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Lietuvos įvykių apžvalga
Ar pavyks Lietuvai pakliūti į 

Europos Sąjungą?
Užsienio reikalų ministras Algirdas 

Saudargas Briuselyje pristatys naujausius 
Lietuvos pasiekimus ir sprendimus, pada
rytus rengiantis narystei Europos Sąjun
goje. Lietuvos diplomatijos vadovas ket
virtadienį susitiks su Europos Sąjungos 
plėtros komisaru Guenter Verhįugen ir 
Europos Sąjungos nariu Pascal Lamy, 
atsakingu už prekybą. Šis vizitas rengia
mas likus savaitei iki to, kai Europos 
Komisija spalio 13 dieną paskelbs savo 
rekomendacijas dėl kandidačių padary
tos pažangos. Nuo šių rekomendacijų pri
klausys, ar gruodžio mėnesį, per Europos 
Sąjungos šalių vadovų susitikimą Hel
sinkyje, Lietuva sulauks kvietimo pradėti 
derybas dėl narystės Europos Sąjungoje.

Spalio pabaigoje galima tikėtis 
susitarimų su „Williams“

Lietuvos susitarimai su „Williams“ tu
rėtų būti suderinti ir parafuoti kitą savai
tę, o spalio pabaigoje jie turėtų būti pa
sirašyti. Ši data ne kartą bu vo atidedama, o 
dabar skelbiama, kad sandėris tikriausiai 
bus sudarytas iki spalio 29 dienos - po to, 
kai bus išspręsti finansiniai klausimai. 
Tai skelbia Prezidento spaudos tarnyba, 
informuodama apie trečiadienį Preziden
tūroje vykusį susitarimą su kompanijos 
„Williams International“ prezidentu John 
Bumgarner. Ši JAV bendrovė ketina įsi
gyti 51% koncerno „Mažeikių nafta“ 
akcijų. Pasitarimą, susirūpinęs užsitę- 
susiomis derybomis dėl investicijų į naf
tos ūkį,sukvietė Prezidentas Valdas Adam
kus. Jame taip pat dalyvavo Seimo ir 
Vyriausybės vadovai. Pasak Prezidento 
spaudos tarnybos pranešimo, susitikimo 
dalyviai patvirtino, kad,„Mažeikių naftos" 
apyvartinio kapitalo trūkumo suma ne
kelia ginčų. „Williams“ prezidentas po 
susitikimo žurnalistams tvirtino, kad yra 
susitarta dėl to, kokio dydžio bus suma, 
kuria bus padengtas šis trūkumas. Bet 
nurodyti konkretų skaičių jis atsisakė. 
Seimo Pirmininkas teigė, kad sutarta „ dėl 
konkrečių įsipareigojimų sumos" - ji tu
rėtų būti apie 1 300 milijonų litų.

A. Brazauskas: sandėris su 
„Williams“ - nonsensas

Labai nenaudingu Lietuvai, „nonsen
su“ verslo požiūriu, sandėrį su „Williams“ 
dėl „Mažeikių naftos“ privatizavimo 
pirmadienio spaudos konferencijoje pa
vadino buvęs prezidentas Algirdas Bra
zauskas. Jis taip pat teigė, kad „Williams“ 
- nėra vienintelis galimas variantas ir 
siūlė skelbti naują tarptautinį konkursą 
investuotojui. Neabejodamas, kad tokių 
atsiras, jis taip pat siūlė aiškiai konkurso 
būdu nustatyti naftos tiekėją ir ekspor
tuotoją per Būtingės terminalą.

Tur būt sandėris su „LUKoil“ būtų p. 
A. Brazauskui priimtinesnis...

Seimo komitetas - prieš 
Baudžiamojo kodekso„lopymą“

Seimo Žmogaus teisių komitetas siū
lo baigti „lopyti“ Baudžiamąjį kodeksą, 
priimtą dar 1981 metais, ir pradėti svars
tyti naują kodeksą. Tokia išvada trečia
dienį priimta komitete, svarstant Bau
džiamojo kodekso pataistĮ projektus.

Žmogaus teisių komitetas svarstė apie 
pusšimtį Seimo nario Aloyzo Sakalo pa
rengtų Baudžiamojo kodekso pataisų, 
kuriomis siekta sušvelninti nusikaltėlių 
atsakomybę. Tuo tarpu Vyriausybėje yra 
dar šių metų pavasarį parengti net du 
nauji Baudžiamojo kodekso projektai.

Pasak Seimo Žmogaus teisių komite
to patarėjo, buvusio Vyriausybės kanc
lerio Kęstučio Čilinsko, Seimas, svars
tydamas vis naujas senojo Baudžiamojo 
kodekso pataisas, atitolina galimybę pri
imti naująjį kodeksą. Negali dirbti ir 
Baudžiamojo proceso kodekso projekto 
rengėjai, laukiantys, kada Seimas priims 
naują Baudžiamąjį kodeksą.

Prasidėjo bado akcijos prieš
Grūto parką

Trečiadienį prie Vyriausybės rūmų ke
li visuomeninių organizacijų atstovai, ko
vojantys prieš sovietinių skulptūrų parką • puotoje Lietuvoje, artimiausioje ateityje
Grūtomiške,pradėjobadoakcijųmaratoną.

Su valstybine vėliava ir trispalvėmis 
juostelėmis prie Vyriausybės susirinko 
apie dešimt pagyvenusių žmonių. Pagal 
galiojančią tvarką, esant tokiam skaičiui 
dalyvių, protesto akcijai atskiro leidimo 
nereikia Bado akciją prie Vyriausybės 
rūmų kovotojai prieš Grūto parką numa
to pratęsti penktadienį ir sekmadienį. 
Prezidentūrai apie keliamus reikalavimus 
panaikinti sovietinių skulptūnj ekspozi
ciją bus priemenama pirmadieniais ir 
šeštadieniais. Antradieniais ir ketvirta
dieniais bado akcijos aktyvistai rinksis ne
toli Seimo rūmų.

Įvairių šalies visuomeninių organizaci
jų atstovai bei Vilniaus Sąjūdžio grupių 
susivienijimo „Labora“ vadovas Leonas 
Kerosierius yra nepatenkinti neseniai 
parengta minėtų paminklų eksponavimo 
koncepcija ir reikalauja, kad sovietinio 
laikotarpio skulptūros kuriamame Lietu
vos istorijos parke nebūtų rodomos.

Socialdemokratai ragina padėti 
tašką lietuvių ir žydų santykių 

aiškinimosi istorijoje
Socialdemokratų partija ragina atvi

romis akimis pažvelgti į lietuvių ir žydų 
santykių istoriją okupacijos metais. So
cialdemokratai - vienintelė iš Lietuvoje 
veikiančių partijų ryžosi surengti moks
linę konferenciją, kurioje kartu su istori
kais, politikais, teisininkais nagrinėjo šį 
klausimą ir po diskusijų, apibendrinę me
džiagą, išdėstė savo poziciją. Kaip sakė 
partijos garbės pirmininkas Aloyzas Sa
kalas, socialdemokratai yra tvirtai įsitiki
nę, kad žydų ir lietuvių abipusiam su
pratimui pasiekti būtina objektyviai ir

Dail. Leono Urbono kūryba - AB INITIO. Akrilis, 115 x 153 cm. Drauge su ki
tais 3 dailininko kūriniais buvo išstatytas "The Old Bowral" bibliotekoje, Bowral,
NSW.

kruopščiai įvertinti faktus k tik faktus bei 
liautis nepagrįstai kaltinti vieniems kims.

Socialdemokratų partija tikisi, kad 
Prezidento Valdo Adamkaus sudaryta 
tarptautinė komisija iš lietuvių k užsienie
čių istorikų, ekspertų, objektyviai įverti
nusi Lietuvos žydų naikinimą nacių oku- 

atsakys į dar neatsakytus klaustmus.
Socialdemokratų partijos pozicijoje 

„Dėl žydų - lietuvių santykių“ kons
tatuojama, kad holokaustas Lietuvoje įvy
ko po to, kai dėl Molotovo-Ribentropo 
pakto valstybė buvo okupuota. Social
demokratai taip pat laikosi nuostatos, kad 
jokia senatis ir tautybė neatleidžia at
sakomybės už žydų ir lietuvių žudymą, 
bet greta to siūlo skirti atsakovus - val
džios institucijų k atskirų asmenų at
sakomybę.

„Nusibodo neaiškumas, nusibodo 
abipusiai kaltinimai. Mes norime tiesos 
ir tik tiesos, kad ir kokia ji būtų, mes pri
valome ją įvertinti ir padėti tašką šioje 
liūdnoje lietuvių ir žydų santykių istori
joje ", - sakė A. Sakalas.

Biudžetas ir savivaldybės
Dėl prastos valstybės biudžeto padė

ties Vyriausybė kol kas atsisako planų 
steigti naujas savivaldybes, todėl trečia
dienį nesvarstė Valdymo reformų k sa
vivaldybių reikalų ministerijos parengto 
nutarimo projekto, kuriuo siūloma įkurti 
kelias naujas savivaldybes. Šiuo metu 
Lietuvoje yra 56 savivaldybės.
Saudi Arabijos santykiai su Lietuva

Saudi Arabija norėtų užmegzti dip
lomatinius santykius su Lietuva. Tokia 
galimybė aptarta trečiadienį Vilniuje per 
Lietuvos Prezidento Valdo Adamkaus 
susitikimą su Saudi Arabijos Karaliaus 
specialiuoju pasiuntiniu Abbas Faig 
Ghazzawi. Jis perdavė Karaliaus Fahdo 
laišką, kuriuo sveikinamas Lietuvos Pre
zidentas k visa lietuvių tauta. Laiške taip 
patprašoma Lietuvos paramosperlapkričio 
mėnesį vyksiančius rinkimus į UNESCO

Nuotrauka L. Urbono

vadovo postą. Siekti šių pareigų ketina k 
Saudo Arabijos atstovas.

Ir Mauricįjaus Respublika 
santykiauja su Lietuva

Lietuva užmezgė diplomatinius san
tykius su Mauricijaus Respublika - vals
tybe Indijos vandenyno salose, turinčia 
apie milijoną gyventojų. Dabar Lietuva 
yra užmezgusi diplomatinius santykius 
su maždaug 120 valstybių.
Labai vertingas pokalbis su, Jukos“

Antrosios pagal dydį Rusijos naftos 
kompanijos Jukos“ atstovai išsakė pa
geidavimą dalyvauti „Mažeikių naftos“ 
akciniame kapitale, tai pirmadienį spau
dos konferencijoje sakė Seimo Pirminin
ko pirmasis pavaduotojas Andrius Kubi
lius, komentuodamas penktadienį vykusį 
pokalbį su šios kompanijos atstovais.

„Tai tikrai ne tokie masteliai, kurių 
pageidauja „ LUKoil “ kompanija. Pagei
davimai buvo išsakyti be kokių nors ul
timatumų", - sakė jis. A. Kubilius vykusį 
pokalbį pavadino „labai vertingu, kons
truktyviu“. Jukos“ atstovai, pasak jo, iš
sakė savo pasiūlymus dėl ilgalaikio ben
dradarbiavimo, kurio sudėtinė dalis yra 
šios kompanijos garantijos tiekti pakan
kamai didelius naftos kiekius.

A. Kubilius sakė, kad Jukos“ kom
panija aiškiai suformulavo, kad ji tieks 
naftą tik tokiu atveju, jeigu .Mažeikių 
naftos“ operatoriumi bus „Williams“ 
kompanija arba kuri nors kita Vakarų 
kompanija, turinti patirtį, kaip transportuo
ti naftą jūroje esančiu terminalu.

A. Kubiliaus teigimu, gana daug mitų, 
kuriuos yra sukūrę Lietuvos politikai ir 
jiems padedanti „LUKoil“ kompanija, 
pokalbyje pavyko išsklaidyti. Jo duome
nimis, .LUKoil“ kompanija šiuo metu tie
kia iki 10% naftos, kurią naudoja .Mažei
kių nafta“. „Mūsų baimės dėl „LUKoil“ 
kompanijos ultimatumo yra perdėtos“, - 
sakė A. Kubilius.

Nukelta į 2 psl.
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•fl Trumpai iš visur Dar apie Kupiškio šventę
Spalio 4 d. stiprūs Rusijos kariuome

nės daliniai įžengė į Šiaurinę Čečėnijos 
dalį ir per porą dienų užėmė apie trečdalį 
viso krašto. Likusi Čečėnijos dalis ir to
liau smarkiai bombarduojama. Spalio 6 d. 
Čečėnijos prezidentas Aslan Maškadov 
įvedė krašte karo stovį.

Čečėnija kreipėsi į NATO, kad užtar
tų ją prieš Rusiją. Apie 125 000 čečėnų 
pabėgėlių prisiglaudė kaimyninėje Ingu- 
šetijoje, nuo bombardavimo žuvo apie 
700 čečėnų civilių.

Spalio 5 d. vakarinėje Londono daly
je, netoli Paddington stoties, susidūrė du 
keleiviniai traukiniai. Dėl kilusio gaisro 
sunku nustatyti tikrą žuvusiųjų skaičių, 
bet tikrai žuvo bent 40 žmonių. Mano
ma, kad katastrofos priežastis ta, kad 
vieno traukinio mašinistas nesustodamas 
pravažiavo raudoną signalą, gi semafo
ras buvo pastatytas blogai parinktoje vie
toje ir sunkiai pastebimas.

