
kOsk pastogė
51 - mi Metai Australian Lithuanian Weekly Post Print Approved PP 255003/01774 Kaina - Price $1 25.10.1999 Nr. 42 (2650)

Lietuvos įvykių apžvalga
Europos Komisija reko

mendavo pradėti derybas su 
Lietuva dėl narystės 
Europos Sąjungoje

Europos Komisijos delegacijos Lie
tuvoje vadovas Henrik Emst Schmiegc- 
low mano, jog jau ateinančių metų ko
vo mėnesį Lietuva sės prie derybų sta
lo dėl narystės Europos Sąjungoje.

Tokią nuomonę jis išdėstė penkta
dienį aplankęs Seimo Pirmininką Vy
tautą Landsbergį. Svečias pasveikino jį 
dėl EK sprendimo pradėti su Lietuva 
derybas dėl narystės Europos Sąjun
goje. H. E. Schmiegelow pažymėjo V. 
Landsbergio indėlį į šį pasiekimą.

Savo paskelbtame dokumente Euro
pos Komisija pripažino padarytą di
delę Lietuvos pažangą ir rekomendavo 
derybas dėl narystės Europos Sąjun
goje su Lietuva pradėti kitų metų 
pradžioje. Tokias pačias rekomenda
cijas gavo Malta, Latvija ir Slovakija. 
Dar su dviem kandidatėmis - Bulgarija 
ir Rumunija - taip pat siūloma pradėti 
derybas, bet joms turėtų būti taikomos 
tam tikros išlygos.

Lietuva dabar įsijungs į tokį derybų 
procesą, kokiame jau pusantrų metų 
dalyvauja Lenkija, Čekija, Vengrija, 
Slovėnija, Estija ir Kipras.

Lietuvos parlamento sprendimas 
tvirtinant Seime Nacionalinę energe
tikos strategiją, pasak H. E. Schmie
gelow, suvaidino didelį vaidmenį 
Europos Komisijai vertinant Lietuvos 
pasirengimą be tokių pastabų, kuriomis 
palydėtos Bulgarija ir Rumunija.

Seimo Pirmininkas informavo svečią, 
jog bus kuriama speciali įstaiga, 
spręsianti su Ignalinos atominės jėgai
nės uždarymu susijusias problemas - 
Lietuvos energetikos bei Visagino 
regiono infrastruktūros ir socialinius 
klausimus. Lietuva tikisi, jog Europos 
Sąjunga laikysis pažado skirti finan
sinę ir techninę pagalbą planavimui, 
projektavimui bei statyboms visai IAE 
uždarymo užduočiai. H. E. Schmiege
low patikino, jog dar šiemet dalis 
numatytų lėšų bus pervesta Lietuvai.

„LUKoil“ kelia kainą
Rusijos kompanija „LUKoil“ tieks 

Lietuvai naftą tik tuo atveju, jeigu jai tai 
bus ekonomiškai naudinga - jei kaina ir 
perdirbimo sąlygos bus geresnės nei 
tiekiant naftą kitomis kryptimis, sakė 
„LUKoil“ naftos tiekimo ir naftos 
produktų eksporto valdybos viršininkas 
Jurijus Storoževas po susitikimo su 
Ministru Pirmininku Rolandu Paksu.

„LUKoil“ atstovas informavo, kad 
kompanija savo įsipareigojimus įvyk
dė - turėjusi per ketvirtį patiekti 
„Mažeikių naftai“ 80 tūkstančių tonų 
naftos, patiekė 100 tūkstančių tonų. 
Šiandien, pasak J. Storoževo, įmonė už 

žaliavą skolinga 26 milijonus JAV 
dolerių.

Patikinę, jog pokalbyje abi pusės 
atsiribojo nuo politinių vertinimų, 
„LUKoil“ pareigūnas sakė, kad jeigu 
įmonės vadovybė ir Ūkio ministerija 
pasiūlys kainą, kuri bus priimtina, 
„LUKoil“ pasirengusi sumažinti eks
porto apimtis kitomis kryptimis ir tiek
ti didesnius kiekius „Mažeikių naftai“.

