 
Vilniuje Darius Šilas pavadino „ne
pagrįstais“ ir teigė, kad „Williams“ 
derybos su vyriausybe yra nenutrauk
tos, bet vyksta toliau. Po penktadienį, 
liepos 16 d., Prezidentūroje įvykusio 
Valstybės gynimo tarybos posėdžio, 
šios tarybos nariai tikino, kad derybos 
su „Williams“ vyksta sklandžiai ir, kad 
kalbos apie strateginio investuotojo 
pasitraukimą iš Lietuvos naftos ūkio yra 
nepagrįstos. (Valstybės gynimo tarybą 
sudaro Prezidentas, Seimo pirmininkas, 
Ministras pirmininkas, krašto apsau
gos ministras ir kariuomenės vadas, ku
ris šiame posėdyje nedalyvavo).

Valstybės gynimo tarybos posėdyje 
Lietuvos ūkio ministras Eugenijus 
Maldeikis pateikė išsamią informaciją 
apie derybų eigą. Ministro žodžiais 
„tokios stadijos, kad „Williams“ gali 
pasitraukti iš viso nėra“. Per sekančias 
derybas su „Williams;' kuriose dabar 
dalyvauja ir teisininkai, yra „derina
mos įvairios redakcijos ir teisinės for
mulės“. Ministras teigia, kad derybose 
yra padaryta didelė pažanga ir, kad 
tebegalioja užsibrėžti terminai iki kada 
turėtų būti padaryta galutinė sutartis su 
„Williams“. Seimo pirmininko Vytauto 
Landsbergio nuomone, derybose iš
spręsti visi įstatymiški klausimai ir jis 
tikisi, kad derybos užsitęs iki rugpjū
čio pabaigos.

Į „Mažeikių naftos“ privatizavimo 
reikalus vis dar kišasi Rusijos „LUK- 
‘oil“ bendrovės atstovai, kurie tebesiū
lo jiems priimtiną variantą, kad „Ma
žeikių naftos“ akcininkės lygiomis 
dalimis būtų Vakarų ir Rusijos ben
drovės, ir Lietuvos vyriausybė. „LUK*- 
oil“ siūlo, kad bendrovės valdymas bū
tų bendras, o ne visiškai perduotas 
„Williams International“. (Apsimoka 
prisiminti, kad vienas iš pagrindinių 
Lietuvos vyriausybės sumetimų “Ma
žeikių naftą“ parduoti JAV bendrovei 
ir jai perleisti įmonės valdymą, yra no
ras atsisakyti nuo nesąžiningos, so
vietiškos administracijos).

Keliama byla 1941 metų 
gyventojų žudikams

Generalinė prokuratūra yra nusta
čiusi, kad 1941 metų rugsėjo 12 dieną 
buvo įvykdytos 48 Jonavos rajono ci
vilių gyventojų žudynės. Byloje su

kti duomenys liudija, kad žudynėse 
dalyvavo vokiečių kariuomenė ir II - jo 
lietuvių pagalbinės policijos bataliono, 
nariai. Šiuo klausimu generalinė 
prokuratūra apklausinėjo Kazį Čiurins- 
ką, kuris, vengdamas deportacijos iš 
JAV, šių metų gegužės mėnesį sa
vanoriškai grįžo į Lietuvą. Antrojo 
pasaulinio karo metais Kazys Čiurins- 
kas tarnavo okupacinei valdžiai pa
valdžiame II - jame lietuvių pagalbi
nės policijos tarnybos batalione. (Nuo 
1993 metų iš JAV į Lietuvą yra sugrįžę 
šeši lietuviai, kurie buvo apkaltinti 
bendradarbiavimu su naciais ir depor
tuoti iš JAV arba išvyko patys, ne
laukdami deportacijos).

Izraelio vyriausybė ypač skatina 
Lietuvos vyriausybę panaudoti visas 
teisines galimybes, kad kuo greičiau bū
tų nuteisti Lietuvoje gyvenantieji karo 
nusikaltėliai. Taip buvo sakoma Izraelio 
užsienio reikalų pareiškime, kuris 1999 
m. liepos 12 dieną buvo įteiktas Lietu
vos ambasadoriui Jeruzalėje Romui 
Misiūnui. Izraelio valdžia taip pat ska-. 
tina Lietuvą paspartinti reabilitacijos 
įvertinimo procesą, per kurį, pagal 
Izraelio užsienio reikalų ministerijos 
pranešimą, apie 30 karo nusikaltėlių jau 
neteko anksčiau per klaidą suteiktos 
reabilitacijos privilegijos.

Izraelio nota linki Prezidento V. 
Adamkaus sukurtai tarptautinei tei
singumo komisijai intensyvaus ir 
kruopštaus darbo, k’ad Lietuvos vi
suomenei būtų pateiktas pilnas skaus
mingo holokausto paveikslas. Ši tarp
tautinė komisija tiria ne vien tik 
holokaustą, bet ir sovietų nusikaltimus 
prieš Lietuvos gyventojus.

Pareiškime Izraelis pabrėžia, kad vi
sas šias problemas Lietuva ir Izraelis 
visada sprendžia konstruktyviai.

Dėl Lietuvos BVP augimo
Šiemet Lietuvos bendrasis vidinis 

produktas (BVP) išaugs tik 1 - 1.5%. 
Tokią Finansų ministerijos prognozę 
penktadienį po Valstybės gynimo tary
bos posėdžio žurnalistams pateikė 
finansų ministras Jonas Lionginas.

Deramai neįvertinusi Rusijos krizės 
įtakos ir kitų faktorių metų pradžioje, 
Ūkio ministerija prognozavo, kad šie
met BVP Lietuvoje turėtų augti apie 
4%. Išankstiniais Statistikos depar
tamento duomenimis, šiemet pirmąjį 
metų ketvirtį šalies BVP, lyginant su 
praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, 
sumažėjo 5.7%.

Žinoma finansų analitike Margarita 
Starkevičiūtė prognozuoja, kad šių me
tų antrąjį ketvirtį, lyginant su praėjusių 
metų tuo pačiu laikotarpiu, BVP bus 
mažesnis 2 - 3%. Kai du ketvirčius iš 
eilės BVP augimas yra neigiamas, ša
lies ekonomika ima smukti. Pasak M. 
Starkevičiūtės, jeigu Vyriausybė greitai 
nepriims svarbių ekonominių sprendi
mų, metinis BVP augimas bus lygus 
nuliui ir ūkio smukimas užsitęs. 
Statistikos departamento duomenimis, 
užpernai Lietuvos BVP išaugo 7.3%, o 
pernai - 5.1%.

Paruošė Danius Kairaitis
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Šių dienų karo padariniai
(Tęsinys iš praeito „M.P.“ nr.)

Tai yra retenybė ir didelė 
vertybė. Jeigu tapčiau kariuomenės va
du, toliau tęsčiau programas, kurias 
pradėjome. Svarbiausia sukurti labai 
darnią komandą. Komanda laimi tada, 
kai nuodugniai išnaudojamas kiekvie
no žmogaus gabumo potencialas. Mū
sų jaunoje kariuomenėje yra daug 
tinkamų žmonių, kurių charakteris ro
do, kad jie pasiryžę dirbti sąžiningai, 
sėkmingai ir visas savo jėgas atiduoti 
kariuomenės, kuria galėtų didžiulis 
Lietuva, kūrimui ir plėtrai. Tų žmonių 
parengimas, ugdymas, aprūpinimas ir 
suteikimas jiems palankių sąlygų tarny
bai yra mūsų aukščiausias prioritetas.

Manoji Lietuvos kariuomenės vizija 
(sakau manoji vien todėl, kad negaliu 
kalbėti užkitus) gana paprasta, t.y. sukur
ti profesiniu požiūriu kokybiškas ka
rines pajėgas, atitinkančias Lietuvos 
gynybos reikalavimams. Tam tikslui 
esame sukūrę dešimties metų ilgalaikį 
planą, kuris yra patvirtintas Gynybos 
tarybos. Plane numatyta parengti ka
rius, sukurti infrastruktūrą ir įsigyti tam 
tikrą ginkluotę. Mūsų ilgalaikis planas 
yra grindžiamas Lietuvos ekonomikos 
plėtros prognoze ir vykdomais etapais. 
Karių parengimas bei jų aprūpinimas tai 
aukščiausias prioritetas. Pagrindinis 
Lietuvos gynybos principas tai visuoti
nė ir besąlygiška gynyba, grindžiama 
karinėmis ir nekarinėmis priemonė
mis. Politikos tikslais parengti visuo
menę ir ginkluotąsias pajėgas bendrai 
gynybai ir integruoti Lietuvą į Vakarų 
saugumo ir gynybos struktūras. Mes 
palaikome visus procesus, kurie pri
sideda prie mūsų integracijos į narystę 
NATO. NATO yra efektyviausias bū
das, užtikrinantis mūsų apsaugą, ka
dangi NATO vadovaujasi gynybos 
atžvilgiu, bet ir pati ekonomiškiausia.

Taip pat manau, kad NATO vertybės 
derinasi su Lietuvos vertybėmis. Mes 
kuriame ginkluotąsias pajėgas pagal 
Vakarų modelį taip, kad jos galėtų kar
tu būti integruotos į NATO ir veikti 
nepriklausomai, jeigu mums tektų 
vieniems gintis. Iš esmės mes turime 
dvigubą gynybos strategiją ir viena iš jų 
nekonvencinis (t.y. partizaninis) karas. 
Norėdami optimalizuoti padalinių 
valdymą ir kontrolę, stiprinti jų kovinį 
potencialą, sutrumpinti reagavimo lai
ką atsiradus nenumatytoms aplinky
bėms ir pagerinti suderinimą su NATO 
valdymo ir operacinėmis struktūromis, 
priėmėme bendro vadovavimo kon
cepciją. Norėdami užtikrinti nepri
klausomų dalinių veiklą, sukūrėme 
teritorinės gynybos modelį, kuriame 
numatyti trys kariniai regionai. Ši 
teritorinės gynybos struktūra turi lanks
čią gynybą. Ji palengvina krašto apsau
gos savanorių pajėgų įtraukimą į kari
nę gynybos strategiją. Svarbiausia, kad 
regioninė koncepcija leidžia vykdyti 
nekonvencinį karą per štabus visiškai 
išnaudodama savanorių pajėgų po
tencialą.

Dabar norėčiau apibūdinti mūsų 
pastangas stiprinant karines pajėgas. 
Esame jau padarę pažangą plėtodami 
infrastruktūrą, kurdami aiškią irefekty- 
vią vadovavimo grandį, formalizuo
dami planavimo programą ir biudžeto 
"Mūsų Pastogė" Nr.29 1999.7.26 psl.2,

sudarymo procedūrą, gerindami karinį- 
pasirengimą, karių ir karininkų gy
venimą, įsigydami tam tikrą karinę 
techniką. Karių ir karininkų apmoky
mas bei rengimas vykdyti savo užduo
tis yra svarbiausia pasirengimo dalis, 
todėl įkūrėme mokymo ir doktrinos 
valdybą, kuri yra įpareigota organizuo
ti, koordinuoti ir planuoti karinį pa
rengimą ir aprūpinimą. Tai leis pareng
ti aukštos kvalifikacijos karininkus ir 
kareivius. Jai pavaldus mokomasis 
pulkas jau pradėjo veikti ir šio mėnesio 
25 d. baigs rengti pirmą trijų šimtų 
prievolės kareivių, praėjusių vienuoli
kos savaičių bazinį apmokymą, kon
tingentą. Britų jūrų pėstininkai pagal 
Vakarų doktriną.ir mokymosi metodus 
parengė 105 instruktorius, kurie dabar 
rengia mūsų jaunuolius. Šis procesas 
pastato Lietuvą net priekyje kitų šalių, 
neseniai priimtų į NATO. Britai dar 
įsipareigojo padėti parengti kariūnus 
Lietuvos karo akademijoje. Pirmoji 
kariūnų klasė praėjusį rudenį labai 
sėkmingai baigė pirmuosius vadovų 
kursus, kuriuos pravedė britų karinin
kai ir puskarininkiai. Šį rudenį tas 
procesas bus pakartotas, o po to mes 
patys vykdysime tą programą. Mes 
rengiame kvalifikuotus karininkus ir 
puskarininkius ir kartu didiname 
šaukiamųjų į kariuomenę skaičių. Nuo 
1996 m. iki 2001 m. jų skaičius padidės 
nuo 2300 iki 7000 per metus. Karininkų, 
profesinių karių ir šaukiamųjų skaičius 
2008 m. sieks 23 tūkstančius. Krašto 
apsaugos savanorių pajėgos-15 tūks-' 
tančių žmonių. Yra organizuotas rezer
vas 50 tūkstančių. Šauktiniai sudarys 
apie pusę reguliariųjų pajėgų“.