Spalio 8 d. NATO pajėgų vadovybę 
Kosovo provincijoje perėmė vokiečių ge
nerolas Klaus Reinhardt. Pirmą kartą po 
Antrojo pasaulinio karo vokiečių kariš

kiui patikimos tokios svarbios pareigos 
už Vokietijos ribų.

Spalio 8 d. britų teismas nusprendė, 
kad D. Britanija gali išpildyti Ispanijos 
teismo prašymą ir išduoti Ispanijai buvu
sį Čili prezidentą Augusto Pinochet, kal
tinamą Ispanijos piliečių kalinimu ir kan
kinimu jo valdymo metais. Beveik visus 
metus A. Pinochet buvo laikomas D. 
Britanijoje namų arešte, laukiant šio teis
mo sprendimo. A. Pinochet advokatai 
gali apeliuoti į aukštesnę teismo instan
ciją arba jie gali prašyti D. Britanijos vi
daus reikalų ministro sustabdyti ekstradi- 
ciją dėl blogo buvusio diktatoriaus svei
katos stovio. @@@

Spalio 6 d. Rytų Timore, netoli Suai, 
15 km nuo Vakarų Timoro sienos, pro- 
Indonezijos milicija iš pasalų užpuolė 
australų taikos palaikytojų dalinį. Du 
australai kariai sužeisti. Daliniui atsi- 
šaudant, nukauti du užpuolėjai.

Spalio 9 d. netoli Lebas užpulti aus

Lietuvos įvykių...
-‘kelta iš 1 psl.

Algirdui Saudargui nepavyko
Krikščionių demokratų partijos pirmi

ninkui Algirdui Saudargui šeštadienį vy
kusiame partijos tarybos posėdyje nepa
vyko atstatydinti valdybos. Už tokį parti
jos vadovo siūlymą buvo 40 tarybos na
rių, prieš - 29 ir 11 susilaikė. Tokio balsų 
skaičiaus nepakako, kad valdybos atstaty
dinimo klausimas būtų pradėtas svarstyti.

Neseniai apie savo ketinimus daugiau 
nesibalotinioti į partijos pirmininkus pa
skelbęs A. Saudargas tarybos posėdyje 
nustebino savo kolegas, pareikšdamas 
nepasitikėjimą valdyba ir reikalaudamas 
šį klausimą įtraukti į darbotvarkę. A. 
Saudargas išreiškė nepasitenkinimą par
tijos laikraštyje „Apžvalga“ valdybos 
pradėta partijos pirmininko rinkimų kam
panija, vieno iš partijos lyderių - Felikso 
Palubinsko atvirai pareikštu sutikimu 
juose dalyvauti. A. Saudargas teigė, kad 

"Mūsų Pastogė" Nr.411999.10.18 psl.2;

tralų kariai nukovė vieną specialių dali
nių karį. @®@

Po pasitarimų su Rytų Timoro nepri
klausomybės šalininkų vadais, tarptauti
nių dalinių (Interfet) vadovybė sutiko kol 
kas neversti nepriklausomybės šalininkų 
sukilėlių (Falintil) nusiginkluoti, kol Rytų 
Timore tebėra 1400 Indonezijos karių. Jie 
tebėra vieninteliai civilių gynėjai vieto
vėse, kurių saugumo dar neperėmė Inter
fet daliniai. Falintil kariai nusiginkluos 
indonezų kariams išsikrausčius, gi šiuo 
metu jie neturi teisės ginkluoti rodytis 
Interfet kontroliuojamose vietovėse.

Spalio 9 d. Sydnėjaus šiauriniame 
priemiestyje, netoli Avalon, mirė garsus 
australų rašytojas Morris West, gimęs 
1916 m. Jis mirė prie savo rašomo stalo, 
bebaigdamas savo 31-mą romaną (Pas
kutinė Išpažintis). Morris West viso pa
rašė 30 romanų ir tris vaidinimus. Ypač 
išgarsėję jo veikalai „Velnio advokatas“ 
(1959) ir .(Žvejo batai“ (1963). Rašytojas 
buvo įsitikinęs katalikas, bet griežtai kri
tikavo Katalikų Bažnyčios trūkumus. Po 
Antrojo pasaulinio karo ilgai gyveno 
Europoje ir JAV, nuo 1980 m. jis pasto
viai gyveno Australijoje.

Spalio 10 d. Interfet australų dalinys 
susišaudė su indonezų kariais netoli 
Motaain miesto, prie Rytų Timoro sienos 
su Vakarų Timoru. Indonezai pirmieji 
atidengė ugnį, manydami, kad australai. 
peržengė sieną. Nukautas vienas indone
zų pasienio karys, du sužeisti. Po susišau
dymo susitikę australų ir indonezų dali
nių vadai išsiaiškino, kad Vakarų Timo
ro siena skirtingai pažymėta dalinių nau
dotuose žemėlapiuose ir kad indonezų 
kariai ar milicija atidengė ugnį austra
lams dar tebeesant Rytų Timore pagal 
abejus žemėlapius.

Indonezų milicijai grasant įsiverži
mais į Rytų Timorą, Interfet vadovybė 
suformavo specialią pasienio apsaugos 
pajėgą (Westforce). Pasienio apsaugai 
vadovaus australas brigados generolas 
Mark Evans, turėdamas savo žinioje 3000 
Interfet karių. Par. Vytautas Patašius

tokia valdybos linija prieš partijos atas
kaitinę rinkiminę konferenciją yra žalin
ga ir netoleruotina.

A. Saudargas Krikščionių demokratų 
partijai, turinčiai apie 11 000 narių, va
dovauja nuo 1995 metų. Per 1996 metų 
Seimo rinkimus krikščionys demokratai 
po konservatorių laimėjo daugiausiai vie
tų parlamente. Tačiau dabar vis labiau 
ryškėja nesutarimai vadovybėje, vidiniai 
prieštaravimai tarp modernaus ir ortodok- 
salauspartijos sparnų. Visuomenės apklau
sos duomenys liudija, kad partijos reitin
gas yra netoli 5% rinkimų barjero ribos.

Šeštadienį vykusiame partijos tarybos 
posėdyje išklausyta valdybos ataskaita, 
aptarti Krikščionių demokratų partijos 
uždaviniai rengiantis savivaldybių rinki
mams, apsvarstyta partijos ataskaitinės 
rinkiminės konferencijos, įvyksiančios 

Vilniuje lapkričio 27-28 dienomis, dar
botvarkė. Numatoma, kad konferencijoje 
dalyvaus apie 400 delegatų.

Dr. A. Kabaila, Canberra

Eugenįja Urbonienė

„Pasaulyje nesibaigia karai ir gink
luoti susirėmimimai, dėl to mums taip 
gera čia matyti gražiai tarpusavyje ben
draujančius daugelio tautų atstovus“, - 
per tarptautinio folkloro festivalio ,JLin- 
gaudala-99“ atidarymą miesto aikštėje 
kupiškėnams ir jų svečiams kalbėjo Tur
kijos ambasadoriaus Lietuvoje pirmasis 
patarėjas J. Pinaras.

LR Seimo vicepirmininkas R. Ozolas 
savo susižavėjimą miesto švente išreiškė 
sakydamas, kad Kupiškyje matąs „ir 
būsimą Lietuvos tūkstantmečio minėji
mo stilių“. Tad renginių vyriausioji re
žisierė V. Morkūnaitė pelnytai bus gavusi 
Panevėžio apskrities viršininko T. Joso 
padėkos raštą. Jos sumanytas šventės 
scenarijus - ambicingas, bet įgyvendin
tas iki galo.

Kupiškėnus miesto 470-ųjų metinių proga sveikina Turkijos ambasadoriaus Lie
tuvoje patarėjas Janaras Pinaras. Pirmasis iš kairės-rajono meras Leonas Apšega.

Rajono meras L. Apšega stebėjosi: „ Per 
šventės dienas rajone - jokio nusikalti
mo. Tik vienas neblaivus vairuotojas prie 
vairo nustatytas. Girtų buvo net mažiau 
negu šiaip kai kuriomis dienomis... Šven
ta tiesa, kad grožis gimdo gėrį... Tai bu
vo grožio dienos, kitaip nepavadinsi“.

Į didžiuosius visų trijų dienų koncer
tus prie Pyragių estrados susirinkdavo 
nuo 15 iki 20 tūkstančių žiūrovų ir klau
sytojų. Šventėn suvažiavo tėviškėnai iš 
Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų.

Kultūros centro direktorius R. Lu
koševičius suskaičiavo: festivalyje daly
vavo 130 dainininkų ir šokėjų iš užsienio 
šalių, iš Lietuvos - 360, vien kupiškėnų iš 
etnografinių kolektyvų ar ansamblių-130 
žmonių. Oficialiose delegacijose, atvy
kusiose pasveikinti Kupiškio miestą ar su 
juo užmegzti partnerystės ryšius, buvo 
apie 40 žmonių. Šventėje dalyvavo Lat
vijos Respublikos Rezeknės miesto, Slo
vakijos Respublikos Kežmaroko miesto, 
Lenkijos Respublikos Zgiežo miesto ir 
kaimiškosios gmynų atstovai. Kupiškė
nus šventės proga pagerbė Biržų ir Pas
valio rajonų merai, Panevėžio miesto vi
cemeras, o Apskrities viršininko admi
nistracijai atstovavo R. Valaitienė.

Per pirmąjį sutartinių ir tautinių kos
tiumų vakarą šventėn atvykusios kiek
vienos tautos atstovai pristatė ne tik savo 
dainą ar šokį, bet ir apdarus, supažindino 
kupiškėnus su savo tautinių rūbų spal
vom ir jų raštų įvairove bei reikšmėmis. 
Santūriausių spalvų - latvių ir lietuvių 
drabužiai. Pirmųjų pademonstravo skar
džiabalsės merginos iš Rygos ansamblio 

„Laiksne“ - specialiai visos apsirengė 
skirtingiems Latvijos regionams būdin
gais. Lietuviams nebuvo sudėtinga ir pa
tiems Kupiškį iš Suvalkijos, Dzūkijos, 
Žemaitijos, Pamario pasiekti, tad apie sa
vo drabužių subtilybes porino Mari
jampolės „Kaimiečių“, Varėnos „Puvo
čių“, Palangos „Mėguvos“ ir Klaipėdos 
„Kuršių ainių“ ansambliai. Aukštaičiams 
gi Kupiškis - panamė, tad pas juos su
lėkė visu pulku. Iš Panevėžio „Raskila“ ir 
„Versmė“, iš Ukmergės „Dagilėlis“, Ro
kiškio „Gastauta“, Zarasų „Sėluva“, Kai
šiadorių „Verpetą“... Be kupiškėnų-kaip- 
gi? Ne tik Kultūros centro „Kupkėmis“ ir 
„Susiedu“ pagyvenę šokėjai tas dienas 
tautą linksmino, bet ir folkloro mėgėjai iš 
kaimų kultūros namų, iš mokyklų.

Didžiausia švetės egzotika - jaunimo 
šokių kolektyvas iš Mažosios Azijos, iš 
pietinės Turkijos Silifkės miesto. Jo pasi-

Juozo Kraujūno nuotrauka

rodymo žiūrovai gal būtų laukę ir ligi 
paryčių. Jiems pasisekimas buvo garan
tuotas visose salėse ir miesto aikštėje, ir 
Pyragių estradoje. Slovakijos Kežmaroko 
miesto meno mėgėjams atstovavo tik trys 
vyrai - vokalinis instrumentinis trio. Ta
čiau jie iškart tapo numylėtiniais. Šir
dingai žiūrovai sutiko bei priėmė visus 
svečių kolektyvus: ir ukrainiečių „Mu- 
ravskyj šliach“ iš Charkovo, ir rusus iš 
Smolensko ansamblio „Talan“, nebekal
bant apie lenkų jaunimą: Zgiežo miesto 
šokių ansamblį „Boruta“ ir Lenkijos 
pamario „Kašubus“.

Festivalio rengėjų sumanymu, viena 
diena Kupiškyje buvo skirta Lietuvos tau
tinių mažumų menui. Tad miesto aikštėje, 
kai aplink fontanus jau rimo nuo anks
taus ryto šurmuliavusi margaspalvė tauto
dailininkų ir amatininkų mugė, į koncer
tą žmones sukvietė totorių ir karaimų, jau 
mininčių 600 metų gyvenimo mūsų ša
lyje jubiliejų, ansambliai. O klausantis 
dainingų Visagino rusų ansamblių „Žavo- 
ronok“ ir „Bylina“ regėjosi, jog aniems 
nė mikrofonų nereikia. Pamėgo žiūrovai 
ir vilniškių ukrainiečių Lastovjakų šei
mos ansamblį „Svitlicia“, tyrinėdami, 
kuo dar, be garso, spalvos ir instrumento 
formos, skiriasi jų bandūra nuo mūsų 
kanklių.

Aikštėje išgirdome ir Latvijos lietu-' 
vių balsus: dainavo Rygoje gyvenanti In- 
drelių šeima ir Bauskės lietuvių ansamb
lis ,(Dobilėlis“.