Pasak J. Storoževo, naftos kaina yra 
derybų objektas, tačiau ji turi būti 
patrauklesnė, palyginti su Ventspiliu, 
Gdansku ar kitais perdirbėjais. „Ir tik 
tokiomis sąlygomis mes sutinkame 
dirbti“, pabrėžė „LUKoil“ valdybos 
viršininkas.

Premjero atstovas spaudai Jonas 
Čekuolis informavo, kad Vyriausybės 
vadovas tikisi susitikti ir su kitų naftos 
kompanijų atstovais. Kol kas yra nu
matytas susitikimas tik su „Jukos“ 
vadovais. J. Čekuolis priminė, kad 
svarbiausia - pasiūlytos ekonominės 
sąlygos.

Penktadienio susitikime „LUKoil“ 
nesuteikė jokių garantijų, kad nafta į 
Mažeikius tekės artimiausiu metu.

Prezidentas - Žemės ūkio 
universiteto garbės daktaras

Prezidentas Valdas Adamkus tapo dar 
vienos aukštosios mokyklos - Lietuvos 
žemės ūkio universiteto - garbės daktaru.

Tai liudijančios regalijos Lietuvos 
vadovui buvo įteiktos penktadienį mi
nint universiteto 75 metų sukaktį. Gar
bės daktaro vardas Prezidentui uni
versiteto tarybos sprendimu suteiktas 
dar liepos mėnesį, bet iki šiol buvo 
laukiama palankios progos, kad būtų 
galima įteikti regalijas.

Lietuvos žemės ūkio universitetas - 
septinta aukštoji mokykla, kuri suteikė 
garbės daktaro vardą V. Adamkui. 1989 
metais tokį titulą tuometiniam JAV 
administracijos pareigūnui skyrė Vil
niaus universitetas. Dabartinį Lietuvos 
vadovą taip pat pagerbė Jungtinių Vals
tijų Indianos Švento Juozapo koledžas, 
Šiaurės Vakarų ir Katalikiškasis Ame
rikos universitetai, taip pat Kauno 
technologijos universitetas. Šiemet 
Prezidentas V. Adamkus tapo ir Ilino
jaus universiteto, kurį pats baigė, gar
bės daktaru.

Socialdemokratų partijos 
garbės pirmininkas A.

Sakalas prieš esamą garbės 
vardų suteikimo praktiką 
Socialdemokratų partijos Garbės 

pirmininkas Aloyzas Sakalas yra prieš 
nesveikas, konjunktūrines tendencijas 
suteikiant Garbės daktarų vardus 
aukštosiose mokyklose.

Suprasdamas, kad šiais nelengvais 
laikais universitetai manosi kaip suge
ba, A. Sakalas mano, kad aukštosios
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mokyklos teikia Garbės daktaro vardus1 
žymiems Lietuvos politikams ne vien už 
jų nuopelnus mokslui ar kultūrai, bet ir 
konjunktūriniais sumetimais, tikė- 
damosios kokios nors naudos.

A. Sakalas taip pat priekaištavo ša
lies vadovui dėl, jo nuomone, per ma
žo domėjimosi finansine mokslo ir 
studijų padėtimi. Jis priminė, kad 
mažinant šių metų biudžetą, muksiąs ir 
studijos neteko daugiau kaip 25 milijo
nų litų, o kitais metais planuojami dar 
mažesni asignavimai šiai sričiai negu 
šiemet.

Vyriausybė susirūpino 
badaujančių prieš Grūtą 

sveikata
Vyriausybė susirūpino jau daugiau 

nei savaitę prieš sovietinių skulptūrų 
eksponavimą Grūte badaujančių žmo
nių sveikata ir pavedė tuo pasirūpinti 
Sveikatos apsaugos ministerijai.