Pažymėtina, kad Lietuva pirko prieš
tankinės ginkluotės iš Švedijos, nes 
potenciali tankų atakos grėsmė yra 
sunkiai įveikiama. Taip pat įsigyta 
minosvaidžių. Planuojama per metus 
įsigyti daug prieššarvuotinės ginkluo
tės. Šiemet labai padaugės šautuvų. Me
tų pabaigoje pradedama įsigyti prieš
lėktuvinę ginkluotę strateginiams 
objektams ginti. Greitu laiku tikimasi 
įsigyti ir kitos svarbios technikos. 
Nemažai gaunama iš perteklių Vakarų 
valstybėse. Naudojant JAV Varšuvos 
iniciatyvos fondus, 1996 m. buvo pirk
tos komunikacinės įrangos, o nuo 1997 
m. toliau įgyvendinama programa jau 
iš savo pačių lėšų. Radijo aparatai yra 
naujos technologijos ir atitinkantys 
NATO reikalavimus. Ryšių įranga ir 
procedūros - tai svarbiausi NATO 
integracijos reikalavimai. Ginkluotės 
įsigijimas yra derinamas su kareivių 
paruošimu ir plėtros planu.

Vakarų požiūris į 
Lietuvos pasiruošimą gintis 
Iš naujo kariuomenės vado kalbos yra 

aišku, kaip Lietuvoje atsakingi asme
nys žiūri į Lietuvos gynybos ruošimą. 
Bet kaip tas pasiruošimas įvertinamas 
NATO kraštų, ypač JAV? Lietuvoje 
dažnai girdima nuomonė, kad štai Es
tija, net ir Latvija yra daugiau pa
siekusios. Tai labai klaidinga. Paskai
čius Nepriklausomos užduoties pajėgų 
raportą (Independent Task Force Re
port), kurios pirmininku yra Zbigniew 
Brzezinski, paaiškėja, kad vyraujanti 
nuomonė JAV politikų sluoksniuose 
yra ta, kad Lietuva yra geriausiai

Liepos 17 dieną, kartu su žmona Ca
roline ir jos seseria Laura Bessett, žuvo 
38 metų amžiaus buvusio JAV prezi
dento vienintelis sūnus John F. Kenne
dy jr. , kai jo valdomas lėktuvas nukrito 
į jūrą netoli Marthas Vineyard salos. 
Tik pernai išlaikęs piloto egzaminus, J. 
F. Kennedy skrido nakties metu virš 
ūkanotos jūros į savo pusseserės ves
tuves.

..John F. Kennedy su žmona Caroline.

Stebėtinai greitai keičiasi politinės 
grupuotės Papua Naujosios Gvinėjos 
parlamente. Liepos 13 dieną visi 
stebėtojai buvo įsitikinę, kad pasitrau
kusio Bill Skate vieton ministru 
pirmininku bus išrinktas iš opozicijos 
perėjęs į vyriausybės pusę parlamento 
pirmininkas John Pundari. Valdančioji 
partija įtikinančia balsų dauguma pra
vedė savo kandidatą į J. Pundari pa
laisvintą parlamento pirmininko postą 
prieš kandidatavusį opozicijos išstatytą 
Sir Mekere Morauta.

Tačiau liepos 14 dieną padėtis dras
tiškai pasikeitė. Papua Naujosios 
Gvinėjos parlamentas Sir Mekere Mo- 
rautą išrinko naujuoju ministru pir
mininku 99 balsais už ir 5 - prieš.

Atsakydama į savaitę trukusias stu
dentų demonstracijas, virtusias riau
šėmis įsikišus policijai, Irano vyriau
sybė liepos 14 dieną suruošė savo šali
ninkų demonstraciją Teherano univer
siteto pašonėje.

Musulmonų dvasiškių kontroliuoja
mi Irano saugumo organai suėmė virš 
1 400 asmenų, įtartų dalyvavus studen
tų demonstracijose. Su galimomis mir
ties bausmėmis, jie bus teisiami,kaip 
valstybės priešai.

Didžioji Britanija ir Argentina susi
tarė vėl atnaujinti oro susisiekimą tarp 
Argentinos ir Falklandų salų, kuris bu
vo nutrauktas prieš 17 metu dėl kilusio 
karo dėl salų priklausomybės.

Liepos 15 dieną Peru policijai pasi
sekė suimti besislapstantį komunistų 

pasiruošusi NATO narystei ir, kad 
plečiant NATO, kaip tik reikėtų ne vi
sus Baltijos kraštus iškart, o tik vien 
Lietuvą priimti į NATO. Šiai nuomo
nei paremti pacituosiu keletą laisvai 
verstų ištraukų iš jau minėto raporto:

„Pagrindiniai siūlymai: ...Sekantis 
NATO plėtros ratas turėtų įtraukti vie
ną Baltijos valstybę su sąlyga, kad ta

sukilėlių lyderį Feliciano, kuris nuo 
1992 metų vadovavo "Spindinčio tako” 
sukilėliams. Peru vyriausybė tikisi, kad 
dabar baigsis sukilėlių smurto veiks
mai, iki šiol pareikalavę apie 30 000 gy
vybių. Feliciano (tikras vardas Oscar 
Ramirez Durand) buvo suimtas kartu 
su kitomis trimis moterimis sukne
lėmis.

rfRMffh/flh

Praėjus penkiolikai mėnesių po tai
kos susitarimo tarp Šiaurės Airijos ka
talikų , protestantų bei D. Britanijos ir 
Airijos vyriausybių, iškilo nauji ginčai 
dėl pagrindinės airių IRA organizaci
jos nusiginklavimo datos. Unijos su D. 
Britanija šalininkams atmetus D. Bri
tanijos ministro pirmininko T. Blair 
kompromisinį susitarimo planą, bandy
mas sudaryti bendrą Šiaurės Airijos vy- 

■ riausybę iširo.

Liepos 16 dieną Jungtinių.Tautų ko
misija pradėjo Rytų Timoro balsuotojų 
registraciją referendumui. Indonezijos 
šalininkų milicijai užpuolus kai kurias
būstines, darbus teko nutraukti 4 regis
tracijos punktuose. Milicijos vadai ne
patenkinti, kad jų šalininkai prieš re
gistruojant turi įrodyti, kad jie yra Rytų 
Timoro kilmės ar bent turi ryšių su Rytų 
Tirnoru.

Taivano prezidentui Lee Teng - hui 
užsiminus, kad santykiai tarp Kinijos ir 
Taivano turėtų būti panašūs, kaip at
skirų valstybių, liepos 15 dieną Kinija 
pareiškė , kad ji sutriuškins Taivaną ka
rine jėga, jei šis pasiskelbtų nepriklau
somu. Atskiru pareiškimu Kinijos in
formacijos ministras paskelbė, kad Ki
nija turi neutroninių atominių bombų, 
kurios sunaikina gyvybę, bet nesugadi
na pastatų. Kinija pradėjo ruoštis kari
niams manevrams Taivano pašonėje.

Liepos 16 dieną JAV užsienio reikalų 
ministerija pareiškė, kad JAV priešin
sis, jei Kinija pultų Taivaną.

WWW

JAV vyriausybė pirmą kartą pripa
žino, kad tūkstančiai darbininkų, gami
nusių branduolinius ginklus šaltojo ka
ro metu, ryšium su šiuo darbu susirgo. 
Sudarytas planas daugeliui jų išmokėti 
kompensaciją.

WWW

Serbijoje tebesitęsia protesto demon
stracijos prieš Jugoslavijos prezidentą 
Slobodan Milosevič. Į demonstracijas 
įsijungė ir populiarus Serbijos atsinau
jinimo sąjūdžio lyderis Vuk Draskovič, 
kuris prieš trejetą mėnesių buvo paša
lintas iš vyriausybės.

Paruošė Vytautas Patašius

valstybė parodė sugebėjimą prisiimti 
NATO narystės atsakomybę. Vienos 
Baltijos valstybės priėmimas paro
dytų, kad nėra „raudonų linijų" (kaip 
kad teigia Rusija, prieštaraudama 
NATO plėtrai Baltijos šalyse) ir 
papildytų Europos Sąjungą (Europe-

Nukelta į 4 psl.
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X BENDRUOMENĖS VEIKLOJE
Įdomi paroda Adelaidėje

Centre - Vyt. Šerelio paveikslas "Kristus ant kryžiaus", kairėje - dailininko 
tėvai, dešinėje - ALB Adelaidės Apyl. Valdybios pirmininkė L. Vaičiulevičius.

t- .
Canberros Lietuvių Bendruomenė nuoširdžiai sveikina dr. Antaną 

V. Stepaną, apdovanotą Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino 
ordino medaliu už darbą Lietuvoje su sergančiais diabetu ir konsul
tacijas Lietuvos gydytojams, dirbantiems šioje srityje.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba
■ ------------------

Lietuvos Valstybės dienos proga ALB 
Adelaidės Apylinkės Valdyba Lietu
vių Namuose . ■ Norwoode surengė; 
įspūdingą meno parodą. Parodoje at
skirai buvo eksponuojami dailininko 
Vyto Šerelio darbai ir greta - Jaunųjų 
talentų paroda. Jauniesiems meni
ninkams buvo paskirti trys prizai: 100 
dol. - pirmas prizas, 75 dol. - antras ir 25 
dol. - trečias. Lankytojų slapto balsavi
mo būdu, laimėtojai buvo atrinkti 
atidarymo metu.

Vytas Šerelis Pietų Australijoje se
niai žinomas. Gimė jis 1946 metais 
Vokietijoje, į Australiją su tėvais atvy
ko 1949 metais. Adelaidėje baigęs 
pradinį ir vidurinį mokslą, studijavo ir 
baigė North Adelaide School of Art. 
Vėliau gyveno Indijoje, dirbo Londone, 
keliavo. Adelaidės meno mėgėjams jis 
buvo lengvai prieinamas gal 1970 - 
1980 metų laikotarpyje. Tuomet mums 
tekdavo matyti jo darbų parodas gar
sioje Greenhill galerijoje ir Adelaidės 
universitete. Keletą metų dėl ligos Vy
tas Šerelis buvo nedarbingas, tačiau 
įvairių jo kūrinių skaičius beveik 
astronomiškas. Šioje parodoje tebuvo 
išstatyti 24 jo darbai, tačiau keletą sten
dų puošė daug gerų jo fotografijų. Kaž
kas suskaitė 240, bet jų esą daugiau. 
Vyto kaip menininko visapusiškumas 
nuostabus - įvairiausia technika ir 
užmanymai: paveikslai, portretai, me
talo skulptūros, instaliacijos. Kokiam 
nors nusimanančiam kritikui būtų 
nepaprastai sunku uždėti šiam me
nininkui bet kokią etiketę, štampą, 
priskirti jį tai ar kitai srovei. Viena 
protinga, nors į kritikus nepretenduo
janti moteris, po parodos pasakė: „Tas 
žmogus - genijus“. Kaip ten bebūtų, 
kiekvienas pagal savo skonį, pamatė
me puikių kūrinių.