Kupiškin ir į Pyragius koncertų žiū
rėti suplaukdavo vietiniai ir jaunimas, ne-

Nukelta į 5 psl.
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$ BENDRUOMENĖS VEIKLOJE gg
Dainos Sambūrio choro atžalos
MūsųMelbour- 

no Dainos Sam
būrį savo gražiais 
balsais puošia trys 
mergaitės. Tai mū
sų šauniosios dai
nininkės: Stefutė

Mačiulaitytė, sesutės Raminta ir Graži
nutė Kymantaitės. Savo dainavimu jos 
pratęsia senelių dalyvavimą chore, kurių 
balsai skambėjo nuo pat atvykimo į Aus
traliją. Iš jų besišypsančių veidelių ga-
Urna suprasti, kad dainuodamos jos yra 
laimingos. Užkalbintos mergaitės sutiko 
atsakyti į mano užduotus klausimus.

Gražinutė: aš neturiu daug laisvalai
kio, nes per savaitę esu labai užsiėmusi. 
Lankau pianino, dainavimo pamokas Šit.

Melbourne Dainos Sambūrio choro jaunosios choristės, iš kairės: Stefutė Ma
čiulaitytė, Raminta ir Gražinutė Kymantaitės choro jubiliejinio baliaus metu, 
rugsėjo H dieną. Nuotrauka R. Mačiulaitienės

Kelintoje klasėjeir kurioje mokyklo
je mokaisi?

Stefutė: esu penktoje klasėje ir lankau 
Deepdene Primary School.

Raminta: aš mokausi St.Anthonys De 
Padua katalikų mokykloje Meltone ir esu 
šeštame skyriuje.

Gražinutė: aš mokausi Melton Se
condary college ir lankau aštuntą klasę.

Ar savo noru atėjai dainuoti į „Dai
nos Sambūrio“ chorą?

Stefutė: aš labai mėgstu dainuoti, kai 
tėveliai įsijungė į chorą, manęs nereikėjo 
prašyti - pati pasisiūliau.

Raminta: taip, savo noro. Praeitais 
metais Dainos Sambūrio choro buvome 
pakviestos prisijungti prie Geelongo Lie
tuvių Dienų koncerto, kuriame dainavo
me dvi dainas: „Viena šeima, viena tauta“ 
ir, Jūra“, kurios man labai patiko.

Gražinutė: šiais metais Mamytė su
grįžo į chorą, tai ir aš nusprendžiau pri
sijungti.

Ar nesunku po repeticijų ryte kel
tis, juk jos vyksta vėlai vakare?

Stefutė: man iš ryto nėra sunku keltis, 
jeigu kartais trūksta miego, tai sekantį 
vakarą einu gulti anksčiau.

Raminta: ryte į pamokas nėra sunku 
atsikelti, nes aš visą laiką keliuos anksti.

Gražinutė: ne, man nelabai sunku 
atsikelti po repeticijų.

Ar patinka skambinti pianinu?
Stefutė: turiu pianiną namuose ir 

mėgstu juo skambinti kasdieną. Jis mane 
linksmina, kartais skambindama ir dai
nuoju. Laikiau teorijos irpianinoprakdkos 
egzaminus, dabar esu trečiame skyriuje.

Raminta: taip! Bet kartais nemėgstu 
sunkių muzikos egzaminų.

Gražinutė: man labai patinka skam
binti pianinu.

Ką labiausiai mėgstate veikti lais
valaikiu?

Stefutė: laisvalaikiu daugiausiamėgs-' 
tu plaukti. Priklausau Kew Swimming 
Club, treniruojuosi du kartus savaitėje.
Dažnai vyksta konkursai. Man taip pat 
patinka skaityti, rašyti pasakas, piešti ir 
šokti tautinius šokius.

Raminta: aš mėgstu šokti (jazz), groti 
smuiku, žaisti tinklinį.

John's ambulance, groju fleita, šoku 
Jazz'o šokius, šeštadieniais - lietuviška 
mokykla, tautinių šokių repeticijas. Jeigu 
turiu laisvo laiko - rašau laiškus, nes man 
tai labai patinka.

Ar tau patinka dainos, kurias dai
nuoja choras, ar nėra sunku jas išmok
ti, ar jos suprantamos?

Stefutė: choro dainų melodijos gra
žios. Nors nesuprantu visų žodžiu , bet 
mama juos paaiškina.

Raminta: taip, man chore patinka dai
nuoti dainas, bet labiau patinka links
mos. Žodžius išmokstu greitai ir dainų 
esmė suprantama.

Gražinutė: man patinka dainos, ku
rias dainuoja choras. Man jos nesunkios ir 
greitai jas įsisavinu.

Gal galėtum pasakyti, kas labiausia 
chore tau patinka?

Stefutė: man patinka dainuoti kon
certuose ir pasirodymuose. Chore turiu 
dvi drauges Ramintą ir Gražiną. Per 
choro arbatėlę aš mėgstu valgyti šoko
ladinius biskvitus!

Raminta: man labiausiaipatinka pasi
rodyti scenoje su gražiom dainom ir žiū
rovų plojimais.

Gražinutė: mano mėgiamiausia daina 
yra „Viena šeima, viena tauta“. Visada 
malonu matyti daug žiūrovų.

Ar norėtum būti garsi dainininkė ar 
pianistė?

Stefutė: norėčiau būti garsi daininin
kė, bet žinau, kad be sunkaus darbo tai 
nepasiekiama.

Raminta: aš noriu būti mokytoja, 
mokinti muzikos ir sporto.

Gražinutė: labiau norėčiau būti dai
nininke negu pianiste.

Ko norėtum palinkėti laikraščioskai- 
tytojams?

Stefutė: skaitytojams linkiu daug ge
ros sveikatos. Tikiu, kad jie gausiai daly
vaus Dainos Sambūrio 50-čio koncerte 
ir pasiklausys mūsų dainų.

Raminta: aš visiems linkiu linksmu

Laiškas is (Amerikos
Beveik prieš tris metus iš Sydnėjaus 

išvykusias veterinarijos gydytojos Ra
munės Zinkutės Cobb „Mūsų Pastogės" 
redakcija paprašė parašyti apie savo 
darbą ir gyvenimą JAV. Spausdiname Ra
munės laišką.

* * *
Prieš tris metus teko palikti Australiją 

ir iškeliauti gyventi į JAV. Kartu persikė
lė duktė Elenutė, būdama 17-kos metų 
amžiaus, o du sūnūs nutarė pasilikti Aus
tralijoje. Mūsų dažnai klausia, kaip patin
ka gyventi Amerikoje, kaip mes gyvena
me, ką darome?

Mes gyvename Kansas City mieste, 
maždaug viduryje Amerikos kontinento. 
Nėra nei jūros, nei kalnų, bet gamta įdomi 
ir graži. Kaimynai draugiški ir darbštūs 
žmonės. Mūsų kaimynystėje, nors namai 
dideli, tvorų visai nėra, taip, kad vasaros 
metu labai lengva bendrauti su kaimynais.

Elenutė lanko University of Kansas. 
Universitetas didelis, jame mokosi maž
daug 26 000 studentų. Jis yra Lawrence 
miestelyje, apie 50 km nuo Kansas City. 
Ten ji gyvena savaitės bėgyje, o savait
galiais parvažiuoja namo. Mokslas jai ge- j 
rai sekasi. Universitete susipažino su jau- 
nuoliais iš visų Amerikos kampų ir ang
liškai jau kalba su amerikietišku akcentu.

Mano tarmė nepasikeitė, nors ben- . 
drauju ir dirbu su amerikiečiais ir svetim
taučiais. Dirbu tarptautinėje firmoje Fort 
Dodge Animal Health kaip International 
Technical ir Marketing Director. Mano 
atsakomybėje yra naujų vaistų gyvuliams 
išradimai. Mano žinioje dirba virš 40 ve
terinarijos gydytojų įvairiuose pasaulio ■ 
kraštuose. Taip pat mano priežiūroje yra 
naujų vaistų pristatymas įvairioms val
džioms ir licenzijų gavimas juos naudoti. 
Dirbame su visokiais gyvuliais: su mažais . 
(šunim, katėm, viščiukais) ir su dideliais ( 
(arkliais, kiaulėmis, galvijais). Daug ten
ka keliauti po pasaulį. Kasdien vis būna , 
kas nors naujo ir įdomaus. ,

Šiek tiek pramokau ispanų kalbos, tai ( 
kiek lengviau susikalbėti kai keliauju per 
Pietų Ameriką. Portugalų kalba man ei- ( 
naši sunkiau. Europoje beveik visur galiu 
susikalbėti angliškai, tai lengvina darbą. 
Neseniai teko lankytis Lietuvoje. Tai ' 
buvo tikras malonumas diskusijas pra
vesti lietuviškai. Per keliones tenka ne tik ’ 
tikrinti darbus, kuriuos atlieka mano ve
terinarijos gydytojai savuose kraštuose, 
bet įvairioms valdžioms pristatyti davi- 1 
nius ir gauti leidimus jų kraštuose išleisti 
naujus vaistus. Dažnai dirbame drauge su 
universitetais. Į kiekvieną kontinentą per ' 
metus tenka važiuoti kelis kartus. Aišku, 
smagiausia grįžti į Australiją, vėl susitikti 
su šeima ir draugais.

Priklausau Kansas City lietuvių tauti
nių šokių grupei „Aidas“. Repetuojame 
sekmadieniais senosios bažnyčios rūsyje, 
Westport priemiestyje. Žiemos metu kol 
pasieki duris tenka bristi per sniegą, tad 
viduje šiluma labai maloni. Kansas City ' 

• Ilietuviai yra jau trečios ar ketvirtos kar
tos amerikiečiai. Lietuviškai kalbėti ne
moka, nes lietuvių mokykla ir parapija 
čia nustojo veikti 1947 metais, kai „tas 
niekšas Monsignoras“ nuvertė šv. Kazi-
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mo, sveiko gyvenimo ir kad visi ateitų į 
Jubiliejinį koncertą!

Gražinutė: visiems skaitytojams lin
kiu gražios ateities ir kad visi - seni, jau
ni, maži - ateitų j mūsų 5O-ies metų 
koncertą, kuris įvyks š.m. lapkričio 21 
dieną. Marija Gimbutienė

Ramunė Zinkutė-Cobb

micro bažnyčią, pagal dar pikto senuko 
išsireiškimą. Jis prisimena, kai jaunas 
būdamas lankė tą mokyklą (jam jau virš 
80 metų). Tačiau, šokių grupė yra aktyvi 
ir energinga. Pasirodymus ruošiame ne 
tik įvairiuose .Ethnic“ festivaliuose, bet ir 
šiaip amerikiečių tarpe. Šokame vestuvė
se, miesto turguje, 4H klubų sąskrydyje. 
Ateinančiais metais stropiai ruošiamės 
dalyvauti Tautinių Šokių Šventėje, Toron
te. Visur, kur pasirodome, amerikiečiai 
labai domisi mūsų spalvingais rūbais, 
gintaro papuošalais ir įdomiais šokiais. 
Kasmet rengiame Kalėdinę Mugę, par
davinėjame lietuviškus rankdarbius, ga
miname lietuviškus patiekalus, šokam, o 
vaikams geriausiai patinka sniego senis. 
Taip, kad mūsų gyvenimas yra patogus, o 
dienos bėga labai greitai.

Kas mums Amerikoje patinka? Žmo
nių draugiškumas. Taip pat labai patinka 
besikeičianti gamta. Žiema būna labai šal
ta, kartais sninga, medžiai be lapų. Vo
veraitės ir „chikadee“ paukščiukai striksi 
darže, juos iki pavasario maitiname sau
lėgrąžomis ir kukurūzais. Kai oras atšyla, 
gamta staiga atsigauna ir, rodos, per naktį 
viskas sužaliuoja ir sužydi. Į medžius at
skrenda nauji paukščiai, o per kiemą kar
tais praeina rakūnas, šeškas ar posumas. 
(Tik Amerikos posumai labai negražūs, 
ne tokie kaip Australijoje.) Rudenį medžiai 
nepaprastai gražūs, kai keičia lapų spalvas.

Kas nepatinka Amerikoje? Tai atsi
skyrimas nuo šeimos ir bičiulių, o kartais 
ir nemalonus klimatas, nes pavasarį ir 
rudenįdažnaibūnadidelės audros. Griaus
tinis ir perkūnija tokie, kokių Australijoje 
nepatyriau. Kartais per televiziją praneša, 
kad artėja tornado, tai reikia slėptis rūsyje 
tol, kol praeina.

Nežinau, kiek ilgai čia gyvensime. 
Darbas labai įdomus, gyvename patogiai, 
pripratome vairuoti kelio dešine puse, 
turime jau ir „Green Cards'. Tačiau, 
Australija mus vis traukia, vis arti širdies.

Siunčiu linkėjimus draugams ir pažįs
tamiems kengūrų kontinente.

Ramunė Zinkutė-Cobb
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Jonksma žinute ^Perth's

Sveikiname [Perth'o j£iehivių ^Bendruomenės pirmininkę 6glę 

[Kairienę ir jos vyrą ^Viktorą susilaukus dukrelės.