Prie aukščiausių Lietuvos institu
cijų- Prezidentūros, Seimo ir Vy
riausybės - įvairių visuomeninių 
organizacijų atstovai badauti pradėjo 
spalio 6 dieną. Kaip informavo Vy
riausybės spaudos tarnyba, jų sveikata 
nutarta pasirūpinti atsižvelgus į galimas 
komplikacijas, kurios gali kilti jau antrą 
savaitę badaujantiems žmonėms.

Keli senyvo amžiaus žmonės su tri
spalvėmis juostelėmis bei valstybine 
vėliava, trečiadieniais, penktadieniais ir 
sekmadieniais susirenka prie Vy
riausybės. Prie Prezidentūros badauja 
pirmadieniais ir šeštadieniais. An
tradieniais ir ketvirtadieniais bado ak
cijos aktyvistai renkasi netoli Seimo 
rūmų.

Šį bado akcijų maratoną numatoma 
baigti tada, kai Grūto miške bus at
sisakyta demonstruoti sovietinio lai
kotarpio skulptūras.

Šalies vadovų pokalbis vėl 
sukosi apie „Williams“ 

problemas
Dėl „Mažeikių naftos“ apyvartinių 

lėšų trūkumo ir jo padengimo prob
lemų ketvirtadienį vėl tarėsi aukščiau
si mūsų šalies vadovai - Prezidentas

Valdas Adarhkus, Seimo Pirmininkas 
Vytautas Landsbergis bei Premjeras 
Rolandas Paksas. Į pasitarimą buvo 
iškviestas ir finansų ministras Jonas 
Lionginas.

„Mažeikių naftos“ apyvartinių lėšų 
trūkumas ir abejonės, kas jį padengs, 
pastaruoju metu kelia nemažą su
sirūpinimą Lietuvos vadovams ir truk
do greičiau pasirašyti bendrovės 
privatizavimo sutartį su JAV kompa
nija „Williams“. Spalio pradžioje naftos 
perdirbimo bendrovė apyvartinėms 
lėšoms stokojo maždaug 110 milijonų 
JAV dolerių.

Ketvirtadienį Premjero R. Pakso po
tvarkiu buvo sudaryta darbo grupė, kuri 
su „Williams“ atstovais iki spalio 26 
dienos išanalizuos „Mažeikių naftos“ 
apyvartinį kapitalą ir jo finansavimo 
galimybes.

Naujas ambasadorius - 
artimas Primakovui žmogus
Prezidentui Valdui Adamkui ket

virtadienį prisistatė naujas Rusijos 
ambasadorius Jurijus Zubakovas, turin
tis ilgametę darbo KGB patirtį ir ar
timas buvusiam Rusijos premjerui 
Jevgenijui Primakovui žmogus.

Įteikdamas skiriamuosius raštus 
Lietuvos vadovui, Rusijos ambasado
rius pažymėjo, kad abi šalis „nemažai 

kas sieja ir tarptautinėje, ypač europietiš
koje politikoje“. „Tikiuosi, kad tokią 
patogią geografinę padėtį bei išorinius 
ryšius turinti Lietuva ir ateityje bus 
jungiamoji grandis tarp Rytų ir Vakarų, 
padės plėtoti regioninį bendradarbia
vimą ir kurti vieningos Europos ar
chitektūrą, stiprins stabilumą ir saugu
mą Europoje“, - sakė diplomatas.

Dabartinis Rusijos ambasadorius 
Vilniuje J. Zubakovas Sovietų Sąjun
gos valstybės saugumo komitete - KGB 
- pradėjo dirbti baigęs saugumo mokyk
lą. Nuo 1966 metų jis KGB ėjo įvairias 
pareigas, užsiiminėjo kontražvalgyba, 
dirbo laivyne, centriniame KGB apa
rate. Beje, žurnalistų paklaustas apie 
karjerą valstybės tarnyboje, J. Zubako
vas nepaminėjo to, kad jis dirbo KGB.
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Lietuvos įvykių...
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1991 metais J. Zubakovas paskirtas 
tuometinio Rusijos saugumo tarybos 
nario J. Primakovo patarėju, o po metų 
tapo Užsienio žvalgybos tarnybos 
direktoriaus pavaduotoju administra
cijai ir ūkinei veiklai.