Tačiau Vytas Šerelis - atsiskyrėlis. 
Nemėgsta jis apie save kalbėti, sun
kiai sekėsi jį privilioti, kad dalyvautų 
parodoje. Organizatoriams jis yra 
pasakęs: „Neturiu laiko nei išgarsėti, 
nei praturtėti“. Menininkas šioje paro
doje nedalyvavo. Šiuo metu Vytas do
misi fotografija ir filmu, surištas su 
elektronika, ir, be abejo, eksperi
mentuoja. Gaila, kad jis toks atsisky
rėlis, galėtų juk vėl pagarsėti ir aus
trališkoje arenoje.

Labai įdomų savo kūrinį „Kristus ant 
kryžiaus“ menininkas padovanojo 
Lietuvių Namams. Tamsios, netai
syklingos formos lentų plokštės centre 
baltas Kristaus veidas ir raudona 
dramatiškai švytinti krūtinė, spindi tar

si žibinto apšviesti. Puikus efektas, ir 
dar: Kristaus veidas realistiškas, ne 
liūdnas, ne taurus ar gražus ir malonus, 
kokį iš mažens esame įpratę matyti 
paveiksluose. Bendrai kalbant ir apie 
kitus Vyto kūrinius parodoje, drįstu 
tvirtinti, kad labai gausūs lankytojai ga
vo tarsi dvasios peno.

Jaunųjų talentų parodoje dalyvavo 14 
jaunų žmonių nuo keturiolikos iki

Lina Verbylaitė - "Hymenaea Cour- 
baril" • I premija.
trisdešimties metų amžiaus. Išstatyti 33 
darbai. Daugumoje jaunuoliai studijuo
ja meną, bet trys iš jų dar tik koledžuo
se, o du neperseniausiai atvykę iš 
Lietuvos. Rengėjų nebuvo nustatyta 
kokios rūšies darbai priimami į parodą, 
taigi buvo įvairiausios technikos 
paveikslų, keramikos darbų, grafikos, 
suvirintos geležies ir t.t. Pasigedome 
skulptūros.

Pirmą prizą laimėjo 21 metų Lina 
Verbylaitė, kuri Adelaidės universi
tete studijuoja dizainą (Design studies). 
Jos paveikslas (ink e. acrylic) vadinasi 
„Hymenaea Courbaril“. Pavadinimas 
savotiškas todėl, kad tai yra botaniškas 
augalo pavadinimas. To augalo lapai ir 
šakelės sudaro visą juodai baltą kūrinio 
foną, tačiau paveikslą pagyvina šen bei 
ten tupinčios spalvotos papūgos. For
matas didelis, kūrinys labai kruopš
čiai atliktas k iš tiesų malonus akiai. Už 
jį Lina jau yra laimėjusi premiją 
„SSABSA Art Show“, kai buvo tik 
dvyliktoje klasėje.

Antrą vietą laimėjo 16 metų An
drius Verbyla, Linos brolis. Jo darbas - 
moters portretas, prieštas grafitiniu 
pieštuku. Portretas atliktas tiek deta
liai, kad atrodo lyg fotografija. Daug 

darbo k kantrybės įdėta!
Trečia vieta teko Gintarui Valužiui už 

didelę juodos geležies saulutę. Tai 
skoningas kūrinys. Gintarui 31 - neri 
metai, Lietuvoje jis yra baigęs Telšių 
taikomosios dailės institutą. Jis save 
pristato kaip šalktalvį, o mes dar 
gardžiuojamės ir jo kepta duona!

Be trijų laimėtojų darbų parodoje 
matėme ir daugiau įdomių kūrinių. 
Visiems žinoma, kad populiarumas ne 
būtinai reiškia kokybę. Apylinkės Val
dybos pirmininkė Liucija Vaičiulevi
čius pristatė publikai jaunuosius 
menininkus po vieną iš eilės. Gaila, 
daug jų atidaryme nedalyvavo.

Nuo 2000 m. gruodžio 23 iki 2001 m. sausio 11
X ■ sis Pasaulio Lietuviu Jaunimo Kongresas
2000- jum.gruodžio 23d. Australijos 

Lietuvių Jaunimo Sąjunga (ALJS) 
Australijoje rengia X - ąjį Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresą (PLJK). 
Tikimasi, kad į šį kongresą atvyks 
dalyviai iš įvairių pasaulio kraštų. 
Dalyvaudami kongrese jie turės progos 
susipažinti su nuostabiąja Australija bei 
dalyvauti lietuviškoje kultūrinėje 
veikloje ir pasikalbėti apie lietuviškąją 
išeiviją.

PLJK kas treti ar ketvirti metai or
ganizuoja Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga. 1987 metais Australijoje buvo 
surengtas šeštasis PLJK ir dabar vėl ar
tėja metas, kai Australijoje galės 
apsilankyti pasaulio lietuvių jaunimas.

Kongresas skiriamas visiems lie
tuviams nuo 18 iki 35 metų. Iki šiol 
kongresai pritraukdavo tik siaurą poli
tika bei akademinėmis studijomis 
besidominčių lietuvių ratą, tačiau X - 
ojo kongreso programa bus platesnė ir 
įvairesnė. Jos metu bus apsvarstomi 
visam lietuviškam jaunimui aktualūs 
klausimai. Kogresas turi tikslą pritrauk
ti visus, kurie užsiima visokeriopa lie
tuviška veikla, ar tai būtų liaudies šo
kiai, ar sportas, ar skautavimas.

Dalyvavimą šiuose renginiuose ap
spręs dalyvaujančių atstovų grupės, ku
rių yra trys. Atstovas - tai nuo 18 iki 35 
metų savo krašto Jaunimo Sąjungos 
išrinktas atstovas. Tie, kurie nebus 
oficialiai išrinkti (iš kiekvieno krašto 
gali dalyvauti tik tam tikras, limituotas

Iš Pertho lietuvių gyvenimo
* Pertho lietuvių bendruomene 

Valstybės dienos - karaliaus Mindaugo 
karūnavimo ir Dariaus ir Girėno 
minėjimus ruošė liepos 18 dieną.
• Laivu „Goya" į Fremantle atvykę 

tautiečiai bendrame atvykusiųjų su
sitikime nedalyvavo, bet, susirinkę 
atskirai, pasidalijo patirtų vargų ir 
džiaugsmų prisiminimais. Tuo laivu 
atvyko 900 imigrantų, tik neaišku kiek 
tiksliai jame buvo lietuvių.

Šių metų rugpjūčio 8 dieną sukanka 
50 metų, kai laivas „Oxfordshire“ su 
675 imigrantais įplaukė į Fremantle 
uostą. Pertiškiai svarsto ruošti ar ne 
jubiliejinį susitikimą.

Norisi paminėti, kad paroda buvo 
puikiai suruošta, nepaprastai geras 
apšvietimas, skoningai iškabinti dar
bai, pasirūpinta gauti pakankamai sten
dų, taigi nebuvo susigrūdimo, atrodė 
pakankamai erdvu. Nelengva buvo 
surasti ir privilioti menininkus, pa
sirūpinti daugybe smulkmenų. Adelai
dės Apylinkės Valdybos nariai labai 
sunkiai dirbo ruošdami šią parodą ir jos 
atidarymą. Jiems priklauso mūsų pa
dėka. Man peršasi mintis, kad senes
nioji karta jau vien fiziniai nebūtų 
pajėgusi tokio renginio suruošti. Ačiū 
jaunajai Valdybai.

V. Vitkūnienė

skaičius išrinktų atstovų), studijų die
nose galės dalyvauti kaip stebėtojai, o 
taip pat dalyvauti stovykloje bei 
ekskursijose. Jie priklausys dalyvių 
grupei. Turistų grupei priklausys tie, 
kurie norės dalyvauti tik turistinėse 
ekskursijose.

Studijų dienos prasidės gruodžio 23 
dieną, šeštadienį, ir baigsis po Naujųjų 
metų - sausio 1 dieną, pirmadienį; Na
rnamo konferencijų pastate, Sydnėjuje. 
Tai - oficialioji kongreso dalis, kurios 
metu vyks Bendrasis PLJS susirinki
mas, diskusijos PLJS organzaciniais 
klausimais, paskaitos pagal studijų 
dienose pateiktas temas ir įvairūs kiti 
diskusijų forumai.

Stovykla prasidės sausio 2 d., an
tradienį, ir pasibaigs sausio 9 dieną. 
Susirinksime išgarsėjusiame Agro
kultūros Dookie universitete, Viktori
jos valstijoje. Stovyklos metu galėsi
me atsipūsti nuo „griežtųjų“ studijų 
dienų. Tarp numatytų renginių - šo
kiai, dainos, lietuviškoji ir australietiš- 
koji tautodailė. Renginius pristatys 
specialiai tam pakviesti prelegentai. 
Vakarais po šių renginių galėsime 
skanauti įvairių valgių, gaivintis 
gėrimais bei gilinti pažintis su lietu
viais iš įvairių pasaulio kraštų.

Stovykla bus didžiausioji kongreso 
dalis. Joje be jokių suvaržymų gali 
dalyvauti visi norintys, nes jos tikslas 
yra - pritraukti kuo daugiau žmonių.

Melisa Levickaitė

• Pertho lietuvių sportininkų būrelį 
sudaro 8 golfininkai. Dauguma jų - 
pensininkai ir žaidžia jie Wembley 
Downs golfo laukuose.
• Birželio 10 dieną Perthe mirė Ly

dia Gaidelevičienė. Velionė gimė 1912 
m. vasario 14 d. Jos palaikai buvo 
sudeginti Karrakatta krematoriume. Li
ko 3 vaikai, 7 anūkai ir 3 proanūkai.

Birželio 16 dieną, sulaukęs 77 metų 
amžiaus, mirė Jonas Justis. Laidotuvės 
įvyko birželio 21 dieną. Palaikai 
sudeginti Karrakatta krematoriume. Li
ko liūdinti žmona.

Pagal „Žinučių“ Nr.3 (272)
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Šių dienų karo...
Atkelta iš 2 psl.

an Union) sprendimą pagreitinti Es
tijos priėmimą į Europos Sąjungą. Ku
ris Baltijos kraštas turėtų būti pakvies
tas ir kada, priklausys nuo daugelio 
faktorių, ypatingai nuo to, kuris kraš
tas bus geriausiai pasiruošęs prisi
imti narystės atsakomybes tuo metu, 
kaiNATOvėl nuspręs plėstis. Šiuo me
tu NATO narystės pasiruošime Lie
tuva yra padariusi didžiausią progre
są. Taip pat Lietuva turi gerus santy
kius su Rusija ir mažiausią bei geriau
siai integruotą etninę rusų mažumą. 
Tad jos įtraukimas į NATO narystę 
Rusijai atrodytų mažiausiai prob
lematiškas “.

Šis beveik 50 puslapių raportas taip 
pat nagrinėja, ką turėtų JAV ad
ministracija daryti tiek vidaus, tiek ir 
užsienio politikoje, kad palengvinti šį 
NATO plėtros etapą.

Beje, šiemet JAV skyrė Lietuvai 8 
mln., Latvijai 6.5, o Estijai 5.5 mln. 
dolerių paramos gynybos kūrimui. 
Praėjusiais metais visos trys šalys 
gaudavo vienodai. Kodėl taip pasikeitė 
ši paramos politika paprastai paaiškin
ta JAV Biudžeto komiteto, kuris savo 
raporte rašo, kad „atsižvelgiant į Lie
tuvos pažangą gynybos srityje ir Sei
mo priimtame įstatyme numatytai 
paramai krašto apsaugai, didinant 
gynybos biudžetą į 2% BVP ...Senatas 
skiria Lietuvai... “ didesnę paramą. Ta 
prasme - sena nuostata padėti tam, kas 
pats sau bando padėti, tebegalioja.
Ar prisideda „ketvirtoji 
valdžia" prie valstybės 

gynybos?
Žiniasklaida mėgsta save vadinti 

ketvirtąja valdžia. Toks savęs titulavi
mas ypač populiarus Lietuvoje. Kiek
vienos valdžios pareiga yra ginti jos 
vadovaujamą valstybę. Šis principas 
universalus, galiojantis visoms po
litinėms sistemoms. O kaip elgiasi 
žiniasklaida Lietuvoje? Žiūrint j kai 
kuriuos pasisakymus išties sunku 
suprasti, kam kai kurie rašeivos dirba. 
Aišku tik, kad ne Lietuvos gynybos la
bui. Tik taip galima vertinti plačiai 
paskleistą šūkį „kuo didesnis patrio
tas, tuo didesnis idiotas“.