[Perth'o dCiefuviu rBenduromenė

Žinutės iš Perth'o

Kultūrininkai laukia premijų

* DidžiojoLietuvoskunigaikščio Vy
tauto numatytos karūnacijos dienos mi
nėjimą Perth'o Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba suruošė rugsėjo 12 dieną, sek
madienį. Minėjimas prasidėjo 11 vai. 
lietuvių lankomoje bažnyčioje, Windsor 
St., Perth City. Po šv. Mišių, kurias atna
šavo kun. P. Pitzen, dalyvavusiems buvo 
priminta, kad atvyktų į Lietuvių Namus 
papietauti ir dalyvauti ten ruošiamame 
minėjime. Ne visi iš bažnyčios vyko į salę, 
bet vis dėlto ten susirinko apie 30 žmonių.

Antrą valandą prasidėjo minėjimo 
oficialioji dalis. Valdybos pirmininkė Eglė 
Kairienė padėkojo salės paruošėjams, fan
tų ir pyragų aukotojams bei šeiminin
kėms už pietų paruošimą. Padėką paly
dėjo garsus rankų plojimas. Pirmininkė 
priminė, kad čia susirinkome tęsti Tautos 
šventę ir paprašė visus atsistoti ir sugiedo
ti Tautos himną. Nuskambėjus paskuti- 
niems himno aidams, ji pakvietė p. V. 
Repševičienę paskaityti Balio Steckio 
paruoštą paskaitą. Jai baigus, pirmininkė 
paprašė Salomėją Zablockienę paskaityti 
savo kūrybos. Vėliau pirmininkėpadėkojo 
Skaitytojoms.

Sekė loterija prie kavutės su pyragais. 
Neužilgo atėjo laikas skirstytis po šio 
maloniai ir linksmai praleisto popiečio, 

' skirto Tautos šventės minėjimui.
* Vak. Australijos Lietuvių Sąjunga 
ruošia narių bendrą metinį susirinkimą, 
kuris įvyks spalio 17 dieną, 12.30 vai. 
Lietuvių Namuose, 258 Mill Point Road, 
South Perth. Susirinkimas prasidės 
bendrais pietumis, po kurių numatyta 
sekanti darbotvarkė: susirinkimo atida
rymas; praeito BM susirinkimo protokolo 
skaitymas ir jo priėmimas; Sąjungos Val
dybos pirmininko pranešimas; Sąjungos 
Valdybos iždininko pranešimas; Revizi
jos Komisijos pranešimas; diskusijos dėl 
pranešimų; siūlymas pakeisti Sąjungos

Sydnėjaus Lietuvių Klube
Po praėjusių rinkimų, vienas iš pirmų

jų gautų pageidavimų buvo tas, kad Klu
bas įsigytų aparatūrą, kurios pagalba bū
tų galima žiūrėti vaizdajuostes, dabar jau 
gaminamas Lietuvoje. Ponia Jadvyga 
Dambrauskienė, atėjusi į mūsų posėdį, 
aiškino, kad šiuo metu Savaitgalio mo
kyklos mokiniams tai būtų nepamainoma 
mokymo priemonė. Melbourne ir Ade
laidėje tokie projektai jau yra numatyti 
įvyvendinti. Dr. Vytautas Doniela raštu 
priminė, kad ir sydnėjiškiams nereikėtų 
atsilikti. Gavome įvairių pasiūlymų ir 
įdėjų bei pažadų... Nariai, kurie žinojo, 
kas ir kur pardavinėja tinkamą aparatūrą, 
pažadėjo mums padėti tai įsigyti. Gal to
dėl taip ilgai ir užtruko iki įgyvendinimo. 
Galų gale pirmininkas, laisvalaikiu be- 
vaikštinėdamas po krautuves, pastebėjo 
gana nebrangų aparatą. Gavęs posėdyje 
pritarimą, nedelsiant kartu su iždininku 
Arminu Šepoku jį nupirko.

Jurgis Karpavičius, liūdintis netekęs 
žento Aido Kubiliaus, šiuo metu pamai
nom su kitais giminaičiais važinėja į 
Pietų Australiją. Jam suteiktos „neribotos 

sisiūlykite padėti. Skambinkite
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Statuto reikalavimą dėl Valdybos narių 
skaičiaus: vietoje iki šiol renkamų 5 ir 
nario, siūloma Valdybą sudaryti iš 4 as
menų; naujos Valdybos rinkimai; Revizi
jos Komisijos rinkimai; klausimai ir su
manymai; susirinkimo uždarymas.
* Vak. Australijos Lietuvių Sąjungai 
šiemet sukanka 20 metų nuo jos inkor
poravimo valdžios įstaigose.
* Spalio pirmą sekmadienį Perth'o 
lietuvių bažnyčios lankytojai šventė 
drauge su vokiškai kalbančiųjų katalikų 
bendruomenės nariais. Į bažnyčią atvyko 
24 lietuviai ir tiek pat Padėkos šventės 
(anksčiau vadindavo Oktoberfest) rengėjų. 
Šv.Mišias atnašavokun. A. Savickis. Var
gonais grojo V. Radzivanas, mišioms pa
tarnavo A. Malinauskas. Įžangoje pasakė, 
kad šv. Mišios aukojamos už Vilniuje 
tragiškai žuvusio Alfonso Čižeikos brolio 
Viktoro vėlę. Mišiose dalyvavo ir nauja
sis Vokietijos konsulas Vak. Australijai. 
Jį kunigas maloniai pasveikino. Pamokslą 
kunigas sakė angliškai, o liturgines mal
das skaitė vokiškai. Gražiai skambėjo 
giesmės, giedamos ir vokiškai, ir lie
tuviškai. Ypač gražiai giedota šv. Merge
lės Marijos litanija vokiškai.

Po šv. Mišių bažnyčios kieme, prie 
paruoštų stalų buvo bendri pietūs. Lietu
viai užėmė sau stalus atskirai. Po pietų dar 
vaišinosi kavute su įvairių rūšių tortais ir 
pyragais. Pietų kaina šiemet buvo $6.
* Rugsėjo 23-čiosios rytą Woodside 
Maternity ligoninėje, East Fremantle, 
pasaulį išvydo Eglės Kairienės dukrelė 
Gabriela. Jaunieji tėvai - Viktoras ir Eg
lė - abu labai laimingi. Laiminga ir čia iš 
Melbourne atskridusi Viktoro motina, 
pamačiusi savo jau septintą anūkę.

Linkime Eglei ir Viktorui bei naujagi
mei Gabrielai ko laimingiausios ateities.

WA „Žinutės“

atostogos“, o jo pareigas laikinai eina Ray 
Jurkūnas. Jurgis pareiškė, jog neišstatys 
savo kandidatūros sekančių metų kaden
cijai. Gaila, tačiau suprantama, kad jis 
jaučia rimtą pareigą padėti savo dukrai, 
kol ši atsigaus po tokios skaudžios netekties.

Kęstutis Protas, skaniai pavakarienia
vęs gerame kinietiškame restorane su 
Lietuvos olimpine valdžia,mumspasakojo, 
kad Olimpiadoje tikimasi 84 lietuvių 
sportininkų. Jis pats sėdės olimpiniame 
kaimelyje su Lietuvos olimpine valdžia ir 
siųs faksus į Klubą, informuodamas apie 
lietuvių sportininkų dalyvavimą bei spor
tinius rezultatus tos dienos varžybose. 
Klubas bus tarsi lietuviška būstinė. Čia 
planuojama daryti ir priėmimus. Lietu
vos sportininkai prižadėjo atsiųsti ir .Žal
girio“ Europos krepšinio laimėjimo video 
juostą, kurią bus galima parodyti naujai 
įsigytu aparatu.

Taigi, iš Lietuvos laukiami 84 spor
tininkai, keletas sponsorių ir apie 150-200 
turistų. Be to, bus lietuvių ir iš kitų kraštų. 
Reikės Klube padėjėjų. Nelaukdami pas
kutinės dienos, jau dabar, kas galite, pa-

Danguo-

Jurgis Janušaitis

JAV šiais metais karšta vasara. Gąsdi
na ir uraganai, nors dar didesnių nuos
tolių nepadarė, bet kai kurias vietas jau 
nusiaubė.

TikJAVLietuviųBendruomenės Kul
tūros Taryba ir vasarą išsijuosusi dirba. Ji 
sparčiai ruošiasi tradicinei Premijų šven
tei, kuri įvyks lapkričio 14 dieną Jaunimo 
centre, Čikagoje. Premijų šventė ne nau
jiena. Ir ankstyvesnės Kultūros Tarybos 
jas ruošė ir per kelioliką metų yra apdo
vanoti daugelio mūsų įvairių sričių kul
tūrininkai. Dabartinei Kultūros Tarybai 
vadovauja energinga veikėja Marija Re
inienė, o jai talkina sudaryta Kultūros 
Taryba.

Taigi, Premijų šventė sparčiai artėja, o 
darbų darbelių dar daug. Reikia juk išrink
ti šventės laureatus, o tai nelengva. Tad 
Kultūros Taryba sudarė atitinkamų sričių 
vertinimo komisijas, kurios iš pasiūlytų 
kandidatų išrinks pačius geriausius ir juos 
šventės metu apvainikuos tūkstantinėmis 
premijomis, o premijoms lėšas skiria Lie
tuvos Fondas.

Štai komisijos: muzikos premijos 
komisijos pirmininkė Rita Kliorienė; dai
lės komisijos pirmininkė Viktoria Mat- 
ranga; spaudos premijos komisijos pirmi

Lietuvis draugo bėdoje neapleis
Apie laimingą lietuvį, Viktorijos val

stijos seržantą Petrą Lukaitį, pasakojama 
ne tik TV programose, bet rašoma ir aus
tralų laikraščiuose.

Kai P. Lukaitis su savo viršininku 
kiek vėliau stovėjo toje vietoje, kur už
praeitą savaitę buvo peršauti du polici
ninkai, jie ūgi buvo apšaudyti. Pirmasis 
kulką į pilvą gavo viršininkas. Nuaidėjo 
dar du šūviai, kurių vienas pataikė ku
kaičiui į dešinę koją. Jis pradėjo bėgti, bet 
pamatęs, kad jo viršininkas bėgti negali, 
pribėgęs prie jo užgulė jį, kad nekliudytų 
kulkos. Jis pats dėvėjo neperšaunamą 
liemenę. Po to sužeistąjį jis nuvilko į 
netolimą autobusų būdelę.

Seržantas Lukaitis yra 4 vaikų tėvas. 
Jo žmona Fiona, iš pradžių buvusi labai 
išsigandusi, bet vėliau, sužinojusi, kad jo 
sužeidimas neperdidžiausias, apsiramino, 
rašo "The Age" savo spalio 5 d. laidoje.

Pagal "The Age"

lei, užsirašydami savanoriais pagalbi-, 
ninku grupėn.

Šiandieną rūkymas yra gana didelė 
problema. Man, kaip buvusiam geram 
pypkoriui, ir dabar (rezultate dėl vėžio) 
būnant be dalies plaučio, norisi užjausti 
pypkorius ir tuo pačiu paskatinti juos ko
voti su šiuo įpročiu. Prisimenu tuos, dar 
nelabai senus laikus, kada malonu būda
vo į plaučius įtraukti dūmelį, bet šian
dieną, laimei, tokių azartinių rūkorių 
skaičius, atrodo, mažėja. Po ilgų diskusijų 
buvo prieita išvados, kad baro aplinkoje 
bus nerūkoma. Suprantant ir rūkančius, 
Klube rūkyti bus leidžiama, bet tiktai prie' 
pokerio mašinų (čia nepilnamečiams įeiti 
draudžiama) ir laikinai palikta teisė rūkyti 
bilijardo kambaryje. Taigi, mieli nariai, 
būkite malonūs ir prisilaikykite šios 
tvarkos.

Spalio 31 d. lauksime gausaus narių 

ninkas Cezaris Surdokas; Radijo premi
jos komisijos pirmininkas Vytautas Šeš
tokas. Penktoji premija numatoma skirti 
lituanistinei mokyklai ar pasižymėjusiam 
mokytojui.

Komisijos laukia premijoms kandi
datų. Juos galisiūlytiorganizacijos,  sambū
riai, visuomenininkai, kultūrininkai ir net 
pavieniai asmenys. Komisijos, gavusios 
siūlomų kandidatų sąrašus, atrinks pačius 
geriausius ir pristatys Kultūros Tarybai.

Ar turime premijų vertų kultūrininkų? 
Taip, turime ir dar daug, kurie savo gyve
nimo dalį pašventė kultūrinei veiklai, 
lietuvybės išlaikymui, kultūrinių vertybių 
puoselėjimui, spaudai, radijui, damai, vai
kučių mokymui. Dar ilgai galėsime skirti 
premijas, ruošti šventes, skatinti darbams 
mūsų kultūrininkus.

Taigi, lapkričio 14 dieną Jaunimo 
Centre, Čikagoje, pasveikinsime naujus 
laureatus, o šventė būsianti iškilminga ir 
su gera programa.

Reikia pažymėti, kad Kultūros Taryba 
jau suplanavo šio sezono veiklą. Ir atei
tyje bendraus su Lietuvos kultūrininkais, 
kvies į Ameriką meno vienetus, solistus ir 
kitus kultūrininkus. Bet taip pat būtų gera, 
kad Taryba nepamirštų ir savojo kiemo, 
juk Amerikoje turime pajėgių meno vie
netų, puoselėjančių mūsų tautos kultūrą.