1996 metais, kai užsienio reikalų 
ministru tapo J. Primakovas, jo pa-( 
vaduotoju paskirtas J. Zubakovas, kuris 
Rusijos diplomatijos sistemoje pertvar
kė diplomatinių atlyginimų, sociali
nių garantijų sistemą. Be to, jam dir
bant, visose Rusijos ambasadose už
sienyje sustiprinta žvalgybinė veikla.

Ankstesnis Rusijos ambasadorius 
Konstantinas Mozelis iš Lietuvos išvy
ko rugsėjo pradžioje. Jis paskirtas 
vadovauti Rusijos ambasadai Meksi
koje.

Seimas patikslino šių metų 
valstybės biudžetą

Ketvirtadienį plenariniame Seimo 
posėdyje parlamentarai patikslino šių 
metų valstybės biudžeto įstatymą.

Valstybės biudžeto išlaidos sumažin
tos 450 milijonų litų, iš jų paprastosios 
išlaidos - 354,6 milijono litų, ne
paprastosios išlaidos - 95,4 milijono litų. 
1999 metų valstybės biudžeto planas 
numatomas 6 milijardai 760 milijonų 
832 tūkstančiai litų.

Paremti šių metų valstybės biudžeto 
įstatymo pakeitimus kvietė konser
vatoriai. Skeptiškai vertino jo pataisas 
Centro sąjungos, Socialdemokratų ir 
LDDP frakcijų atstovai.

S. Šareckis - apie žmogaus 
teisių pažeidimus 

Baltarusijoje
Lietuvos saugumas priklauso taip pat 

ir nuo demokratijos lygio Baltarusijoje, 
pareiškė trečiadienį vykusiame Seimo 
Žmogaus teisių komiteto posėdyje esan
tis Vilniuje išvaikytos Baltarusijos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas Se
mionas Šareckis. Jis informavo Lietu
vos parlamentarus apie žmogaus teisių 
pažeidimus Baltarusijoje.

Pasak Žmogaus teisių komiteto va
dovo E. Zingerio, Lietuva negali visiš
kai abejingai stebėti, kaip Baltarusijoje 
formuojasi režimas, kuris kels grėsmę 
Europos tautų taikai. Jo nuomone, 
Lietuvos vykdomoji valdžia, tai yra 
Užsienio reikalų ministerija, turėtų 
patikslinti ir aiškiau suformuluoti savo 
poziciją dėl Baltarusijos. Lietuva turi 
kuo greičiau tapti NATO nare dėl savo 
saugumo, nes situacija kaimyninėse 
valstybėse yra visiškai neprogno
zuojama. Seimo Žmogaus teisių ko
mitetas, pasak jo vadovo, yra susirūpi
nęs, kad Baltarusija, kuriai įtaką daro 
tam tikri sluoksniai Maskvoje, pik
tybiškai, jo nuomone, nepasirašo re- 
admisijos sutarties su Lietuva.

Vėl keičiamas "Mažeikių 
naftos“ vadovas

Tik porą mėnesių „Mažeikių naftai“ 
vadovavęs Vidmantas Macevičius at
leistas iš generalinio direktoriaus parei
gų. Tai, pasibaigus Premjero Rolando 
Pakso ir ūkio ministro Eugenijaus Mal- 
deikio susitikimui, patvirtino Ministro 
.Pirmininko atstovas spaudai Jonas 

. čekuolis.
Pasak jo, naujasis „Mažeikių naftos“ 

vadovas laikinai nušalintas nuo parei-
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gų, kadangi šioje sudėtingoje situaci
joje V. Macevičiui trūksta patyrimo, jis 
nelaiku pateikė kai kuriuos dokumen
tus, netinkamai tarėsi su partneriais.