Ruošiant krašto gynybos sistemą, 
būtina apmokyti gynybinį personalą. 
Ginklų visada galima nusipirkti ir gana 
greitai. Bet jei kareiviai neturės tinka
mų sąlygų, jie kratysis karinės tarny
bos. Šiais technologijos išsivystymo 
laikais kario paruošimas ne tik brangus, 
bet ir ilgas. Taigi karys yra svarbesnis, 
negu jo naudojamas ginklas. Beje, 
praėjusiame pasauliniame kare sovie
tai tokio principo nesilaikė. Pavyzdžiui 
į oro mūšius jie siuntė visus, net ir se
niausius lėktuvus. Stalinui buvo ne
svarbu, jei lakūnai žus. Stalinas žmo
nių gyvybės nevertino, o vertino tik 
ginkluotę. Šios pažiūros pasekmes ge
rai žinome.

Kitas panašus galvojimo atvejis An
trajame pasauliniame kare - japonų „ka- 
mi kaze“ (šventos vėtros) lakūnai. Daug 
analitikų mano, kad nežiūrint didelio 
narsumo ir šių lakūnų pasiaukojimo, 
toks nesiskaitymas su žmogaus gyvy
be, ypač gerai apmokyto lakūno gyvybe, 
pagreitino Japonijos karinį pralaimė
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jimą.
Visai kitaip elgėsi NATO. Pasku

tiniame susirėmime NATO dėjo visas 
pastangas, kad neprarasti gerai paruoš
tų karių. Jei lėktuvas nukrisdavo prie
šo teritorijoje, buvo dedamos pastangos 
išgelbėti lakūną.

Šiuo metu Lietuvoje dedamos pa
stangos atstatyti kareivines, paruošti 
karinį personalą. Taip pataria daryti ir 
NATO politiniai raportai. Gi „ketvirto
ji valdžia“ vis išeina su gerai sureži
suota dezinformacija. Ne pozityvia 
kritika, ne faktų įvertinimu, o tiesiog 
antraštėmis, kurios nuteiktų skaitytoją 
priešiškai, sukeltų jam pavydą, nerimą 
ir nepasitenkinimą tuo kas daroma 
valstybės gynybos labui. Pavyzdžiui, 
1999 m. gegužės 27 d. „Veidas“ iš
spausdino Rūtos Grinevičiūtės straips
nį, pavadintą „Kareivinės naujos, gink
lai neužtaisyti“. Jau įžanginėje pa
straipoje ji aimanuoja, kad „Kitąmet 
kiekvienas dirbantis Lietuvos pilietis 
krašto apsaugai atiduos mažiausiai 
750 Lt. Pagal tai, kaip jie iki šiol leido 
pinigus, galima spėti, kad jie priešą 
ketina užmėtyti plytomis". Ir toliau ji 
išties tik akcentuoja, kaip gerai įruoš
tos karių gyvenvietės. Manytumėt, kad 
autorei patiktų tik tokia kariuomenė, 
kuri ir žiemos metu gyvena palapinė
se, panašiai, kaip dabar tebevyksta 
viename Lietuvos kaimyniniame kraš
te. Autorė ir toliau skleidžia mitą, esą 
amerikietiški automatiniai šautuvai M16 
prastesni, negu ekssovietiniai ka- 
lašnikovai. Ji tik nutyli, kad norint 
prisitaikyti prie NATO standarto, 
šaudmenų, reikia perdirbti kalašniko- 
vo spyną ir vamzdį, o toks per
dirbinėjimas ne tik labai brangiai 
kainuotų, bet dar taip pertaisytas gink
las būtų praktiškai neišbandytas, tad 
vargu ar būtų patikimas. Tuo tarpu 
Lietuva dovanai gavo gana didelį kiekį 
automatų M14, kurie ypač tinką tiks
liam (snaiperių) šaudymui iš didesnio 
atstumo. Su optiniu taikikliu šie puikūs 
ginklai vadinami M21. (M14 ilgis 1121 
mm, svoris su tuščiu magazinu 3.95 kg, 
kalibras 7.62 mm, automatiniai ar 
pusiauautomatiniai šaudantis ginklas).

Gražiausia, kad šiuo tendencingu 
straipsniu tuoj naudojasi kita žinia
sklaida. Štai televizijos programoje tū
las Vytautas Kvietkauskas, programo
je „Telefonas 235 560“ šių metų bir
želio 7 dieną remiasi šiuo straipsniu, 
vesdamas interviu su buvusiu ka
riuomenės vadu generolu J. Andriš
kevičiumi. Ir iš tendencingo žurnalis
tės straipsnio pasidaro „tyrimas“ (ci
tuoju, šiek tiek trumpindamas ir 
pataisydamas kalbą):

„Kvietkauskas: Grįžkime prie pini
gų. Jūs sakėte, kad kaip karo vadas, 
nustatote kaip pinigus skirstyti. Aš, 
remdamasis „Veido" žurnalistės Rū
tos Grincevičiūtės tyrimu, noriu jūsų 
paklausti: ministerijos pastato res
tauravimo darbams... išleista 6 milijo
nai litų, o kiek baldams, niekas nesa
ko...“

Paprastas ir negatyvus žurnalistės 
rašinėjimas staiga tampa „tyrimu“. Ko
kia tai sutartinė melodija kuriama. Ir 
patį interviu Kvietkauskas pradeda 
keistu įvadu:

„Ponia M. Albright davė sutikimą 
Lietuvos valdžiai, kad JAV atsargos 
pulkininkas Jonas Kronkaitis, dabar
tinis Krašto apsaugos ministro pa-

Laiškcš redakcijai
Gerb. Redaktoriau,
Beskaitant dr. Kazokienės straips

nius apie lietuviškus tautinius rūbus, pa
jutau du priešingus jausmus - dėkingu
mą ir pyktį.

Iš vienos pusės, esu dėkinga, kad au
torė rūpinasi tautinių rūbų autentišku
mo išlaikymu ar sugrąžinimu ir, kad 
paaukoja daug laiko ir pastangų pateik
dama mums, skaitytojams, savo išsa
mias mintis. Nesu kvalifikuota kriti
kuoti jos nuomonę, kas liečia rūbų au
tentiškumą, bet, manau, kad gal yra ki
tų, kurių nuomonės vienaip ar kitaip 
skiriasi nuo autorės.

Iš kitos pusės, jaučiu gėdą ir pyktį, 
kad dr. Kazokienė pasirinko tokį netak
tišką ir žalingą būdą savo tikslui pasiek
ti, t.y., be perstojimo kritikuoti mūsų 
pačių kviestus svečius - "Armoniką” ir 
ypatingai "Suvartuką", tą darant mū
sų, Australijos lietuvių, vardu, kaip 
pav.: "Australijos lietuviai, išvydę pir
mąsias iš Lietuvos atvykusias dainų ir 
šokių grupes, apstulbo..." pamatę jų ne
autentišką aprangą. Manau, kad dau
guma skaitytojų su tokia nuomone ne
sutiks, nes gerai atsimena, kad didžioji 
dalis gausiai susirinkusių žiūrovų šių 
grupių koncertuose visiškai ne "apstul
bo” dėl rūbų trūkumų, bet džiaugėsi ir 
gėrėjosi skambiai dainuotomis daino
mis, grakščiai pašoktais šokiais ir links
mai bei meistriškai pagrota muzika.

Nežtenka to, kad dr. Kazokienė 
nepraleidžia progos tokią kritiką pa
reikšti čia, Australijos lietuvių spau
doje ir suvažiavimuose, bet pati auto
rė, nuvykusi į Lietuvą, susiradusi "Su
vartuko” vadovę, išpeikusi jų koncertus 
Australijoje ir išdėsčiusi tos grupės 
trūkumus, paliko Plungėje įspūdį, kad 
Australijos lietuviai daugumoje tos pa
čios nuomonės. Kaip nemalonu buvo 
mums, iš Australijos nuvažiavusiems į 
Plungę koncertuoti, išgirsti apie tokį 
užgavimą. Ačiū Dievui, kad plungiš
kiai, nepraradę savo mandagumo, vis 
tiek mus priėmė tikrai draugiškai ir, 
kad po mūsų koncertų Lietuvoje neat
sirado panašių kritikių kaip dr. Kazo
kienė, kurie viešai būtų išpeikę mūsų 
pasirodymus, tuo sugadindami visų pa
kilią nuotaiką.

Jei "Armonikos" ar "Suvartuko" gru
pės būtų be kvietimo atvažiavusios 
kaip liaudies meno autoritetai ir pra
dėjusios mus mokyti kaip apsirengti, 
tai tada galėtų užsitraukti ant savo gal
vos visokią kritiką. Bet taip nebuvo. 
Mes juos pasikvietėme kaip svečius, 
pav. "Suvartukas" buvo pakviestas 1996 
metų ALD ruošos komiteto. Jie atvyko 
be pretenzijų, dėvėjo tą, ką turėjo, ar 
autentiška, ar ne, ir atliko pasigėrėtinai 
tai, ko mes iš jų pageidavome. Jei dr.

vaduotojas, būtų paskirtas Lietuvos 
kariuomenės vadu. Žinoma, čia iškyla 
daug klausimų: kas skiria Lietuvos 
kariuomenės vadą - JAV valdininkai, 
JAV prezidentas, Pentagonas ar Lietu
vos prezidentas?.. “

Taip išpučiamas ir iškraipomas 
paprastas faktas: aukštai karinėje 
technikoje pažengusi šalis apsisaugoja 
nuo to, kad jos techniniais pasiekimais 
galėtų pasinaudoti kiti, be jos sutiki
mo. To paprasto tikslo siekdamos JAV 
reikalauja iš savo aukštų karininkų, net 
ir išėjus į atsargą, netarnauti svetimoje 
kariuomenėje be JAV leidimo. Kai 
Lietuvos Prezidentas pasiūlė pik. J. 
Kronkaičiui perimti Lietuvos kariuo
menės vado pareigas, J. Kronkaitis su
tiko su sąlyga, kad gaus teigiamą 
atsakymą iš JAV. Jis jį ir gavo. Ne 
Lietuvai leido, o leido buvusiam 
karininkui Jonui Kronkaičiui tarnauti 

Kazokienė nori pateikti pavyzdžius, 
kas, jos nuomone, autentiška, kas ne, 
galėtų pasinaudoti kitų grupių nuo
traukomis, o neužgauti mums pažįsta
mus ir mielus žmones.

Baigiant, grįžtu prie svarbiausio žo
džio "svečias". Jei lietuvis pasikviečia 
svečią į savo namus, ar mandagu ir 
priimtina vėliau tą svečią išdėti į šuns 
dienas? Su pagarba

Bronė Staugaitienė

Gerb. redaktoriau,
26 - me „Mūsų Pastogės“ numeryje 

Algis Bučinskas nusiskundžia dėl to, 
kad nelankomas kun. Povilas Martū- 
zas. Rašo: „Nesinori vardinti mūsų 
organizacijų, iš kurių galima būtų tikė
tis apsilankymo pas mūsų negaluojantį 
buvusį ilgametį Dvasios Vadą“.

Suprantame, kad tai yra užuomina 
SLMSG Draugijai, nes, kiek yra žino
ma, ji yra vienintelė organizacija, kuri 
oficialiai lanko ligonius. Taigi noriu 
patikslinti, kad kun. Povilas Martūzas 
šios organizacijos yra lankomas re
guliariai. Taip pat šios organizacijos 
dėka, kun. P. Martūzui yra išrūpinta 
CMADSS namų priežiūra (home care).