Petras Lukaitis

.apsilankymo į metinį susirinkimą, kurio 
metu visiems nariams bus gera proga 
pareikšti savo pasiūlymus ir pageidavi
mus dėl Klubo gerbūvio. Rašant šias ei
lutes, teturiu tik tris pareiškusių norą 
kandidatuoti į Klubo direktorius sekan
tiems metams pareiškimus. Tikiuosi, kad 
kai šeštadienį nuvažiuosiu į Klubą, na
riai, paskaitę „M.P.“ nr. 39, bus privertę 
didesnę krūvą pareiškimų kandidatuoti.

Klubo narių vaikams (ne anūkams) 
Kalėdų Eglutė įvyks gruodžio 12 d. Re
gistracija Klubo raštinėje.

Nepamirškite savo Klubo, kuriam 
trūksta naujų narių. Biblioteka sutinka 
derėtis dėl knygų kainų ir, be abejo, kaip 
visuomet, Klube maloniai kvepia lietu
viška duona. Sekmadieniais čia ir papi
ginti gėrimai tiems, kurie neskuba į na
mus. IKI PASIMATYMO KLUBE!

Algis Bučinskas
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Vilnių - Lietuvos sostinę prisiminus
Valės Marcinkonytės-Neverauskie- 

nės paruošta radijo programa skirta 
paminėti Vilnių

* * *
Sveikas, Vilniau, mano mieste 
Pasiilgau aš Tavęs,
Bet štai linksma vėl sugrįžtu, 
Džiaugsmas ima vis mane.
Aplankykime seną Vilnių, nors min

timis pereikime per miestą ir pajuskime 
senosios sostinės dvasią. Užlipkime ant 
Gedimino kalno aukštyn ir vis aukštyn 
vedančiu taku. Lapuočiai medžiai teikia 
malonią vėsumą ir lipant smulkūs ak
menėliai girgžda po kojomis. Aplink pla
čią pilį apskriti akmenys slidūs ir žibą 
per daugelį metų kojomis nublizginti. 
Stačiais laiptais užkopkime į pačią Pilies 
viršūnę ir apsidairykime. Visas Vilnius 
kaip ant delno. Vingiuojanti Neris, lyg 
kaspinu apjuosia miestą. Štai į dešinę 
Antakalnio gatvė, tiesi kaip strėlė atveda 
į puikią baroko stiliaus šv. Petro ir Povi
lo bažnyčią.

Už Žalio tilto, čia pat prie Neries, ant 
kalnelio, šv. Rapolo bažnyčia, statyta vė
lyvo baroko stiliumi su fasadiniais bokš
tais ir švyturiais viršuje. Beveik po kojo
mis, gretimo kalno papėdėje, į Nerį įte
ka srauni, mažytė, išdykusiai dugno ak
menėliais šokinėdama Vilnelė. Vilnius - 
bažnyčių miestas. Kur bežiūrėsi, katran 
šonan - visur bažnyčių bokštai, liepomis 
nusodintos gatvės, o tolumoje juoduo
jantys miškai.

Čia bažnyčių aukšti bokštai
Čia srauni teka Neris,
O aplinkui žalios girios -
Mano džiaugiasi širdis.
Ant gretimo kalno, pačioje Vilniaus 

širdyje, trys balti kryžiai saugo miestą 
lyg Angelas Sargas. Kalno papėdėje - 
Vilniaus Katedra su frontinėm didžio- 
siom statulom: Mozės, šv. Jono ir evan
geliko šv. Luko, kuris amžiais savo knygą 
skaito. Miestai griūna, žmonės miršta, 
ugnys liepsnoja, lėktuvai ūžia, savano
riai žygiuoja, o jis su šypsena veide savo 
apdulkėjusią knygą skaito, skaito, skai
to... Čia pat, netoliese, gražioji gotikos 
stiliaus šv. Onos bažnyčia. Nueikime į 
Aušros vartus. Iš čia visai netoli. Praei
kime pro šv. Jono bažnyčią, į kurią vo
kiečių okupacijos laikais susirinkdavo 
daugybė žmonių klausyti pagarsėjusių 
kunigo Lipniūno pamokslų. Už bažny
čios centriniai Vilniaus universiteto rū
mai, salės, kiemai ir nišos. Štai ir Aušros 
vartai. Gegužės mėnesį kas vakarą su
plaukia minios žmonių į gegužines pa
maldas. O va, už koplyčios, beržo šaka 
išsprogo žaliais smulkiais lapeliais. Pa
vasaris! O Vilniaus pavasariai! Miškai 
sumėlynuoja žibuoklėmis, subaltuoja 
pakalnutėmis, o nuo pražydusių liepų 
miestas pakvimpa medum.

Myliu tave, senasis Vilniau, kai slenka 
vasara lėtai,

Kai debesėliai auksavilniai virš bokštų 
supasi aukštai...

Dabar praeikime per Senamiestį, per 
siaurų gatvių labirintą. Stori pilki mūrai 
tylūs, bet jie daug byloja. Tik sustok ir 
įsiklausyk. Išgirsi šūvius, ratų dundėjimą, 
išgirsi raudas ir dejones, išgirsi maišus, 
dainas ir giesmes. Mūrai pilki, sunkūs ir 
tyli gatvės vingiuotos, bet štai, žiūrėk - 

kardų ašmenys švyti, ietys blizga, žirgai 
žvengia. Kryžiuočiai ir svetimų kraštų 
kariai apgulę miestą. Tai vėl badas, ma
ras ir ugnis kloja ir nukloja kaip su dal
ge. Išlaikė viską senasis Vilnius.

Žiūrėk ten į rytus - eina broliai į rek
rutus, eina sukilėliai, eina maištininkai. ■ 
Eina tėvai uželementorių, už maldaknygę.

Juodos naktys be mėnulio, be žvaigždės 
divinos...

O čia, siauram skersgatvėly prisi- 
glaudusioj šv. Mikalojaus bažnytėlėje 
išgirsi vilniečių giedamą Lietuvos himną, 
kurisjiemsšventesnisužšvenčiausiągies- 
mę. Paspauskime žingsnius ir nueikime į 
Rasų kapines. Kalnai h slėniai priglaudė į 
Amžinatvę iškeliavusius. Plačiašakiai 
medžiai stovi jų sargyboje. Rasų kapinės 
priglaudė daug žymių žmonių. Vėjo ke
denami medžių lapai jiems tyliai gieda 
Reqieru.Sugiedotas buvo R ertiem Vil
niui, kada sulaužę dvi pasirašytas sutar
tis: vieną Spa mieste liepos mėnesį, kitą - 
spalio 7 d. Suvalkuose, 1920 m. 9 dieną 
generolo Želigovskio vedamos lenkų 
armijos iš pasalų puolė ir užėmė Vilnių. 
Kaip gyvatė ant gyvo kūno išsiraizgė 
šiaudinėmis gairėmis nusagstyta demar
kacijos linija, atskirdama Vilnių nuo ne
priklausomos Lietuvos.

Ei, pasauli, mes be Vilniaus nenurimsim 
Senas Vilnius mūsų buvo, mūsų bus...

šaukė šiapus laisvi broliai. Kitoj pusėj 
sukąstais dantimis, giliu skausmu, bet 
stipria valia ir užsispyrimu lietuvis kaip 
priesaiką kartojo:

Lietuviais esame mes gimę,
Lietuviais turime ir būt.
Ir budėjo, kovojo, aukojosi ir kentė

jo. Vaikai be mokyklų, tėvai be pilieti
nių teisių. O ta tylioji kova kasdieninė! 
Vaikai apmėtomi purvu, kietomis sniego 
gniūžtėmis, peiliukais badomi. Litvinas 
toks ir anoks, net dainelės buvo sukuria
mos lietuvius erzinti, žeminti. Mokytojai 
vargo su Švietimo ministerijos įvairiais 
reikalavimais, teatras ir laikraščiai - su 
valdžios cenzūrom, o bažnyčios kentėjo 
nuo lenkų dvasiškuos šovinistinės savi
valės su arkivyskupo Jalbrzykowskio 
pritarimu. O tėvai vargo dėl duonos 
kasdieninės. Valdiško darbo lietuvis gau
ti negalėjo, kas pas žydą fabrikėly, kas 
privačioj firmelėj prisiglausdavo, kas 
kaip įmanydavo, kad tik pragyventi, vai
kus į mokslą kaip nors prastumti, garbę 
Lietuvos ir ištikimybę nepaniekinti. O 
tie, kurie drįso atviresnei kovai, šv. Kry
žiaus kalėjime pusbadžiai ir nužmoginti 
Karpatų kalnuose akmenis skaldė.

O sopulingieji Vilniaus krašto kaimai!
Lietuvis valstietis dėl savo žemelės 

visą laiką turėjo drebėti ir pasiruošti įvai
riems smūgiams. Priverstini darbai val
džiai miškuose ar prie kelių, atitraukdavo 
ūkininką nuo žemės darbų, bet daugiau
siai spaudė įvairūs mokesčiai, kurių 
valdžia visaip prisigalvodavo. Iš tikrųjų, 
žmogus mokėjo ne pagal žemę, bet pagal 
tautybę. Tik susigundyk, pakeisk tautybę, 
sulenkink pavardę, įsirašyk į lenkų šau
lius - ir mokesčiai tuoj nukris. Nesileido 
lietuvis valstietis būti išstumtas iš savo 
žemės ir nesileido paniekinti savo tautiš
kumo. Prasidėjo nenuilstama kova už 
būvį, ypač jaunoji karta užsispyrusiai 
drąskėsi dėl lietuviško žodžio, dėl dai
nos, lietuviškos giesmės bažnyčiose, dau-

Dar apie Kupiškio šventę

Miesto šventė - Pyragių estradoje koncertuoja lietuviai iš Latvijos ir Bauskės 
miesto. Juozo Kraujūno nuotrauka

mažai svečių iš kaimyninių rajonų. O 
sekmadienis buvo skirtas tiems Kupiškio 
rajono žmonėms, kurių pavargusioms ko
joms jau sunkiau miestą pasiekti. Šven
tės dalyvių iš užsienio ir iš Lietuvos 
grupės tą dieną lankėsi visuose rajono 
miesteliuose, koncertavo, paskui pas vie
tos aludarius skanavo alų ir vaišinosi 
kaimo valgiais.

Kai po antrosios šventės dienos dau
gelis svečių ir saviškių dar saldžiai mie
gojo, ant kalvelės šalia beržyno, prie Ku
piškio piliakalnio, sutikti tekančią saulę 
su kupiškėniška daina susirinko nedidelis 
būrelis miestelėnų. Rasom nusiprausę, 
dainom saulę motulę pašlovinę, jie rieš
kučiom laistė tyru vandeniu čia pat A. 
Gasiūno sodinamą kupiškėnų tarmės 
ąžuolą...

Po kelių valandų - jau pulkų pulkais 
šventės dalyviai ir svečiai rinkosi Kupiš
kio bažnyčion: čia klebonas A. J. Narušis 
pirmąkart Panevėžio vyskupijos istori
joje laikė ekumenines mišias. Už Kupiš
kį, kupiškėnus ir jų svečius meldėsi ka
talikai, evangelikai, liuteronai ir stačiati- 
kiai. Keturiomis kalbomis-lietuvių, rusų,_ „Užtvanka - Palėvenėlė - užtvanka“, 
anglų ir lenkų - sekmadienio skaitiniai iš . • • •

giau negu dėl duonos.
Bet mes niekur iš čia nevažiuosim,
Neišlėksim, kaip paukščiai rugsėjy^ 
Mumis ir pats Dievas didžiuosis 
Kad Kalvarijos vargą tęsėjom...
Tęsėjom. Ir atpildas sudrebino kiek

vieno vilniečio širdį, kad ties Katedra 
buvo pastatyta girliandomis ir tautinėmis 
vėliavomis papuošti vartai su plačiai 
nutiestu užrašu: VILNIAUS GYVEN
TOJAI SVEIKINA LIETUVOS KA
RIUOMENĘ. Tūkstančiai širdžių, vargo 
spaustų, tėvynės ir laisvės ilgesio pilnų, 
meilės pačios tyriausios - tėvynei ir sau 
priesiektos, tūkstančiai širdžių atskirai 
plakė ir bendrai šaukė: sveiki broliai, 
nepažįstami, bet savi, mylimi. Viena kal
ba, viena mintis, vienas kraujas. Stebuk
linga akimirka ir jiems, ir mums dvasioje 
įrėžta. Įteikta gėlė, šypsnys, akių šiluma 
ir meilė, plaukianti iš drebančios širdies 
į tas gretas, žygiuojančias, nugaras išties
tas, galvas iškeltas. O, broli, broli nepri
klausomos Lietuvos kary, po tavo kojom 
kloju visą savo vargą. Bet dar palauk, 
nepražygiuok, iš Rasų kapinių atvesiu 
Nežinomą Lietuvos kareivį. KELKIS, 
EIKIME, iš tavo pralieto kraujo TEISY
BĖ ateina. Aš užspausiu savo ranka

Šventojo rašto. Komuniją priimti stojo 
ilga ir margaspalvė tikinčiųjų vienu 
Dievu eilė...

Buvo dar ankstyva valanda, o bažny
čia - pilna žmonių. Daugelis negalėjo 
sulaikyti ašarų - akimirkos iškilmingu
mas ir tasai kelių tautų susitelkimas 
maldai jaudino ligi širdies gilumos.