Dėl konkretaus asmens, kuris galėtų 
užimti koncerno generalinio direkto
riaus pareigas, kol kas nekalbama. Nors 
J. Čekuolis nepaneigė, jog konkretūs 
kandidatai Vyriausybėje buvo minimi.

„Danisco Sugar“ vadovai 
susitiko su runkelių 

augintojais
Sudėtingą Lietuvos cukraus pramo

nės padėtį antradienį aptarė bendrovės 
„Danisco Sugar“ ir Lietuvos cukrinių 
runkelių augintojų kooperatyvų atsto* 

vai<Pasitarime„DaniscoSugar“ vadovai 
išreiškė susirūpinimą dėl cukraus 
pramonės plėtrai kilsiančio pavojaus, 
jei Marijampolės cukraus fabrikas dirbs 
toliau. Tokia rizika atsiranda dėl to, kad 
bus atidėta įmonių modernizacija ir 
cukraus pramonė nebus pasiruošusi 
konkurencijai Lietuvai įstojus į Euro
pos Sąjungą.

Bendrovės „Danisco Sugar“ teigimu, 
didelės investicijos turi būti daromos 
jau per artmiausius kelerius metus. 
Anksčiau paskelbti planai investuoti 60 
- 80 mln. litų per ateinančius 3-4 me
tus, kad būtų padidinti Kėdainių ir 
Panevėžio cukraus fabrikų gamybiniai 
pajėgumai, buvo tik pirmas žingsnis į 
cukraus pramonės modernizavimą. 
Tačiau tol, kol Marijampolės fabrikas 
dirbs, esant neapibrėžtoms cukraus' 
gamybos kvotoms, Danijos bendrovė 
„Danisco Sugar“ turės didelių sunkumų 
įgyvendindama šias 'investicijas.

Jungtinių Tautų atstovas 
pagyrė Lietuvos pažangą

Lietuvoje viešintis Jungtinių Tautų 
Vyriausiojo pabėgėlių komisaro Re
gioninės atstovybės Baltijos ir Šiaurės 
šalims atstovas Gary G. Troeller an
tradienio susitikime su vidaus reikalų 
viceministru Juozu Galginaičiu gerai 
įvertino pastarųjų trejų metų pažangą, 
kuriant pabėgėliams svarbias instituci
jas ir teisės aktus.

G. G. Troeller Vyriausiojo pabėgėlių 
komisaro atstovu Baltijos šalims pa
skirtas rugpjūtį ir šis jo vizitas Lietuvo
je - pirmasis.

Svečias domėjosi pabėgėlių statuso 
įstatymo projektu ir pažadėjo pagalbųjį 
rengiant. Susitikime dalyvavęs Mi
gracijos departamento direktoriaus 
pavaduotojas Janas Vidickas informa
vo, jog dar šį rudenį įstatymą ketina
ma pateikti Vyriausybei.

Jungtinių Tautų pabėgėlių komisaro 
atstovas taip pat klausė, ar Lietuvos tei
sės aktuose numatyta galimybė suteik
ti laikiną prieglobstį užsienio pilie
čiams, negavusiems pabėgėlio statuso. 
Šiuo metu mūsų šalyje yra 19 asmenų, 
kurie prašo leidimo gyventi Lietuvoje 
dėl humanitarinių priežasčių. Nutari
mo projektas dėl tokių leidimų ar
timiausiu metu bus pateiktas Vy
riausybei.

Žinios trumpai
• Penktadienį Kaune atidarytas 

kompanijos „Kraft Jacobs Suchard - 
' Lietuva“ bulvių traškučių fabrikas.