SLMSG Draugijos valdyba

Gerb. Redaktoriau,
Prabėgo savaitė ir kita, o mes, bris- 

baniečiai, negalime pamiršti Sydnėjaus 
"Dainos" choro dainų, kurias dainavote 
pas mus Lietuvių Klube. Dainas parin
kote labai gražias ir dainavote jas dar 
gražiau. Sugraudinote mus savo dainų 
skambesiu iki ašarų. Plojome Jums iš 
visos širdies ir norėjosi klausytis jų il
gai, ilgai... Jūsų choras gali dalyvauti ir 
aukštesnio lygio pasirodymuose - dai
nuoti visur!

Visada Jus prisiminsime kaip gerus 
dainininkus ir malonius žmones - visus 
choristus, kurie nesiskaitydami su bran
giu savo laiku, nemažomis išlaidomis, 
atvažiavote mus palinksminti. Didelis 
ačiū organizatoriams ir dirigentams. 
Taip pat visi esame dėkingi už Jūsų 
lauktuves - lietuvišką šakotį, kurį iške
pė tai progai Jūsų choristė Danutė S.

Linkime gyvuoti ilgiausius metus ir 
džiuginti visus Jūsų gražiai atliekamo
mis dainomis.

Su pagarba, buvę ilgamečiai 
Brisbanės choristai

Elytė ir Balys Malinauskai
tel. (07) 3245 7121

Lietuvos kariuomenei, pasinaudojant 
visu tuo išsilavinimu, kurį jis įsigijo 
JAV kariuomenėje. Gi mūsų „ketvir
tos valdžios“ atstovas, vietoje to, kad 
pasidžiaugtų jog JAV rodo pasitikė
jimą ne tik kandidatui į Lietuvos 
kariuomenės vadus, bet ir Lietuvos 
ateities karinei veiklai, iškreipia fak
tus, teigdamas, kad Lietuvos ka
riuomenės vadas gal skiriamas... 
Pentagono. Toks faktų iškraipymas 
sovietų laikais greičiausiai jam už
tarnautų kokią nors premiją. Dabar tik 
kyla klausimas, kiek rišasi vieno „Vei
do“ žurnalistės veikla su šiuo TV 
žurnalistu.

Baigdamas noriu pastebėti, kad mes, 
užsienio lietuviai, dažnai turime progos 
tokį tendencingą žiniasklaidos veiklą 
atremti. Nebūkime per kuklus, taip ir 
darykime. . Dr.A.Kabaila
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^J^ultiiririėse paraštėse

Ilgametės kūrybos apžvalga
Taip pavadino savo skulptūros per

sonalinę parodą skulptorė Ieva Pocie
nė.

Birželio 27 dieną Adelaidės Art Ima
ges galerijoje įvyko neeilinės skulp
tūros parodos atidarymas. Neeilinė to
dėl, kad joje buvo išstatyta virš pen
kiasdešimties įvairių įvairaus laikotar
pio skulptorės Ievos Pocienės darbų. 
Gal todėl ir žmonių prisirinko kaip nie
kad daug.

Skulptūrą Ieva Pocienė studijavo 
Adelaidės School of Arts, SA. Ją baigu
si, savo žinąs pasirinktoje meno šakoje 
gilino bronzos liejimo meno akademi
joje Salzburge, Austrijoje. Žvelgdami į 
ilgametę dailininkės karjerą randame, 
kad ji jau turėjo surengusi 12 persona
linių parodų, dalyvavo 14 - je kviesti
nių ir eilėje kitų parodų. Jos sukurta 
natūralaus žmogaus dydžio žinomos 
Australijos sufragetės Cathrine Helen 
Spence bronzos skulptūra yra Adelai
dės Light Square, o trijų metrų aukščio 
bronzinė skulptūra „Eglė žalčių ka
ralienė“ (Australijos lietuvių dovana 
Australijai) puošia vieną iš Canberros 
parkų. Savo individualia, dažnai 
kompaktiška, be smulkių detalių, bet 
įvairia kūryba Ieva Pocienė meno pa
saulyje yra žinoma jau seniai, jos var
das yra iškilesnių menininkų sąrašuo
se. Ievos Pocienės skulptūros yra 
paieškomos kitų menininkų, meno 
žinovų ir meno mėgėjų, galerijos siūlo 
savo paslaugas.

Norint gerai apžiūrėti parodos eks
ponatus, į parodą reikia atvykti ma
žiausiai valandą prieš jos oficialų 
atidarymą. Tuo aš įsitikinau tą sek
madienio popietę. Erdvi, šviesi gale
rija, puikus eksponatų išdėstymas, o 
vėliau trijų žmonių styginių instru
mentų kapelos kamerinė muzika lan
kytoją nukelia tikrai į meno pasaulį. 
Šioje įspūdingoje atmosferoje galerijos 
savininkas atidarė parodą, žiūrovams 
pristatydamas skulptorę ir supa
žindindamas su visais jos darbais. Nors 
daug kas jau pažinojo skulptorę Ievą 
Pocienę, tačiau daug kam buvo gera 
proga su ja susipažinti ir pasikalbėti. 
Lydimi švelnių muzikos garsų, vai
šindamiesi vynu ir užkandžiais, žmo
nės gan ilgai vaikščiojio nuo vienos 
skulptūros prie kitos ir vėl grįžo atgal,

Vartota medžiaga - bronza ir aliuminis ant medžio.

"Mylimieji", 1988, cementas, 1038 mm 
x 500 mm x 350 mm.
norėdami įsigilinti ir suprasti jos kū
rybą.

Apžiūrint šią ilgų metų kūrybą, akis 
susiduria su dideliu formų įvairumu, 
dydžiu, vartojama medžiaga. Nors 
skulptorė dažnai kuria abstrakčius, ne 
visiems suprantamus objektus, žmo
gaus formos, kūno linijos ar žmogaus 
veidas prasiveržia beveik visur. 
Skulptorės skulptūroms naudojama 
medžiaga, taip pat įvairi kaip ir jos 
kūriniai: geležis, medis, cementas, 
cementas su marmuro skalda, „papier 
mache“, bronza, aliuminis ir kartais ke
lių medžiagų kombinacija.

Ši personalinė skulptorės Ievos Po
cienės paroda nustebino ne vieną, ka
dangi išvysti tiek daug eksponatų vie
nu metu tenka labai retai, nebent 
menininko atelje.

Po kelių dienų užsukau į galeriją ir 
nustebau išvydusi visą eilę skulptūrų, 
atžymėtų raudonais lipdukais. Gale
rijos savininkas sakė seniai bematęs to
kį didelį skulptorės pasisekimą. Teigė, 
kad ir jis susigundęs įsigyti bent vie
ną.

Sveikiname mūsų mielą ir visų 
gerbiamą tautietę skulptorę Ievą Po
cienę ir linkime jai daug kūrybingų 
metų. JAV.

Paveiki pagalba Lietuvos švietimui
Kaip paveikiausiai galime padėti 

švietimui Lietuvoje? Atsakymas labai 
nepainus: betarpiška pagalba mo
kykloms, mokytojams ir mokiniams. 
Jaunimui padėti išsilavinti, išsimoks
linti ir persiauklėti, t.y. įsisąmonyti dar
bo etikos ir moralinio elgesio pagrin
dus galima įvairiais būdais. Apsiribo
siu keliais konkrečiais pavyzdžiais, ku
rie daugiau ar mažiau yra prieinami 
plačiajai Australijos lietuvių ben
druomenei. Ne visi esame pedagogai, 
kaip pav. p - nia Krutulytė - Share ir kiti 
Australijos mokytojo kvalifikacijas 
įsigiję tautiečiai, kurie nemažai pa
sidarbavo Lietuvos mokyklose ir 
mokiniams atidavė ne tik savo sukaup
tas žinias, bet ir darbo įgūdžius bei el
gesio pagrindus. Jei patys nebūdami 
pedagogais, negalime padirbėti Lietu
vos mokyklose, tai galime finansiniai 
jas paremti būtent pinigų siuntomis per 
mūsų visada maloniai pasitarnaujančią 
„Talką“ ar jos filialą įvairiuose Aus
tralijos miestuose. Finansinė parama gali 
būti:

1. Tinkamų vadovėlių, knygų bei mo
komosios medžiagos įsigijimui.

2. Mokymą palengvinančios me
džiagos įsigijimui.

3. Įvairių dalykų konkursų premi
joms.

4. Mokytojų ir mokinių trumpalaikių 
ar ilgalaikių pasitobulinimo kursų 
lankymui užsienyje.

5. Mokinių „adoptavimui“pasiunčiant 
jiems laiškų ir švenčių proga kokią 
dovanėlę.

Kadangi finansinis rėmimas yra 
tiesioginis ir tikslas yra griežtai api
brėžtas (visada prašykite ir gaukite 
ataskaitą už išleistas pinigų sumas), tai 
nėra pavojaus, kad iš siunčiamos su
mos kas nors „nutrupės“.

Pirmoje vietoje norėčiau atkreipti 
Australijos lietuvių dėmesį į užsienio 
kalbų konkursus Lietuvoje. Kodėl? 
Lietuva nori įsirikiuoti į NATO, į 
Europos Sąjungos gretas, bet kol kas 
šiuose projektuose mūsų tautai sėkmė 
nesišypso. Dėl politinių priežasčių - kai 
kurių kaimynų spaudimo, tarptautinių 
institucijų akimis žiūrint, Lietuvos 
vyriausybė nepadarė pakankamai pa
žangos. Vyriausybė nepajėgė sutvar
kyti: ekonominės būklės krašte ir eko
nomių santykių su kitomis šalimis; 
teisingumo įstatymų, bedarbės su
mažinimo; atominės jėgainės klausimo; 
kriminogeninės plėtros. Tačiau Lietuva 
ruošiasi ir pamažu artėja prie tikslo. 
Norint patekti į aukščiau minėtas 
institucijas reikia būtinai mokėti ir 
svetimų kalbų. Jau ne vienas užsienietis 
yra pastebėjęs, kad Lietuvoje sunku 
susikalbėti angliškai. Tad man atrodo, 
kad norėdami padėti jaunimui tobulin
tis, skatinkime jį mokytis kalbų, nes jis 
atstovaus Lietuvą ateityje. O dabar 
keletas ištraukų iš 1999 m. anglų kal
bos konkursų laimėtojų laiškų:

„Tauragiškių balso“ korespondentas 
E. Šaltis rašo: „Pretendentų į anglų kal
bos žinių premiją buvo nemažai. Jų 
anglų kalbos metinis ir egzamino įver
tinimas turėjo būti po 10 balų. (Lietu
voje dalykai vertinami 1 -10 balų ska
le, red.). Tokių abiturientų Tauragėje 
ir rajone atsirado 28. Kadangi premija 
viena - 100 Australijos dolerių, mo
kiniams teko traukti burtus, kam ji 

atiteks. Laimė nusišypsojo Tauragės 
„Žalgiriu“ abiturientei Jolantai Dum- 
čiūtei. Šimet Jolanta žada pradėti 
studijas Vilniaus universitete, kur 
studijuos ekonomiką. Jolanta įsitiki
nusi, kad geras anglų kalbos mokėji
mas visada jai pravers“.

Rašo Kelmės „Aukuro“ vidurinės 
mokyklos direktoriaus pavaduotoja D. 
Viliūnienė: „Šių metų dešimčiai pa
teiktų temų anglų kalbos konkurse 
būdinga įvairovė ir neabejotinas 
atkaklumas, galimybė daryti apiben
drintas išvadas ar kurti pasitelkus 
vaizduotę. Kandidatai pajuto, kad į 
juos žiūrima kaip į suaugusį ir su
brendusį žmogų, turintį savo nuomo
nę ir teisę ją išreikšti. Vieni kandidatai 
nagrinėjo psichologines tėvų ir vaikų 
santykiu problemas, kiti dalinosi 
mokslinėmis aplinkosaugos mintimis, 
dar kiti fantazavo apie gyvenimą Mar
se, o dar kiti rinkosi temas iš Lietuvos 
istorijos ir literatūros. Šiandienai 
aktualių temų pasirinkimas rodo, kad 
ir mažame miestelyje gyvenantys 
jaunuoliai yra sąmoningi piliečiai, 
motyvuoti jauni žmonės".