...Skambi buvo Kupiškio miesto šven
tė, įvairiavarsė, įvairiakalbė. Su fejerver
kais ir naminio alučio puta. Pavargo kojos 
ne vien festivalio „gaspadinėms“ Vilijai ir 
Almai, bet ir dešimtims kupiškėnų, glo
bojusių šventės svečius. Tačiau nuovargį 
atperka puikus daugelio žmonių darbo 
vaisius - plačiai nuskambėjusi, neuž
mirštama šventė.

Vėliau miesto 470-osios metinės dar 
buvo paminėtos ir ant 15 metų sulaukusių 
Kupiškio marių bangų. Čia įvyko tradici
nė „Kupiškio marių regata 99“, į kurią 
suvažiavo buriuotojai su savo laiveliais iš 
8 Lietuvos rajonų. Jie lenktyniavo bur
lentėmis, sportiniais švertbotais, trima- 
ranais ir katamaranais. Pirmąsyk sureng
tas visų rūšių laivų maratonas maršrutu 

peršautą šoną, KELKIS, EIKIME, tu 
pamatysi ginklo draugus ir miestą, kurį 
gindamas kritai aną šaltą rudenio dieną.

Laisvės metai švystelėjo kaip meteo
ras, nudažydamas kraštą širdžiai artimo
mis spalvomis. Policininkai sublizgėjo 
iškilmingomis kepurėmis, gimnazistai 
rudomis uniformomis, kariūnai baltais 
diržais. Laisvai suskambo lietuviškas žo
dis gatvėse, įstaigose, bažnyčiose. Daina 
ir juokas, juokas ir daina skambėjo Vil
niuj tais metais. Neilgam. Apsiniaukė 
padankė ir nelaisvės retežiai supančiojo 
Vilnių ir visą Lietuvą. Šį kartą rusiškas 
batas negailestingai spardė Lietuvą 50 
metų, padarydamas neišpasakytas skriau
das visam kraštui ir žmonėms. Išsivada
vusi Lietuva dar ilgai gydys savo krau
juojančias žaizdas.

O, Vilniau, Gedimino sapnuose pražydęs 
Ir laisvėj, ir vergijoj vis kilnus ir didis. 
Kartų kartom vaidilų maldose pašvęstas 
Ir amžiais, kaip žvaigždynų stebuklingas 

raštas, 
Lietuvio sieloj spindįs be dėmės šešėlio. 
Tu vėl gyvent iraukt, ir vest mus prisikėlei. 
Gyvenk ir auk, ir vesk į tėvų garbę tautą, 
Kad ji laisva šioj žemėj amžiais vieš

patautų.
tavo
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Lietuvos olimpiniai vadovai Sydnėjuje

olimpinius Lietuvos pasiruošimus, pasi-
Antanas Laukaitis kalbėjau su visais trinus buvusiais Syd

Laiško LR Gen. Prokurorui atgarsiai

Likus metams iki Sydnėjaus olim
piados, SOCOG (Vyriausiasis Olimpia
dos Rengimo Komitetas) sukvietė visų 
olimpiadoje dalyvausiančių valstybių 
vadovus bendrai 4 dienų konferencijai, 
kurios metu jiems buvo aprodyti visi 
olimpiniai įrenginiai, stadionai, salės, 

ni-se Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynėse, stovi iš dešinės: Vytautas Grybauskas,'
šalia jo - LTOK prez. A. Poviliūnas, krepšininkas su vėliava, šalia jo Kanados liet.
gportininkų vadovas Pr. Berneckas. (Istorinė nuotrauka iš 1988 m., kai pirmų kar
tą Adelaidėje dalyvavo ir Lietuvos sportininkai).

duotos visos olimpinės instrukcijos, ap
rodytas Sydnėjus ir surengti bendri susi
pažinimo vakarai-vaišės. Lietuvą šioje 

.konferencijoje atstovavo Artūras Povi
liūnas - Lietuvos olimpinio komiteto pre
zidentas, Algirdas Raslanas - visos olim
pinės misijos šefas ir Vytautas Zubemis - 
Lietuvos olimpinio komiteto direktorius 
ir visų finansų tvarkytojas. Visas keturias 
dienas atstovai buvo labai užimti ir sa
vo laisvo laiko beveik neturėjo. Tačiau, 
jie surado laiko susitikti su Sydnėjaus 
lietuvių atstovais ir aptarti lietuviškuo
sius olimpiados reikalus.

Rugsėjo 25 dieną LR gen. garbės kon
sulas Viktoras Šliteris su p. Juta savo rezi
dencijoje padarė svečiams puikias aus
trališko jūrų maisto išleistuves, kuriose 
dalyvavo ir tuo metu Sydnėjuje buvę Lie
tuvos olimpiniai buriuotojai R. Šiugž- 
dinis, L. Gradnickas ir G. Gūžys, taip pat 
tiesiai iš varžybų atvykę penkiakovinin- 
kai A. Zadneprovskis, E. Krungolcas, jų 
treneris J. Moskvičiovas su žmona ir ko
mandos gydytojas V. Sklizmantas. Vaišių 
metu gen. garbės konsulas V. Šliteris 
pasveikino visus svečius, palinkėdamas 
sportininkams geros sėkmės varžybose, o 
vadovams ištvermės ir stiprių jėgų, atve
žant Lietuvos olimpinius sportininkus. 
Savo žodyje LR olimpinio komiteto pre
zidentas A. Poviliūnas padėkojo visiems 
sydnėjiškiams už tokį šiltą ir puikų jų 
priėmimą. Kartu su kitais savo kolegomis 
jis apdovanojo mūsų olimpinius ir sporto 
darbuotojus: V. Šliterį ir A. Laukaitį - 
Lietuvos TOK atkūrimo 10-ties metų 
medaliais,olimpiniais laikrodžiaisirolim- 
piniais marškinėliais. Kitomis olimpinė
mis dovanomis buvo apdovanoti: šei
mininkė p. J. Šliterienė, „Kovo“ pirm. N. 
Wallis ir lietuvių olimpiniai pagalbinin
kai K. Protas, D. Kraucevičius, J. Karpa
vičius, D. Šliterytė, V. Šliteris (jun.), J. irR. 
Kalėdos. Prisiminimo dovaną gavo ir Lie
tuvių Klubas.

Norėdamas daugiau išgirsti apie visus
"Mūsų Pastogė" Nr.411999.10.18 psl. 6

nėjuje LR olimpiniais vadovais.
Pirmasis pokalbis su LR olimpinio 
komiteto prez. Artūru Poviliūnu :
Jūs buvote pirmas vadovas, kuris 

1988 m. atvežėte Lietuvos jaunius spor
tininkus į IH Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynes Adelaidėje. Kokie buvo įspū
džiai tada ir kaip sekasi dabar?

Tat buvo ir liko patys gražiausi prisi
minimai, nes tada važiavome į tokį ne
žinomą kontinentą, nepažinojom Aus
tralijos lietuvių ir galvojom, kaip jie mus 
sutiks. Mes norėjome parodyti, kad ir 
mes nesame prastesni už kitus pasaulio 
lietuvius. Mes buvome taip broliškai ir 
gražiai priimti, todėl ir turim moralinį įsi
pareigojimą padėkoti visiems, kurie mus 
priėmė, globojo, džiaugėsi ir liūdėjo kar
tu su mumis. Tai buvo tas pirmas susijun
gimas tarp Lietuvos ir užsienio lietuvių, o 
Australijos lietuviai parodė tokią broliš
ką šilumą, ko mes niekuomet nepamir
šime. Aš negaliu visų apkabinti ir išbu
čiuoti, tačiau tokiems vyrams kaip J. Jo- 
navičius, A. Laukaitis ir dar kiti, mes tik 
galime padėkos ženklan įteikti aukščiau
sius mūsų olimpinius apdovanojimus ir 
palinkėti, kad ta draugystė tęstųsi ir toliau.

Nuo to laiko praėjo 10 metų ir sekan
čios žaidynės-olimpiada vyks jau po 2000- 
ųjų metų. Kaip viskas klostysis ateityje, 
priklausys nuo mūsų ir mums visiems 
reiktų gerai tai apsvarstyti. Pvz. sporto 
žaidynės galėtų būti rengiamos ir ne 
Lietuvoje, bet ir Amerikoje, Kanadoje, o 
gal ir pas jus, kaip kad buvo anksčiau. O 
Tautinė olimpiada turėtų vykti tik Lietu
voje ir į ją turėtų suvažiuoti geriausi pa
saulio lietuviai sportininkai. Kaip matau, 
dabar iš Vakan; šalių tai tik Australijos 
lietuviai sportininkai su dideliu noru ir 
entuziazmu vyksta į Lietuvą, kai tuo 
tarpu Amerikos, Kanados, gal ir Pietų 
Amerikos sportininkams tas jau yra ne 
taip įdomu ir jie jau neturi to buvusio 
entuziazmo. Šį klausimą reikės gerai 
apsvarstyti ir nuspręsti, kaip geriau da
ryti. Aš manau, kad ta buvusi draugystė, 
kuri padėjo atgauti Nepriklaudomybę, 
tarptautinėje arenoje atkurti Lietuvos tau
tinį olimpinį komitetą ir visa kita, niekuo
met nenutrūks ir visą laiką bus tarp mūsų.

O kaip dabar sekasi Jūsų vadovau
jamam Lietuvos olimpiniam komitetui?

Nukelta į 7 psl.

LB Spaudos Sąjungai 
"Mūsų Pastogės" Redakcijai

Gerbiami Ponai,
Jūsų atspausdintas Dr. A. Viliūno vie

šas laiškas ("M.P.'' Nr. 39) ir prie jo aprė- 
muotame skyriuje prilipytas jūsų priera
šas, kad šis laiškas yra ALB Sydnėjaus 
Apylinkės Pareiškimas yra jūsų pridėtas 
be Apylinkės Valdybos prašymo, sutiki
mo, leidimo ar reikalavimo. Dr. A. Viliū
no laiškas nėra ir niekada nebuvo Sydnė
jaus Apylinkės Valdybos pareiškimas, o 
tik jo kaip Valdybos nario asmeniškas 
laiškas.

Dr, A. Viliūno rankraštį aš perrašiau 
ant Valdybos antraštės. Esu suteikęs raš
tiškai kiekvienam mano Valdybos nariui 
teisę naudotis Valdybos antrašte, kai yra 
rašomi laiškai į spaudą gyvybiniais Lie
tuvai ir lietuviams reikalais.

Valdybos nariai yra atsakingi ben
druomenės žmonės. Pagal Australijos 
Lietuvių Bendruomenės Statutą, 36-tą 
straipsnį, atsiradus reikalui (d: remia lie
tuvius moraliai ir meterialiai nelaimės 
atveju, e: rūpinasi lietuvio vardo orumu). 
Tai turi žinoti kiekvienas lietuvis ir at
kreipti dėmesį, kai pašalinės jėgos prade
da neužtarnautai kaltinti Lietuvą ir jos 
piliečius.

Dr. A. Viliūnas neprasižengė prieš 
Bendruomenės Statutą gelbėdamas ne
teisėtai užpultą A. Gudelį, kaltinamą ka
ro nusikaltimais. Kiekvieno doro lietuvio 
pareiga yra ginti savo žmones ir tautos 
garbę. Apgailėtina, kad kai kurie mūsų 
tautiečiai tautos garbę yra išbraukę iš 
lietuvių kalbos žodyno.

Spaudos Sąjunga privalo nuimti savo 
pridėtą prierašą virš dr. Viliūno laiško ir 
informuoti visuomenę, kad tai buvo pa
daryta be Sydnėjaus Apylinkės Valdybos 
žinios, sutikimo ar prašymo. Su pagarba

A. V. Kramilius, 
ALB Sydnėjaus Apylinkės V-bos Pirmininkas 

1999.10.09
Nuorašas ALB Krašto Valdybai ir 

"Tėviškės Aidams”

LB Spaudos Sąjungos Valdyba 
atsako

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos 
pirmininkas Antanas Kramiliusrašo: "Esu 
suteikęs raštiškai kiekvienam mano Val
dybos nariui teisę naudotis Valdybos ant
rašte, kai yra rašomi laiškai į spaudą gy
vybiniais Lietuvai ir lietuviams reikalais."

Mūsų nuomone, Valdybos nariaikaip 
asmenys jau savaime turi teisę rašyti 
asmeninius laiškus, todėl papildoma tei
sė naudotis Valdybos antrašte nurodo, kad 
raštas su tokia antrašte yra daugiau nei 
asmeninis ir todėl tokio rašto autorių 
susieja su Valdybos autoritetu.

Tačiau p. A. Kramilius taip pat rašo: 
"... Dr. A. Viliūno laiškas... /yra/ tik jo 
kaip Valdybos nario asmeniškas laiškas". 
Dr. A. Viliūnas savo rašte LB Spaudos 
Sąjungos Valdybai ir spaudai (data 3.9.99) 
pasisako dar griežčiau: rašant gen. proku
rorui p. Pėdnyčiai "... visam straipsnyje 
minėjau, kad rašau savo vardu kaip pri
vatus asmuo".