Kompanijos investicijos į jį siekia 10 
' milijonų JAV dolerių arba maždaug 40 
’ milijonų litų. Per penkerius savo veik

los Lietuvoje metus „Kraft Jačobs 
Suchard - Lietuva“ šalyje investavo per 
150 ilijonų litų, o bendrovės įnašas į

'rumpai is visur
Žmonių skaičius pasaulyje nesustoja- 

mai auga. Jungtinių Tautų Organizaci
jos apskaičiavimu, spalio 12 d. jis 
peržengė 6 bilijonų ribą.

Spalio 6 dieną užsidarė JAV karinė 
bazė Nurrungar, esanti netoli Woomera 
miestelio Pietų Australijoje. Bazė buvo 
naudojama iššaunamų iš Sovietų Są
jungos raketų susekimui. Vėliau sekė 
Irako raketų "Scud" iššovimas karo su 
Iraku metu. Spalio 12 dieną bazės už
darymas buvo atžymėtas iškilmėmis 
Woomeroje. Bazėje dirbo apie 750 aus
tralų.

JAV tebeturi karinę bazę Pine Gap, 
netoli Alice Springs, Šiaurės Teritorijo
je.

Spalio 12 dieną Pakistano ministras 
pirmininkas Nawaz Sharif paskelbė, 
kad jis atleido iš pareigų kariuomenės 
štabo viršininką gen. Pervaiz Mushar
raf, išvykusį trumpam vizitui į Šri Lan
ką. Už dviejų valandų kariuomenė nu
vertė Nawaz Sharif vyriausybę, jį patį 
areštavo. Pakistane įvesta karinė dik
tatūra. Iš Šri Lankos grįžęs gen. Pervaiz 
Musharraf paleido parlamentą, užšaldė 
politikų banko sąskaitas. JAV bando 
ekonominėmis sankcijomis priversti 
Pakistaną grįžti prie demokratinės san
tvarkos.

Spalio 14 dieną respublikonų domi
nuojamas JAV senatas atsisakė ratifi
kuoti 1996 m. prezidento B. Clinton 
administracijos pasirašytą tarptautinę 
sutartį, draudžiančią atominių ginklų 
bandymus. Sutartį pasirašė 44 valsty
bės. Tarp sutartį ratifikavusių valstybių 
yraD. Britanija, Prancūzijair Australija. 
Kinija ir Rusija žadėjo sutartį ratifikuo
ti tik po to, kai ją patvirtins JAV.

Spalio 16 dieną darbiečių partija 
laimėjo papildomus rinkimus į Viktori
jos valstijos parlamentą Frankston East 
rinkiminėje apygardoje. Galutinis par
tijų stovis Viktorijos valstijos parla
mente: liberalų vadovaujama koalicija -

Lietuvos ūkį siekia beveik pusę milijar
do litų.
• Nutarta steigti Klaipėdos valsty

binio jūrų uosto atstovybę Maskvoje. 
Tikimasi, kad tai padės sėkmingiau 
koordinuoti interesus, tvarkant krovi
nių srautus, geriau atstovauti Lietuvai 
kaip tranzito valstybei. Susisiekimo 
viceministras Ričardas Malkevičius 
praėjusią savaitę Maskvoje šį klausimą 
aptarė su Maskvos apskrities vadovais, 
verslo atstovais, taip pat su Lietuvos 
nepaprastuoju ir įgaliotuoju am
basadoriumi Rusijos Federacijoje.
• Prezidentas Valdas Adamkus siūlo 

uždrausti Lietuvos įmonėms finansuoti 
politines partijas ir organizacijas, o už 
neteisėtai paimtas aukas ar dovanas 
Įbaust! partijas baudomis, lygiomis tų 
aukų vertei. Tokios nuostatos numaty
tos ketvirtadienį šalies vadovo pa
sirašytame Politinių partijų ir or
ganizacijų finansavimo įstatymo patai
sų projekte. Toliau projektas bus 
svarstomas Seime.
• Ketvirtadienį Seimas iki 2000 metų 

43 vietos, darbiečiai - 42, nepriklausomi 
-3.