Mantas Goštautas iš J. Janonio 
gimnazijos Šiauliuose rašo: „ Aš esu šios 
gimnazijos abiturientas, birželio 21 - 
mą dieną gavęs brandos atestatą, 
kuriame buvo vieni dešimtukai. Šios 
dienos rytą patyriau dar vieną ma
lonų siurprizą - paskambino gimnazi
jos direktorius R. Budraitis ir prane
šė, kad esu apdovanotas N.N. skirta 100 
Australijos dolerių premija geriausiam 
abiturientui. Ji buvo labai maloni man, 
nes pasijutau įvertintas už visą savo 
veiklą ir pastangas gimnazijoje, šie 
metai man labai sėkmingi, dalyvavau 
anglų kalbos konkurse, gavau pa
skatinamąjį prizą ir greit po to sužino
jau, jog buvau priimtas į Stokholmo 
ekonomikos mokyklą Rygoje, kur 
mokslas vyksta anglų kalba. Jaučiuo
si laimingas laimėjęs premiją, kuri 
man - didelė garbė, įpareigojanti to
liau stengtis ir sėkmingai studijuoti".

Aušra Kaminskaitė ir Vytautas Ver
seckas iš L. Ivinskio gimnazijos Kur
šėnuose rašo: „This English competi
tion was a great opportunity for young 
people to test their knowledge. It ma
de youngsters believe in themselves, 
which is very important. Our English 
teacher Valdonė Verseckas encoura
ged us to take part in the competition. 
And we are glad we participated. We 
were amazed to see so many youngs
ters (87 candidates, red.). They all we
re so determined to participate and, of 
course, to win. We think all of us took 
something good and beautiful from this 
competition. There was a warm at
mosphere in the classroom where the 
competition took place “.

Mieli tautiečiai, švęsdami kokį 
svarbesnį jubiliejų, prisiminkite ir sa
vo buvusią gimnaziją. Gal norėsite 
įsteigti užsienio kalbų konkursui pre
miją savo artimųjų vardu? Premija gali 
būti vienkartinė arba kelerių metų. La
bai mielai Jums suteiksiu žinių, kaip 
tokius konkursus reikia pravesti, o jei 
pageidautumėte, galiu jais pasirūpinti 
Jūsų vardu. Sambinkite telefonu (02) 
9520 2670, rašykite - Unit 3/23 
Lithuanian Village, Engadine, NSW 
2222' įsolda Poželaitė - Davis, AM
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Pokalbis su Kauno jėzuitų gimnazijos 
direktoriumi T. Gintaru Vitkumi

Su kun. Tėvu G. Vitkumi, SJ, 
kalbėjosi kun. K. Ambrasas, SJ

Nenuostabu, jei viename ar kitame 
Australijos mieste sutinki prieš 50 me
tų nuo karo ir raudonojo siaubo atbė
gusių lietuvių. Jų dešimt tūkstančių į 
čia atplaukė laivais iš Vokietijos, 
Škotijos, Airijos. Kaip džiugu šioje 
didžiausioje pasaulio saloje ir ma- 
žiausiame. žemyne sutikti bičiulį iš 
Kauno. Mielas kauniečių moksleivių 
vadovas t. Gintaras į Australiją atvykęs 
1999 m. sausio pabaigoje atlikti tercia
tą - paskutinį jėzuitų formalaus ugdymo 
etapą - atsakė į šiuos klausimus:

- Kad būtų aiškiau skaitytojams, jei 
galėtum, pirmiausiai, tėve Gintarai, 
papasakoti apie būtiniausius jėzuitų 
išsilavinimo ir mokslo tarpsnius, kurie 
būtini kiekvienam jėzuitui.
-- Kiekvienam darbui, kiekvienai 

Veiklai yra svarbu tinkamai pasiruošti. 
Jėzuitai iš savo narių tikisi atkaklaus ir 
sąžiningo darbo ir yra tam sudarę tam 
tikrą jų parengimo sistemą, kuri 
prasideda atranka į naujokyną ir vėliau 
tiesiasi visą jėzuito gyvenimą. Kiek
vienas jaunuolis, susidomėjęs Draugi
ją, po 6 savaičių susipažinimo ir pokal
bių bent su keturiais jėzuitais laikotar
pio (taip vadinamo pirmojo bandymo) 

'gali būti priimtas į du metus trunkantį 
naujokyną (antrąjį bandymą), kurio dė
ka paaiškėja, ar žmogus yra pakanka
mai brandus duoti amžinus neturto, 
skaistumo ir paklusnumo įžadus ir tapti 
studijuojančiu jėzuitu - scholastikų. 
Vėliau prasideda filosofijos ir teolo
gijos studijos, kurios trunka net 6 - 7 
metus, o po pirmųjų dviejų metų dar 
daroma pertrauka (intersticiumas), kurios 
metu jėzuitas - scholastikas darbuojasi 
mokyklose, ligoninėse. įšventintas 
kunigu jėzuitas dažniausiai dar yra 
raginamas apsiginti magistro ar dakta
ro laipsnius iš kurios nors, nebūtinai su 
teologija susijusios, srities ir pradeda 
dirbti. Po 3 - 10 metų jis vėl daro per
trauką ir atlieka trečiąjį bandymą - 
terciatą, kuris užtrunka 7-8 mėnesius. 
Po jo ’ sprendžiama ar jėzuitas yra 
tinkamas tapti tikruoju ordino nariu - 
profesu ir duoti ketvirtą „misijų“ įža
dą - ypatingo paklusnumo Šv. Tėvui, 
vykti bet kur, kur Šv. Tėvas nurodys, 
priesaiką.

- Kaip ir kur dabar mūsiškiai atlieka 
priešnaujokyną ir naujokyną?

- Keletą metų lietuviai kandidatai po 
Lietuvoje atlikto priešnaujokyno an-
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trąjam bandymui (naujokynui) vykda
vo į Vokietiją ar Austriją. Čia jie su
sipažindavo su Šv. Ignaco Lojolos, Jė
zaus Draugijos įkūrėjo dvasingumu, 
Ordino tikslais, istorija, tradicijomis, 
studijuodavo dvasinio gyvenimo prin
cipus, susidraugaudavo su kitų tautų 
jėzuitais. Per šiuos du metus jaunuo
liai turi galimybę pažinti save, dirbda
mi ligoninėse ar socialinės pagalbos 
centruose, keliaudami, melsdamiesi ir 
atlikdami 30 dienų rekolekcijas (Šv. 
Ignaco Dvasines lavybas). Nuo atei
nančio rudens mūsų naujokynas įsiku
ria Šiauliuose.

- Kokie didesni jėzuitų susibūrimai, 
vadinamos kogregacijos, būna kas ke
linti metai Lietuvoje ir kitose šalyse, 
ypač Romoje?

- Jėzuitų apaštalavimo stilius - 
darbuotis išsisklaidžius įvairiuose 
baruose, tačiau visada išlaikant vieny
bės saitus su savo bendruomene ir visa 
Draugija. Lietuvoje mes periodiškai 
susirenkame keletą kartų per metus 
Vilniuje ir Kaune Šv. Ignaco ir Pran
ciškaus Ksavero, Šv. Kazimiero šven
čių proga, Kulautuvoje kartu atlieka
me 5 - 8 dienų rekolekcijas. Maždaug 
kas 4-6 metai susirenkame į provinci
jos kongregacijas (susibūrimus), kur 
kiekvienas narys turi galimybę pareikš
ti savo nuomonę dėl svarbiausiųjų jė
zuitų reikalų, uždavinių ir būtinumo 
šaukti visos Draugijos generalinę kon
gregaciją. Tokių generalinių kongre
gacijų, kurios dažniausiai vyksta 
Romoje, mėtų gali būti renkamas nau
jas generolas, tobulinamos konstituci-. 
jos, atsiliepiama į svarbiausius krikš
čionybei iškylančius iššūkius. Pasku
tinių kongregacijų metu daug dėmesio 
skirta tikėjimo ryšiui su teisingumo 
įgyvendinimu, dialogui su kultūra, 
dialogo su kitomis krikščionių ben
druomenėmis ir religijomis problemai.

- Kokie būdingiausi ir būtini va
dinamojo trimečio (terciato) reikala
vimai ir tikslai?

- Terciatas.arba trečiasis bandymas, 
turi padėti jėzuitui vėl atgaivinti jo 
maldos gyvenimą, iš naujo pažvelgti į jo 
pašaukimą ir įsipareigoti visomis 
išgalėmis darbuotis Dievo ir kitų žmo
nių labui. Per 7 - 8 mėnesius paaiškėja, 
ar asmuo yra pasiruošęs visiškai 
integruotis į Draugiją. Specialios pro
gramos metu mes studijuojame Ignaco 
dvasingumą, Ordino konstitucijas, dis
kutuojame, kaip kasdieniniame gy
venime mums pavyksta įgyvendinti 
įžadus, atliekame įvairius „eksperi
mentus“: dirbame su neturtingaisiais, li
goniais, atstumtaisiais, mokome žmo
nes įvairių maldos būdų. Ypatingas 
dėmesys yra skiriamas 30 dienų už
trunkančioms rekolekcijoms tyloje, 
kurias atliekame, pasinaudodami Šv. 
Ignaco pasiūlytomis Dvasinėmis la- 
vybomis. Jų dėka kiekvienas turime 
galimybę išgirsti Dievo balsą savo 
širdyse ir konkrečiai atsiliepti į jo mei
lę, sekdami Kristumi, atkurdami jo 
gyvenimo stilių savo kasdienybe.

-Kol dar lietuviai jėzuitai neturi sa
vo krašte terciato, kuriose šalyse ir 
kokiomis kalbomis jis atliekamas sve
tur?

- Terciato programas įgyvendina 
specialūs centrai, esantys keliolikoje pro-' 
vincijų, į kurias dažniausiai susirenka 
įvairiuose kraštuose besidarbuojantys 
jėzuitai. Kiekvienas jėzuitas, priklau
somai nuo užsienio kalbos mokėjimo, 
atsižvelgdamas į savo pastoracinius 
įsipareigojimus ir derindamas su savo 
provinciolu, pasirenka tinkamiausią. 
Kiek man žinoma, paskutiniu metų 
lietuviai jėzuitai atliko terciatą Ispani
joje, Vokietijoje, JAV. Jūs, T. Ka
zimierai, kiek atsimenu, buvote „ban
domas“ Filipinuose.

- Ar šįkart Australiją pasirinkai 
atsitiktinai, ar čia turėta kokių kitų tam 
tyčia sumanymų?

- Kadangi jėzuitu aš tapau pogrin
džio sąlygomis, jutau, jog mano pa
sirengime ir susipažinime su Draugijos 
istorija ir tradicijomis glūdi daug spra
gų, todėl dideles viltis dėjau į gerą ter
ciato atlikimą. Kadangi iš mano žino
mų užsienio kalbų šiuo metu man ge
riausiai pavyksta susikalbėti angliškai, 
ieškojome galimybių atlikti terciatą 
angliškai kalbančiuose kraštuose: 
Britanijoje, JAV, Indijoje, Filipinuose. 
Australijos terciato programą man ypač 

rekomendavo Romoje, be to, ji vyksta 
tokiu metų laiku, kuris mažiausiai ker
tasi su mokslo metais Lietuvoje. Ir jau 
artėdamas prie šios programos pabai
gos, galiu drąsiai teigti, jog pasirink
dami Australiją neapsirikome. Už tai 
esu dėkingas Viešpačiui ir T. Pro- 
vinciolui Antanui Saulaičiui, palai
kiusiam mane šiame reikale.

- Gal galėtum papasakoti apie savo 
gimnazijos, kuriai lig šiol vadovauji, 
Kaune įsikūrimą ir darbą?