Raštas p. Pėdnyčiai buvo su antraštės 
įrašais SYDNĖJAUS APYLINKĖS 
VALDYBA ir AUSTRALIJOS LIETU
VIŲ BENDRUOMENĖ. Nesuprantame, 
kaip svarbus raštas su oficialia antrašte 
kartu gali būti tik "Valdybos nario asme

niškas laiškas", ar laiškas j kurį rašo tik 
"privatus asmuo". Juk antraštė (antgalvė, 
letterhead) turi ne tik įprastinę kasdieninę, 
bet ir juridinę reikšmę. Pavyzdžiui, asmuo 
gavęs, sakysim, statybos inspektoriausraš- 
tą turi reikalą su Savivaldybe, o asmuo, 
sumokėjęs mokesčius ir gavęs oficialų kvi
tą su institucijos vardu, jaučiasi tikras, kad 
pinigai eina tos institucijos kason.

Valdybos antraštę traktuojant kitaip, 
iš tiesų būtų nebegalima tiesioginiai sa
kyti, kad raštai su Valdybos antrašte yra 
Valdybos informacija, instrukcija, pareiški
mas, protestas k t.t. - nes raštas galėtų 
turėti Valdybos antraštę, o jo turinys ga
lėtų būti tik "asmeninis". Šia prasme, 
kaip p. A. Kramilius rašo, raštas p. Pėd
nyčiai nebuvo Valdybos pareiškimas.

Taip pat nesuprantame, kaip (dr. A. 
Viliūno minėto rašto teigimu) 1999 m. 
rugpjūčio 30 dieną dr. A. Viliūnas dar ne
buvo oficialiai paskirtas Valdybos vice- 
pirmininku, bet tos dienos rašto antraštėje 
yra įrašas "Dr. Alfonsas Viliūnas, Vice 
President..." Neturime pagrindo manyti, 
kad dr. A. Viliūno rašto p. Pėdnyčiai data 
bei pareigybės įrašas yra kaip nors mani
puliuoti. Bet kaip tokią prieštaringą pa
dėtį turi suprasti tą raštą skaitantis as
muo ar žiniasklaidos darbuotojas?

Klausimas, kaip naudoti antraštes (let
terhead) ALB padaliniuose yra Australijos 
Lietuvių Bendruomenės reikalas ir pra- 
šokaLBSpaudosSąjungosValdyboskom- 
petenciją. Todėl šį atsakymą siunčiame ir 
ALB Krašto Valdybos dėmesiui.

LB Spaudos Sąjungos Valdyba

Gerbiamas Redaktoriau,
Šių metų "Mūsų Pastogės" 39 nume

ryje buvo išspausdintas dr. Alfonso Viliū
no, Sydnėjaus Apylinkės Valdybos vice
pirmininko "viešas laiškas". Šis laiškas 
nepasitamaųja nei Australijos Lietuvių 
Bendruomenei, nei lietuvių geram vardui, 
gi jo spausdinimas "Mūsų Pastogėje" ne
duoda garbės ir pačiam laikraščiui.

A. Viliūnas rašo: "keletas lietuvių pri
sidėjo prie vokiečių vadovaujamo (...) žy
dų žudymo, genocido". Straipsnelis nuo- 
gastaudamas teigia, kad "Australijos ži- 
niasklaida (...) ir vėl pagarsino, kad lie
tuviai yra žydšaudžių tauta".

Nepastebėjau, kad taip Australijos 
žiniasklaida dabar garsintų. Aišku, kad 
klaidinga dėl kelių asmenų nusikaltimo 
kaltinti tuo visą tautą ar tautinę grupę. Tai 
yra bendras principas, galiojantis visoms 
tautinėms ar kitokioms grupėms: kiekvie
nas asmuo yra atsakingas už savo veiks
mus, gi už atskirų asmenų nusikaltimus 
nedera kaltinti visos grupės.

Bet A. Viliūnas tokio principo ben
drumo nenori suprasti. Už Lietuvos žydų 
genocidą jis kaltina - žydus: "Už tai kalti 
patys žydai..."

Išvis, turbūt atėjo laikas ir vėl viešai 
pasakyti, kad nėra jokio pateisinimo geno
cidui ir jokios rašliavos to fakto nepakeis. 
Manau, kad didelė dauguma Australijos 
lietuvių nepritarė, nepritaria ir nepritars 
vaikų, motenj ir kitų žmonių masinėms 
žudynėms, kur jos bebūtų vykdomos. 
Lietuvių tauta yra pakankamai prisiken
tėjus! nuo įvairaus plauko okupantų, tad 
manau, kad dauguma lietuvių supranta, 
kad genocidas - šlykštus nusikaltimas.

Beje, A. Viliūnas ne kontekste cituo
ja iš Elenos Jonaitienės romano "Likimo 
Blaškomi". Ši knyga yra autobiografinis

Nukelta į 7 psl.
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J. Jonavičius 1998 m. įteikia švenčių 
vėliavą A. Poviliūnui, kuris ją nuvežė į 
IV-ją PL Sporto Šventę Lietuvoje.

Atkelta iš 6 psl
Galiu net pasigirti, kad sekasi neblo

gai. Direktorate dirba tikrai geri žmonės. 
Esame visiškai nepriklausoma organi
zacija. Turime gerą loterijų tarnybą, todėl 
esame ir finansiškai nepriklausomi, nes 
turime 80% visos Lietuvos loterijos rin
kos, kas leidžia padėti olimpiniams spor
tininkams, kuriems mokame olimpines 
stipendijas, padedame finansiškai visiems 
olimpiniams pirmininkams, olimpiniams 
veteranams ir darome viską, kad kuo ge
riau galėtume padėti Lietuvos sportui ir 
sportininkams.

O kas iš Lietuvos valdžios žmonių 
atvažiuos į olimpiadą?

Tikrai pasakyti, kas atvažiuos dar 
negaliu. Esame pakvietę Prezidentą Val-
dą Adamkų. Jo sentimentai Australijai 
yra dideli, nes jis buvo atvežęs Šiaurės 
Amerikos krepšininkus į Australiją ir jie 
čia žaidė. Manau, kadjis norės pamatyti 
ir Lietuvos olimpiečius, dalyvausiančius 
Sydnėjaus olimpiadoje. Esame pakvietę 
ir Seimo pirmininką Vytautą Landsbergį, 
kuris žadėjo atvykti. Taip, kad du oficia
lius žmones jau esame pakvietę, o jeigu 
premjeras Rolandas Paksas norės čia da
lyvauti, tai mes ir jį pakviesime. Ir tai bus 
trys pagrindiniai Lietuvos žmonės, ku
riems bus sudarytos visos geriausios są
lygos. Tačiau pagrindas - yra mūsų sporti
ninkai, nes tik olimpiadose pajuntamas 
tas pasididžiavimas, kada Lietuvos vė
liava čia kabo ir kartais po laimėjimo - 
net aukščiau už kitų 200 valstybių, kurios 
daug didesnės ir turtingesnės. Tada tik 
pamatai, kad ta investicija olimpiniam 
sportui duoda daugiau naudos negu vi
sos kitos investicijos, pvz. propagandai 
ar kam kitam.

Būdamas senas (tik, žinoma, ne am
žium) mūsų sportininkų draugas, ko 
palinkėtumėte Australijos lietuviams?

Visų pirma norėčiau palinkėti, kad jie 
liktų tokie patys, kokius aš pažinojau nuo 
1988 metų. Jie visi, nors amžiumi gal kiek 
ir suseno, bet nesuseno širdimi. Jie išliko 
tokie patys, mylintys Lietuvą ir visuomet 
norintys Lietuvai padėti. O sportininkams 
linkiu geros sveikatos, pasisekimų jų 
sporto šakose ir manau, kad mes visi ga
lėsim pasidžiaugti Lietuvos olimpiečiais, 
o taip pat ir pasiekti savo sportines aukš
tumas ir jeigu mes jas pasieksime, tai bus 
ir mūsų ta asmeninė pergalė. To aš ir lin
kiu visiems.

Ačiū už pokalbį.

■ ■ ■
Antrasis pokalbis su Lietuvos olimpi

niu „Chef de Mission-Algirdu Raslanu.
Būdamas Lietuvos sporto departamen

to generalinio direktoriaus pavaduotoju, 
jis yra vyriausias olimpinės delegacijos 
sportininkų vadovas. A. Raslanas ir da
bar aktyviai dalyvauja sportiniame irkla

Atkelta iš 6 psl.
romanas, ne autobiografija. Atseit, kny
goje yra autorės autentiškų prisiminimų 
ir jos literatūrinių kūrinių pynė. Neteisin
ga naudotis literatūriniu kūriniu, lyg jis 
būtų faktų rinkinys.

O kas už ką yra kaltas, visiems teks 
atsakyti prieš savo Kūrėją - vieniems 
anksčiau, kitiems vėliau. Ir jokios rašlia
vos nuo to svarbiausio teismo nė vieno 
neišsaugos. Tuo aš tikiu.

Dr. A. Kabaila, 1999.10.11 

vimo gyvenime, o savo akademiniame 
gyvenime pasiekęs daktaro laipsnį.

Būdamas misijos šefu, ar daug prieš 
olimpiadą turite rūpesčių?

Pakankamai daug. Visųpinnarengiant 
pasirengimo programą Sydnėjui 2000, 
buvo parašyta, kad turi būti neper
traukiamas treniruočių procesas ir, antra, 
kad finansavimas turi būti nuolatinis ir 
pastovus. Šiandien, jei mes galime daryti 
visus renginius, treniruotes ir varžybas, 
tai finansiniai reikalai yra tiesiog proble
matiški ir, ypatingai rugpjūčio mėnesį, 
buvo daug problemų, pvz. kaip surasti pi
nigų mūsų pagrindiniams sportininkams, 
kad jie galėtų dalyvauti varžybose.

Kiek maždaug iš Lietuvos atvyks 
sportininkų, vadovų ir kitų svečių?

Labai sunku pasakyti, nes pvz. dvi- 
kovinėse sporto šakose nėra dar įvykę 
pagrindinės atrankos. Tačiau, mes esame 
sudarę apytikrį sąrašą, kuriame yra apie 
60-65 sportininkai.

Apžiūrėję visus olimpinius įrengi
mus, kaip vertinate australų pasiruo
šimus?

Visą laiką organizatoriai sakė, kad ši 
olimpiada yra skirta sportininkams. Aš 
nesuprantu, kodėl sakoma, kad ji ypatin
gai yra skirta sportininkams. Mano su
pratimu, ji ir turi būti skirta sportinin-

LR sporto departamento gen. direkto
riaus pavaduotojas A. Raslanas.

kams. Jeigu Tarptautinis Olimpinis Ko
mitetas ir buvo šiek tiek nukrypęs nuo tos 
linijos, tai buvo jų problema, tačiau aš no
rėčiau pasakyti, kad ko gero tai bus pati 
geriausia olimpiada ir, jei visi organizaci
niai planai buvo parduoti Tarpt. Olimp. K- 
tui už 3.7 mln. dolerių, tai matosi, kad 
žmonės yra labai daug ir rimtai tame rei
kale padirbėję ir mes taip pat galime daug 
ko iš jų mokintis, kas čia yra padaryta.

O kokie patys didžiausi Jūsų,kaip 
šefo,rūpesčiai čia?

f Milelį mirusieji t
A. t A. Brouins Jasiiinskas

Bronius Jasiunskas gimė 1923 metų 
rugsėjo 18 dieną Gižų valsčiuje, Vilka
viškio apskrityje. Tėvai - Jonas ir Vikto
rija Jasiunskai. Brolis Juozas miręs.

Bronius mokėsi Rygiškių Jono ir Ma
rijonų gimnazijose, Marijampolėje. 1944 
metais įstojo į Vietinės Rinktinės Kari
ninkų mokyklą, Marijampolėje. Bet ne
ilgam - vokiečių areštuotas ir apvilktas 
vokiška aviacijos uniforma buvo išvežtas 
darbams į Norvegiją. Po karo grįžo į 
Vokietiją ir dirbo amerikiečių darbo 
kuopose, Tempelhof aerodrome, Berly
ne. 1947 metais su pirmuoju transportu 
atvyko į Australiją. Dviejų metų privalo
mo darbo sutartį atliko Mt. Gambier 
apylinkių miškuose, Pietų Australijoje. 
Vėliau dirbo BHP firmoje, Whyalla, SA 
Pilkington Bros., stiklo fabrike Kilkenny, 
Adelaidėje ir Snowy Hydroelectric pro
jekte, Snieguotuose kalnuose.

Persikėlęs į Sydnėjų, dirbo virėju lai
vyno bazėje, Watsons Bay. Išėjęs į pensi
ją gyveno valdiškame bute, Botany. Paš

Tragiškai žuvusiam Lietuvoje
A. f A. Viktorui Čižeikai, 

broliui Alfonsui Čižeikai ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą
Pciritli'o Lietuvių Bendinomenfc

A. f A. Eugenijai Bliokicuei
minis, reiškiu nuoširdžią užuojautą jos sūnui Jurgiui, dukrai Tamarai ir žentui 
Beniui Vingiliui. Vietoje gėlių ant kapo, aukoju ''Mūsų Pastogei" $ 20.

Antanas Šutas

A. f A. Eugenijai Bliokienei
mirus, dukrai Tamarai Vingilienei ir sūnui Jurgiui Bliokui bei jų šeimoms 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Bronė ir Stepas Jareinbauskai

Tų rūpesčių yra visa eilė. Grįžus į 
Lietuvą reikės labai gerai ir atidžiai iš
studijuoti visus planus ir dokumentus, 
kuriuos mes dabar gavome. Visi šeši 
žmonės (organizaciniai vadovai) turime 
bent tris dienas užsidaryti ir pasislėpti 
Trakuose, Vidaus reikalų ministerijos 
sporto bazėje ir ten parengti ne tik patį 
einamąjį planą Australijos SOCOG, ką 
mes turime sumokėt, iš kitos pusės, mes 
turime paruošti planą sportininkams, tre
neriams, o taip pat paruošti finansinį ki
tų metų planą kur turės būti numatytas 
visas finansavimas. O tai yra labai svar
bu, nes kai kurių dalykų mes negalime 
finansuoti iš valstybinių pinigų. Kai ką 
mes galime finansuoti iš olimpinio iždo. 
Tačiau išlaidos bus didelės. Jei mes dek- 
laruojam, kad pirmenybė yra olimpinėms 
žaidynėms, tai lėšos turi būti skirtos taip 
pat olimpinio pasiruošimo naudai. Taip 
pat labai svarbi yra koordinacija tarp 
sporto šakų federacijų, trenerių, sporti
ninkų ir mūsų trijų žmonių grupės, į kurią 
įeina V. Nėnius, K. Steponavičius ir aš. 
Mes lyg ir apjungtam vasaros sporto šakų 
olimpinę komisiją kuriai vadovauja V. 
Nėnius ir sportininkų rengimo tarybą, ku
riai vadovauju aš. Mes norime padaryti ir 
parodyti, kad būtų aiškiai matoma, kas 
yra daroma ir kad kiekvienas sportinin
kas bei vadovas žinotų, kas yra padaryta.

Ar tekosusitiktisu vietiniais lietuviais 
ir ar jaučiate, kad bus jų parama?

--------"Mnsn Pastogė" Nr. 411999.10.18 psl. 7 ,

lijus sveikatai, amžių užbaigė slaugos 
namuose, Randwick.

Velionis palaidotas rugpjūčio 23 die
ną Rookwoodo Lietuvių sekcijos kapuo
se. Ilsėkis ramybėje.

A. Kramilius

Atvirai pasakius, aš nesitikėjau tokios 
paramos, kokią mes čia gauname. Tą 
daugumoje mes pajutom praeitais metais, 
kai mes keturi buvome atvykę į olimpinį 
seminarą. Mes tikrai nejaučiame jokio 
skirtumo tarp Australijos lietuvių ir Lie
tuvos. Mes nejaučiam jokio kalbos bar
jero bendravimo ir supratimo tarp Lie
tuvos ir jūsų žmonių. Australijoje buvo ne 
vieni mūsų sportininkai, kurie gavo viso
keriopą jūsų paramą Malonu, kad jau 
SOCOG sutiko ir patvirtino 5 vietos 
lietuvius, kurie bus olimpiniai asistentai. 
Jie galės daug kuo mums padėti. Tai dar 
viena pakopa, ko iki šiol nei vienoje 
olimpiadoje nebuvo. Labai svarbu ir ma
lonu, kad mes tuo laiku naudosimės ir 
Sydnėjaus Lietuvių Klubu ir Sporto Klu
bas „Kovas“ yra pilnai pasiruošęs mums 
taip pat padėti. Vadinasi, mes turime čia 
viską, ko reikia Lietuvos olimpinei rink
tinei Ir aš niekada negalėjau pagalvoti, 
kad gali būti toks variantas. Turiu pasa
kyti, kad Australijos Lietuvių Bendruo
menė ir sportininkai yra pilnai pasiruošę 
sutikti sportininkus. Jie absoliučiai yra 
draugiški Lietuvai ir tuo būdu jie pilnai 
padės atvykusioms sportininkams ir sve
čiams iš Lietuvos. Manau, kad tai yra 
išimtinis, unikalus atvejis ir, tuo pačiu, 
istorinis atvejis visam Lietuvos sportui.

(Tęsinys sekančiame „M.P.“ nr.)
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
16-18 East Terrace, BANKSTOWN, NSW 2200 

Tel: 9708 1414 Fax.: 9796 4962

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

ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

VALGYKLA VEIKIA:
PENKTADIENIAIS NUO 6.00 IKI 8.00 vai. 

ŠEŠTADIENIAIS ŠVEDIŠKAS STALAS NU01200 vai. 
SEKMADIENIAIS NUO 12.00 vai.

KIEKVIENĄ KETVIRTADIENĮ 7.30 vai. 
Bilijardo kambaryje Jūsų laukia žaidėjai, kovojantys dėl prizų. 

VISO VAKARO IŠLAIDOS ŽAISTI TIK 2 DOLERIAI

Kiekvieną Sekmadienį nuo 5.00 iki 6.00 vai 
LINSMOJI VALANDA 

VISI GĖRIMAI UŽ PUSĘ KAINOS

SEKANTI PENSIJŲ DIENA SPALIO 28 d.
ŠVEDIŠKAS STALAS NU012.00 VAL KAINA $5.00

KLUBO METINIS SUSIRINKIMAS
SPALIO 31 d. 2.30 vai.

KALĖDŲ EGLUTĖ
GRUODŽI012 d. - REGISTRUOKITE SAVO VAIKUS (NE ANŪKUS) 

KLUBO RAŠTINĖJE

KLUBUI REIKALINGI BARO PAGALBININKAI, 
JEI TURITE ATLIEKAMO LAIKO - PADĖKITE KLUBUI

SAVAITĖS MINTIS: Tas, kuris juokiasi paskutinis, galvoja lėčiausiai.

Socialinės Globos Moterų D-ja Melbourne 
kviečia nares ir prijaučiančias į rengiamą popietę, kuri įvyks spalio 24 dieną, sekma
dienį, 12.30 vai. po pietų Lietuvių Namuose. Kavutė - pyragaičiai ir skanumynai su
neštiniai. Laukiame! DGMD Melbourne

Lietuviškai kalbantys dvikalbiai globėjai
Canterbury daugiakultūrinė senų ir nepajėgių žmonių tarnyba ieško glo

bėjų, kuriuos įtrauktų į savo sąraišus žmonių, kurie galėtų rūpintis senyvais, ne 
anglų kilmės žmonėmis, gyvenančiais Bankstowno savivaldybės srityje.

Pareigos - įvairūs pagalbiniai patarnavimai, jų tarpe valymas, asmeninė 
higiena, transportas ir t.t.

Būtina - abiejų: lietuvių ir anglų kalbų mokėjimas, supratimas ne anglų 
kilmės asmenų poreikiu, patyrimas dirbant su senais, ligotais žmonėmis, mo
kėjimas rasti bendrą kalbą, sugebėjimas dirbti savarankiškai ir įvairiomis 
valandomis, turėti vairuotojo liudijimą ir automobilį.

Pageidaujama - pirmosios pagalbos pažymėjimas, patirtis slaugyme.
Atlyginimas - Misc. Workers Award 13-16 dolerių per valandą, atsiž

velgiant į patyrimą ir kvalifikacijas.
Dėl smulkesnės informacijos skambinkite Toola tel. 9718 6062. CACP 

Coordinator CMADSS P.O. Box 234, Campsie 2194 iki gegužės 22 d.

Sydnėjaus moterų tradicinė iešminė
Spalio 17 d., sekmadienį, Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija 

ruošia lŲCtipę tradicinę iešipipę. kuri įvyks 12 vai. Lietuvių Sodyboje, 
23 Laurina Ave, Engadine North. Pietūs nuo 1 vai.

Maloniai kviečiame tautiečius, iš arti ir toli, apsilankyti. Pasivaišinsime sodybiečių 
moterų pagamintais tradiciniais patiekalais, o vėliau-kavutė ir pyragėliai. Atnaujinsite 
pažintis su senai matytais draugais. SLMSG Draugijos Valdyba

lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje*
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos 
nuo pajamų mokesčio (Tax deductable).

Naudokite pavadinimą anglų laiboje - Australian Lithuanian 
Foundation Inc. 44-50 Errol št., North Melbourne, Vic. 3051

Turint klausimų, galite skambinti A. Šimkui tel. (03) 9578 
4319.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

INFORMACIJA
„z....... < ............................ - ...............— .............-...............'•......... ......... .. ......

Pranešimas LBSS-gos 
nariams

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Są
jungos nariai yra kviečiami siūlyti kan
didatus į Spaudos Sąjungos komitetą. No
minacijos turi pasiekti komitetą ne vėliau 
spalio 27 dienos. Nominacijos pateikia
mos raštu, su bent dviejų Sąjungos narių 
bei siūlomo kandidato parašai. Komiteto 
adresas: P.O. Box 550, Bankstown, 
NSW 1885.

Dabartinę LB Spaudos Sąjungos ko
mitetą sudaro pirmininkas Vytautas Pa
tašius, vicepirmininkas Vytautas Doniela, 
sekretorius Vytenis Šliogeris, nariai: An
tanas Laukaitis ir Kęstutis Protas.

Pagal Sąjungos įstatus du dabartinio 
komiteto nariai V. Doniela ir K. Protas 
turi atsistatydinti per šį metinį narių susi
rinkimą. Jie gali būti vėl renkami į naują 
komitetą.

LB Spaudos Sąjungos Valdyba

Prašo paramos
Gerbiami ponai,

pirmiausiai norime supažindinti Jus su 
mūsų pensionato specifika. Pensionate gy
vena apie 200 vaikų su fizine bei protine 
negalia iš visos Respublikos. Be fizinės 
negalios, beveik kiekvienas turi eilę kitų 
negalių - klausos, regos, kalbos ir komu
nikacijos, todėl šitiems vaikams skiriamas 
įvairių reabilitacinių priemonių komplek
sai sveikatos atstatymui bei prisitaikyti 
integracijai į visuomenę. Vaikams skiria
mi kineziterapijos užsiėmimai, masažas, 
vandens procedūros, gydomojo purvo ap
likacijos, raumenų elektrostimuliacija, lo
gopediniai užsiėmimai.

Šitos programos įgyvendinimui reika
lingi dideli finansiniai įdėjimai. Valstybė 
skiria lėšas vaikų išlaikymui, tačiau reabi
litacijos programai jų nepakanka. Dėl lė
šų skygiaus mes negalime įsigyti reikia
mos aparatūros darbui.

Žinodami jūsų kilnius tikslus padėti 
pensionato vaikams, prašome, kad perves
dami pinigus į mūsų sąskaitą pridėtumėte 
nurodomą raštą, kad šie pinigai gali būti 
panaudoti tik medicinos tikalams. Jei to
kio nurodymo nebus, pinigai gali būti pa
naudoti visai kitiems tikslams. Mūsų sąs
kaita: LTB Kauno m. Centro skyrius, 
Banko kodas 60104, Kauno vaikų pen
sionato banko sąskaita 1002006093.

M. Ladzinskienė, med. darbuotoja

PRANEŠIMAS
Lietuvių Kooperatinė 

Kredito Draugija "Talka"
1999 spalio mėn. 30d. 
šeėtadieni, 2.00 vai. 
Lietuvių, Namuose

44 Errol Street, North Melbourne 
Šaukia:

METINĮ
SUSIRINKIMĄ

1. Susirinkimo atidarymas
2. Balsavimo komisijos

sudarymas
3. 1998 metinio susirinkimo

protokolas
4. PraneSimai:

Veiklos
Atskaitomybės 
Statutinis 
Auditorių

5. Pranešimų diskusijos ir
tvirtinimas

6. Valdybos rinkimai
(renkami 3 nariai)

7. Valdybos atlyginimo
nustatymas

8. Pelno paskirstymas
9. Sumanymai ir pasiūlymai

10. Susirinkimo uždarymas
—. 000 ----

Pagal "Talkos“ nuostatus dešimt 
nerių, atvykę i susirinkimą 

sudaro kvorumą.
Kiekvienas narys, nežiūrint jo turimų, 

įnašų, susirinkime turi tik vieną balsą.
Narys negali atstovauti daugiau 

kaip 3 kitus narius.
Nario atstovavimo įgaliojimas turi būti 
surašytas Ir pasirašytas ant oficialaus 

blanko ir turi aiškiai nurodyti kaip 
atstovaujantis narys turi balsuoti.

Blankai gaunami "Talkos" įstaigose.
Atstovavimo įgaliojimai turi pasiekti 
draugijos centrinę įstaiga.ne vėliau 

kaip 48 vai. prieš susirinkimą,
Vadovaujantis Draugijos įstatais, 

šis pranešimas ir metinė apyskaita 
nariams nėra siunčiami Individualiai.

I
 Apyskaitas galima gauti visose 

Talkos įstaigose ir susirinkime.

"TALKOS" SKYRIŲ 
SUSIRINKIMAI

Įvyks:

SYDNEY - lapkričio 7 d., 2 vai.
ADELAIDE - lapkričio 13 d„ 4 vai.

Lietuviai, žemaičiai ir visi kiti!
Spalio 23 dieną, šeštadienį, 3.30 vai. po pietų kviečiame visus į

žeipaičių vakaronę
Melboumo Lietuvių Namuose. Išgirsite žemaitiškas dainas, pasakojimus, patys 
padainuosite ir pašoksite. Paragausite žemaitiškų valgių.
Bilietų kainos: suaugusiems - $ 10, moksleiviams - $ S, vaikams iki 10 metų - 
veltui. Užsisakykite stalus pas Aleną tel. (03) 9338 2172 arba Liliją tel. (03) 
9848 8792. Laukiame. Entuziastės
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