- Kauno jėzuitų gimnazija yra viena iš 
seniausių ir šiuo metu veikiančių 
mokymosi įstaigų Lietuvoje. Šiais me
tais švęsime jos įsikūrimo 350 metų 
jubiliejų. Nors jėzuitams ne visą laiką 
pavyko joje darbuotis, tačiau su 
neilgomis pertraukomis ši 1649 m. 
senamiestyje, Rotušės pašonėje, įsikū
rusi mokykla garsėjo savo mokymo 
kokybe ir mokiniais. Už savo gimtadie
nį mes esame dėkingi broliams Ko- 
jalavičiams, garsiesiems mokslo ir 
dvasios vyrams, kurių vardai susiję su 
pirmosios Lietuvos istorijos atsiradimu 
ir Vilniaus universitetu. Po savo tėvo. 
mirties, jie savo palikimą užrašė jė
zuitams. O tai po kelių metų sąlygojo 
kolegijos atidarymą. 1819 - 1823 m. jo
je dėstė garsusis romantikas poetas 
Adomas Mickevičius. Didžiuojamės sa

vo mokytojais ir mokiniais, įsilieju
siais į Nepriklausomos Lietuvos kūri
mą ir garsinimą: akademikais K. Ulvy
du ir A. Liuima, SJ, Grigaliaus uni
versiteto prof. P. Rabikausku, kardino
lu V. Sladkevičiumi, vysk. V. Miche- 
lėvičiumi, rašytoju A. Landsbergiu, 
psichiatru - literatu - dailininku J. Kau
pu, dukart Europos krepšinio čempio
nu Z. Puzinausku. Visų neišvardysi.

Po 50 metų sovietų okupacijos, 1991 
m. mes vėl pradėjome atkurti jėzuitų 
gimnaziją. Lietuvai reikia šviesių pro
tų, karštų, pasirengusių pasiaukoti 
Tėvynės ir jos žmonių labui širdžių, 
sugebančių įtvirtinti nepriklausomą 
Lietuvos valstybę trečiojo tūkstančio 
peripetijose.

Šiuo metu joje mokosi 530 berniukų 
ir mergaičių, kurių amžius nuo 11 iki 18 
metų.

- Kokia jūsų gimnazijos programa? 
Kuo ji skiriasi nuo kitų valstybinių 
mokyklų?

- Mūsų mokykla yra gimnazija. Žo
dis gimnazija šiuo metu Lietuvoje turi 
kitą reikšmę nei anksčiau. Gimnazija 
šiuo metu laikoma tam tikrą vidurinį 
išsilavinimą teikiančia mokykla, kurio

je 9 - 12 klasėse mokosi gabūs ar gerą 
motyvaciją turintys mokiniai, siekian
tys įstoti į universitetus. Taigi tai 
aukštesnius akademinius reikalavimus 
kelianti mokykla. Norintys į ją įstoti, tu
ri laikyti konkursinius egzaminus. 
Gimnazijos vardą suteikia Švietimo 
ministerija po trijų metų bandomojo 
laikotarpio. Tokią kryptį pasirinkome 
sąmoningai, nes šiuo metu labai svarbu, 
kad atsirastų kuo daugiau katalikiškos 
šviesuomenės, galinčios kurti Lietuvą, 
laikantis krikščioniško humanizmo 
vertybių. Nuo devintos klasės, gim
nazistai gali rinktis vieną iš dviejų 
profilių: humanitarinį su sustiprintu 
kalbų mokymu ar realinį, kur sustiprin
tai mokosi matematikos ir fizikos. Nuo 
kitų mokyklų ir valstybinių gimnazijų 
mes skiriamės tuo, jog turime sustip
rintą religijos dėstymą ir specialią sie
lovados programą, kuri padeda ugdyti 
dvasingumo daigus ir bendravimo 
įgūdžius.

(Tęsinys sekančiame nr.)

Kauno jėzuitų gimnazijos 
rėmimo sąskaitos Nr. "Tal
koje" - 7049 - 03.
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Atsisveikinant su Stasiu Juraičių
Žmogus bejėgis, ir gamta ta

Didžiam liūdesyje lenkiame galvas Tavo atminimui.
Mirus

Stasiui Juraičiui,
užuojautą dukroms ir anūkams reiškia

Danas. Augelė ir Gediminas Rimdeikai 
iš Lietuvos

visagalė 
Prieš juodą nebūtį Lemties 
Sprendimo jos pakeisti nieks 

negali, 
Dar taip reikėjo Tavo rankų 

ir širdies!..

Sydnėjaus sporto klubo "Kovo" Tėvas 
iškeliavo į Amžinybę. Po gana trumpos 
galvos vėžio ligos, liepos 16 d. Canter
bury ligoninėje mirė Stasys Juraitis. 
Gimė jis Virbalyje, neužilgo po Lietu
vos nepriklausomybės atgavimo. Čia 
jis mokėsi, vėliau dirbo ir Kybartuose 
sukūrė šeimą su žmona Maryte. Ky
bartuose Juraičiai susilaukė pirmosios 
dukros Liudos. Jau nuo pat jaunystės 
dienų Stasys domėjosi sportu ir buvo 
gana artimuose ryšiuose su garsiuoju 
Kybartų klubu "Sveikata", kurio ne vie
nas futbolo žaidėjas atstovavo ir Lie
tuvą jos rinktinėje.

Prieš pat prarandant Lietuvos nepri
klausomybę, a.a. Stasys buvo pašauktas 
į Lietuvos kariuomenę. Vėliau jis buvo 
pervestas jau į sovietinę, bet karui pra
sidėjus atsidūrė savisaugos batalione. 
Matydamas beprasmę karo eigą, 1944 
metų pradžioje iš Lietuvos pasitraukė, 
tačiau vėliau buvo sugautas ir septynis 
mėnesius sėdėjo Kauno kalėjime. Fron
tui artėjant, iš kalėjimo buvo paleistas 
ir su šeima pasitraukė į Vokietiją. Lai
mingai praleidęs karo audras, apsigy
veno Wiesbadeno pabėgėlių stovyklo
je, dirbo įvairius darbus. Čia gimė ir 
kitos dvi dukros Nijolė ir Elvyra.

1949 metais Juraičiai emigravo į Aus
traliją. Pradžioje jie gyveno Cowra šei
mų stovykloje, kur Stasys tapo virėju, 
vėliau virtuvės vedėju.

Į Sydnėjų visa šeima atsikėlė 1952 
metais ir neužilgo Sydnėjaus prie
miestyje Enmore nusipirko namą. Aus
tralijoje gimė dukra Dalė ir sūnus Rai
mondas, nelaimingai miręs 1984 me
tais. SydnėjujeStasys pradėjo dirbti stik
lo fabrike, po kurio laiko tapo šio fab
riko sandėlio vedėju ir iš viso išdirbo 
jame 32 metus.

Jau nuo pirmųjų atvykimo į Sydnėjų 
dienų visa Juraičių šeima aktyviai įsi
traukė į lietuvišką gyvenimą. Žmona 
Marytė iki pat sunkios ligos ir mirties 
1986 metais dainavo chore, aktyviai 
dalyvavo Sydnėjaus Lietuvių Moterų 
Socialinės Globos Draugijoje, padėjo 
savaitgalio mokykloje ir buvo didžiulė 
pagalbininkė sportiniame Stasio darbe. 
Mums besikuriant Sydnėjuje nedaug kas 
turėjo savus namus ar butus. Stasio šei
mos namas buvo visai netoli Newtowno 
policijos klubo krepšinio salės, kur il- 

•gus metus koviečiai krepšininikai tre
niravosi, žaidė, čia vyko sporto šventės 
ir sportininkų baliai. Juraičių namai vi
suomet būdavo pilni jaunų sportininkų, 
ir visada šeimininkai visus juos pri
imdavo su šypsena, lietuvišku vaišin
gumu.

Įsijungęs į "Kovo" gyvenimą, Stasys 
ir savo vaikus įtraukė į sportinę veik
lą. Jie visi gerai kalbėjo lietuviškai. Pats 
Sasys, būdamas didelis "Kovo" rėmė
jas, valdybų narys ir net pirmnininkas, 
visą laiką rūpinosi klubo ir ypatingai

Stasys Javaitis

sportinio jaunimo reikalais. Galbūt kaip 
tik dėl to jis ir gavo "Tėvo" vardą. Kiek 
tik darbas ir sąlygos leido, jis visada 
dalyvaudavo sporto šventėse, ir ten rung
tynių metu, ypatingai kai žaisdavo jo 
"Kovas” ar lietuvių rinktinės, ramiai 
nusėdėti negalėdavo. Savo mažais 
žingsneliais nervingai vaikščiodavo sa
lės gale, ne kartą net ir su teisėjais su
sibardavo. Jis buvo tas "Tėvas", kuris 
visuomet tvirtai gindavo savo sporti
ninkų darbus ir teises. Už savo nuopel
nus klubui Stasiui Juraičiui buvo su
teiktas sporto klubo "Kovo" garbės na
rio vardas.

Prasidėjus artimesniam užsienio lie
tuvių bendravimui su Lietuva, vienas iš 
pirmųjų į ją važiuoti ėmėsi Stasys. 
Turėdamas ten penkias seseris ir dar 
gyvą mamą (tėvas karui prasidėjus žu
vo), jis į Lietuvą buvo nuvykęs net 29 
kartus. Du kartus Stasys Juraitis atsto
vavo Australijos lietuvius sportininkus 
Pasaulio lietuvių sporto šventėse Lietu
voje, šaudymo sporte. Paskutinį kartą į 
Lietuvą Stasys nuvyko šių metų gegu
žės mėnesį. Nors ir jausdamas po 
sutrenkimo nugaroje didelį skausmą, jis 
nežinojo, kad jau kuris laikas jo galvoje 
buvo ir vėžio auglys. Lietuvoje tai iš 
tyrus ir sveikatai labai pablogėjus, 
dukra Liuda nuskrido į Lietuvą ir jau 

gana silpną parvežė namo. Čia jis buvo 
paguldytas į ligoninę, iš kurios taip ir 
neišėjo. Apie savo tikrąją ligą Stasys 
niekada nesužinojo. Man jį belankant 
ligoninėje, jis jau visai silpnu balsu sa
kydavo, kad pasveikęs lauks į olimpia
dą atvykstančių Lietuvos sportininkų. 
Gaila, bet mirtis jį pasiėmė anksčiau.

Sydnėjaus ir Australijos lietuvių spor
tininkų šeima neteko savo nuoširdaus 
rėmėjo ir gero vyresniojo draugo. Jis 
dalyvavo visur, kur tik vykdavo koks 

.nors lietuviškas sportinis renginys, at
viru ir tiesiu žodžiu iškeldamas kartais 
pasitaikančias mūsų negeroves, steng
damasis jas ištaisyti ir padėti mūsų jau
nimui.

Labai gerai ir plačiai Stasys buvo ži
nomas ir Lietuvoje. Dėvėdamas savo ■ 
tradicinį baltą kostiumą, jis buvo gavęs 
net "baltojo džentelmeno iš Australijos" 
vardą. Lietuvoje liko dar gyvos dvi jo 
seserys, daugybė artimų ir gerų drau
gų. Australijoje jis paliko keturias savo 
dukras su šeimomis, 10 anūkų ir 11 
proanūkų.

A.a. Stasio laidotuvės įvyko liepos 20

A. t A. Stasiui Juraičiui 
mirus, nuoširdžią ir gilią užuojautą reiškiame dukroms, anūkams, 
seserims Lietuvoje bei visiems jo artimiesiems ir jų šeimoms.

Nausėdai, Nėniai, Bieliauskai, Pi-auckevičiai 
(visi iš Vilniaus)

A. f A. Stasiui Juraičiui
mirus, nuoširdžią užuojautą netekties valandoje dukterims, jų šeimoms 
bei visiems artimiesiems reiškia

Danutė ir Jurgis Karpavičiai

A. f A. Stasiui Juraičiui 
mirus, jo dukras, dukterėčias ir puseseres, netekus mylimo tėvelio, 
dėdės, nuoširdžiai užjaučiame.

Elena Lašaitytė - Blažienė iš Kybartų, 
Lietuvos vidaus reikalų ministras 

Česlovas Blažys, Vilnius

Klubo narei
A. f A. Uršulei Šilinienei 

mirus, gilią užuojautą reiškiame jos sūnui Romanui, marčiai Barbarai 
ir anūkams Arūnui su Petru.

Canberros Lietuvių klubo Valdyba ir nariai

A. f A. Onai Duudienei
iškeliavus Amžinybėn, giliai užjaučiame sūnus Donatą, Ramūną ir Algį 
bei jų šeimas.

Monika Martišienė, Viktorais Martišius
ir Baiba Kalninš

Vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 30 dolerių.

A. f A. Onai Duudienei
mitus, reiškiu gilią užuojautą sūnui Donatui, marčiai Kristinai ir jų 
šeimoms. Galina Aras

Vietoje gėlių "Mūsų Pastogef'aukoju 50 dolerių.

A. f A. Onai Dimdieiiei
išėjus į Amžinybę, sūnums Algiui, Donatui ir Ramūnui bei jų šei
moms didelę užuojautą reiškia

L. Ceižienė ir O. Pilkienė

Pagerbdami
A. f A. Martą Jancewskienę,

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 30 dolerių.
Marytė ir Romas Linai

dieną. Jose dalyvavo gausus būrys 
Sydnėjaus lietuvių, bažnyčioje jo kars
tas buvo uždengtas lietuviška trispal
ve. Gedulingas pamaldas laikė Lid- 
combe parapijos klebonas, A. Krami- 
lius ir jo giesmininkai giedojo, maldas 
skaitė LR gen. garbės konsulas V. Šli- 
teris, kuris taip pat ir angliškai kalbėjo 
apie a.a. Stasį Juraitį, ir A. Laukaitis.

Krematoriume atlikus religines apei
gas, atsisveikinimo žodžius pasakė 
sporto klubo "Kovas" pirmininkė N. 
Wallis, karių veteranų ir Sydnėjaus 
Apylinkės valdybos vardu A. Krami- 
lius, sportininkų ir draugų vardu - A. 
Laukaitis, kuris taip pat perskaitė gimi
naičio iš Lietuvos, vidaus reikalų mi
nistro Č. Blažio ir jo mamos užuojautą

atsisveikinimo žodį. Laidojimo apeigos 
buvo baigtos Lietuvos himnu.

A. a. Stasio pelenai bus padėti šalia jo 
žmonos urnos Rookwoodo kapinių lie
tuvių skyriuje.

Ilsėkis ramybėje, mielas Stasy, Tavo 
vardas ir atminimas dar ilgai bus mini
mas ne tik čia, Australijoje, bet ir Tavo 
taip mylėtoje Lietuvoje.

Mano nuoširdi ir gili užuojauta jo 
dukroms, netekusioms brangaus tėvo, 
seserims - brolio ir visiems anūkams ir 
proanūkams - mylimo senelio.

Gedulingi pietūs įvyko Lietuvių na
muose, kurių metu buvo perskaitytas 
specialus dr. G. Rimdeikos ir jo žmo
nos atsiųstas iš Lietuvos rašinys, skirtas 
a.a. Stasiui Juraičiui.

Antanas Laukaitisir gražų dr. G. Rimdeikos ir jo žmonos 
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INFORMACIJA
Esate kviečiami apsilankyti 

Leekos Gruzdeff dailės darbų parodoje
ruošiamą š. m. rugpjūčio mėnesį "The Hughenden galerijoje, 14 Queen St., St. 

Wollahra - RSVP: 9363 4863, 9796 8573 galerijoje. Parodos atidarymas įvyks 
rugpjūčio 3 d., 5.30 vai. popiet.

Leekos Gruzdeff paveikslainuo rugsėjo 1 d., 6 vai. p.p. taip pat bus išstatyti New- 
castlio konservatorijoje. Paroda truks iki rugsėjo 30 dienos. Galerija atdara kas
dien nuo 9 vai. iki 9 vai. vakaro,

RSVP - (02) 9796 8573.

Čempionai šoka ir reklamuoja "BurnThe Floor"
Tie, kurie matė kaunietį Tomą Atkocevičių ir sydnėjiškę Kym Johnson praeitais 

metais šokant Australijoje - Sydnėjaus ir Melburno lietuvių namuose - gali 
pasidžiaugti, kad Tomas ir Kym yra išrinkti šokti naujame dešimtmilijoniniame, 
pasauliniame pastatyme "Bum the Floor", kurio premjera jau įvyko Londone, o 
neužilgo pastatymo gastrolės vyks Australijoje, Europoje ir Amerikoje.

Atrodo, kad Tomo ir Kym katjera yra garantuota. Šios poros nuotrauka jau yra 
išspausdinta žurnalo "Qantas - The Australian Way" viršelyje, ir jis bus matomas 
Qantas keliautojams liepos mėnesį; šokėjų fotografija taip pat bus spausdinama 
birželio mėnesio žurnale "Woman's Day".

Australijoje "Burn the Floor" koncertus bus galima matyti:
Perth Entertainment Centre - liepos 24, 25 d.,
Adelaide Entertainment Centre - liepos 30, 31 d.,
Melbourne Park - rugpjūčio 4 - 6 d.,
Sydney Entertainment Centre - rugpjūčio 11 -15 d.,
Newcastle Entertainment Centre - rugpjūčio 17,18 d.,
Brisbane Entertainment Centre - rugpjūčio 20,21 d. R. Ratas'

lietuviškos vėliavos nėra...
mas projektas.

Mūsų valdyba yra pasiruošusi prisi
dėti prie šio projekto įgyvendinimo. 
Tačiau reikalinga finansinė parama iš 
platenės lietuvių bendruomenės. Lie
tuviai, dirbę prie Snowy Mountains 
Hydro - Electric Scheme, nepasiliko nei 
prie Cooma miestelio, nei Canberroje, 
bet išsisklaidė po plačiąją Australiją.

New South Wales, Cooma miestelio 
centre yra vėliavų alėja, kurioje 
plevėsuoja virš 20 įvairių šalių vėlia
vos. Jos atstovauja tų kraštų ateivius, 
kurie dirbo prie Snowy Mountains Hyd
ro - Electric Scheme statybos. Vėliavos 
ten plevėsuoja jau 40 metų. Jos kasmet 
yra matomos šimtų tūkstančių turistų, 
važiuojančių į Snieguotuosius kalnus.
Gali pamatyti ten ir latvių su estais 
vėliavas. Deja, lietuviškos vėliavos nė
ra, nors lietuviai irgi dirbo prie Snowy 
Mountains projekto.

Dabar pasitaikė proga ištaisyti tą 
neapsižiūrėjimą ir prie Snieguotųjų kal
nų palikti lietuviškus pėdsakus. Pride
du pasiūlymo aprašymą. Vietinė val
džia numato vėliavų alėją prižiūrėti 
sekančius 50 metų. Canberros Lietuvių 
Bendruomenės Valdybos nuomone, tai 
yra svarbus pasiūlymas ir Australijos 
Lietuvių Bendruomenei įgyvendina-

Kreipiamės į Krašto Valdybą su prašy
mu prisidėti prie šio svarbaus projekto 
įgyvendinimo.

Šiuo klausimu esu taip pat parašęs 
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybai 
(prašant finansinės paramos) ir Lietu
vos Respublikos generaliniam garbės 
konsului V. Šliteriui (nes projektas lie
čia Lietuvos vėliavą). Jei iki liepos 
mėnesio galo galėsime surinkti reikia
mą paramą, numatome spalio 16 dieną 
lietuvius kviesti į oficialų atidarymą.

Jonas Moekūnas

J. Vaičius
S. Kairys
J. Jasiulis
S. Narušienė

Dėkojame už aukas.

Aukos' 'Mūsų Pastogei''
V. Palavikas Vic. $15
K. Ščitnickienė NSW $20
J. Klupšienė Vic. $50
K. Podėnas Vic. $5

NSW $20
ACT $20
NSW $30
NSW $5

Administracija

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje ■
mūsų visų reikalas

Remkite Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos 
nuo pajamų mokesčio (Tax deductible).

Naudokite pavadinimą anglų kai1’ ye - Australian Lithu
anian Foundation Inc. 44 - 50 Errol St., North Melbourne, 
Vic. 3051.

Turint klausimų, galite skambinti
A. Šimkui tel. (03) 9578 43 19

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

f Funerals of Distinction f
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parų.
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 

KLUBAS
16-18 East Terrace, BANKSTOWN, NSW 2200

Tel.: 9708 1414 Fax.: 9796 4962

NEPAMIRŠKIME SUSIMOKĖTI NARIO MOKESTĮ

ŠIOKIADIENIAIS KLUBAS VEIKIA NUO 4.00 vai. 
ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS NUO 12.00 vai.

ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ NUO 5.00 IKI 6.00 vai.
LINKSMOJI VALANDA

VISI GĖRIMAI TIK PUSĖ KAINOS!

UŽSUKITE Į VALGYKLĄ: 
PENKTADIENIAIS NUO 6.00 IKI 8.00 vai. 

ŠEŠTADIENIAIS ŠVEDIŠKAS STALAS NUO 12.00 IKI 2.00 vai. 
SEKMADIENIAIS NUO 12.00 IKI 7.00 VAL

SEKANTI PENSIJŲ DIENA LIEPOS 22 d. 
TAI PENSININKŲ “NERINGOS” METINIS SUSIRINKIMAS 

ŠVEDIŠKAS STALAS NUO 12.00 vai. TIK $5.00

TURGUS - TURGUS - TURGUS
KLUBO TURGUS 

tai gera proga liepos 25 d. apsilankyti Klube 
ir nusipirkti lietuviškos duonos

UŽSUKITE Į SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBĄ
Čia visada visi būsite mieliai laukiami iš visų Australijos vietovių ir kitų 

pasaulio kraštui

LAUKIAME NAUJŲ NARIŲ PAREIŠKIMŲ

KLUBO METINIS BALIUS SPALIO 9 d.

Aukos Sydnėjaus
Lietuvių Bendruomnenei

Valstybės šventės minėjimo proga 
aukojo:

po 20 dol. - M. Sirutis, N. Liutikaitė;
15 dol. - S. Grybienė;
po 10 dol. - V. Patašius, J. Zinkus, dr.

G. Kazokienė, E. Jonaitienė, J. M.,Ona

Grosienė, Algis Bumeikis, Nita Wallis;
8 dol. - L. Juragienė;
po 5 dol. - A. Rupšys, J. ir J. Skuodai, 

dr. B. Vingilis, Nemira Matulic, A. 
Jokantas, L. Protienė, Aga Skeivys, A. 
Dudaitis ir Vyt. Šliogeris.

Viso surinkta 188 doleriai. Širdingai 
visiems dėkojame.

ALB Sydnėjaus Apylinkės
Valdyba

Greta (NSW) ruošia emigrantų 
stovyklos 50 - mečio minėjimą

Etninių bendruomenių taryba (Ethnic Communities Council) praneša, kad Gre
toje, kur 1949 - 1960 metais buvo įruošta pokario emigrantų šeimų stovykla, ruo
šia 50 - mečio minėjimą, į kurį kviečiami visi šioje stovykloje praleidusieji pir
mąsias emigracines dienas: estai, latviai, lenkai, ukrainiečiai, čekoslovakai, jugo
slavai, lietuviai, rusai ir vėliau .atvykę italai, graikai ir vengrai.

Šį susitikimą ruošia Etninių bendruomenių taryba. Šventė prasidės rugpjūčio 20 
dieną (penktadienį) "Gala filmų" vakaru Regai teatre, Birmingham Gardens. Šeš
tadienį, rugpjūčio 21 dieną, vyks specialus šokių vakaras, kuris vyks Gretos Wor
kers Club patalpose. Pagrindinis minėjimas įvyks rugpjūčio 22 dieną, sekma
dienį, Gretos sporto aikštėje, pradžia 10 vai. ryto.

Informaciją galima gauti rašant: PO Box 5118, Newcastle West, NSW 2303. Tel. 
(02) 4929 5880, faksas (02) 4929 5064. Ethnic Communities Council
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