Spalio 18 dieną nepriklausomiems 
parlamento atstovams nusprendus 
paremti darbiečius, liberalo Jeff Ken
neth vyriausybė atsistatydino. Naujas 
Viktorijos valstijos premjeras bus dar- 
bietis Steve Bracks.

Rusai kovoja su čečėnais, stumda- 
miesi vis giliau į kraštą. Spalio 15 dieną 
jie paėmė Goragorsk miestą, esantį į 
pietvakarius nuo Tereko upės, o spalio 
18 dieną jų priekiniai daliniai buvo 7 
km. atstumu nuo Čečėnijos sostinės 
Grozny. Iki šiol Rusija tvirtino, kad su
stos prie Tereko upės. Apetitai padidė
jo, kai jų nuostoliai žmonėmis pasiro
dė mažesni, negu kovose prieš keletą 
metų.

Interfet daliniai Rytų Timoro kaime 
netoli Balibo miesto išlaisvino 2 500 
žmonių. Pro - Indonezijos milicija, 
užėmusi kaimą, apie 12 valandų išlaikė 
kaimo gyventojus įkaitais, bandydami 
bent dalį jų jėga nusivaryti į Vakarų 
Timorą..

Ambeno teritorija Rytų Timore, nors 
ir priklauso Rytų Timorui, yra iš trijų 
pusių apsupta Indonezijai priklausan
čios teritorijos ir pasiekiama tik jūros 
keliu. Vietiniai gyventojai šaukiasi In- 
terfet dalinių dėl šios teritorijos apsau
gojimo. Jie tvirtina esą Indonezijos mi
licijos terorizuojami, apie 50 žmonių 
milicininkų buvo nužudyti. Šiuo metu 
Interfet neturi pakankamai pajėgų, kad 
galėtų apsaugoti Ambeno sritį.

Indonezijos sostinėje Džakartoje ke
letą dienų policija grūmėsi su studentų 
vadovaujamomis riaušininkų minio
mis, ypač prie parlamento rūmų. De
monstruojančios minios reikalavo, kad 
prezidentas B. J. Habibie atsiimtų savo 
kandidatūrą prezidento rinkimuose spa
lio 20 d.

birželio mėnesio pratęsė Lietuvos karių 
misiją tarptautinėje taikos operacijoje 
Kosove. Nuspręsta gruodį pusei metų 
siųsti ne daugiau kaip 35 Lietuvos karių 
būrį, sudarytą savanoriškumo pagrin
dais.
• Į misiją Bosnijoje rengiamasi siųs

ti naują Lietuvos taikdarių dalinį. Šį 
kartą tai būtų ne daugiau kaip 30 karių, 
kurie tarnybą Balkanuose pradėtų dar 
spalio mėnesį. Jie pakeistų misiją 
baigiantį didžiausią iki šiol Lietuvos 
taikdarių dalinį, kuriam priklauso apie 
pusantro šimto karių. Vyriausybė 
trečiadienį pritarė, kad į Bosniją pusei

. metų būtų siunčiamas naujas dalinys, 
bet šį projektą dar turi patvirtinti Sei
mas.
• Visas skolas už patiektą elektros 

energiją Baltarusija žada grąžinti atei
nančių metų pavasarį. Derybų su 
Baltarusija komisijos pirmininkas Ge- 

: diminas Rainys pasirašė skolų grąžini
mo grafiką, kuriame numatoma, jog 
Baltarusijos koncernas „Belenergo“

Nukelta į 3 psl.
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"Lituania" dainuoja 50 metų!

Choras "Lituania", 1999.10.03. Nuotraukoje, pirmoje eilėje iš kairės,stovi - 
Vytautas Straukas, Genovaitė Vasiliauskienė, Rasa Kubiliūtė - Mauragienė, 
Nemira Masiulytė - Stapleton, Jonas Pocius, Roma Dainius, Mikas Pareigis, 
Leonas Gerulaitis, Antanas Šerelis, A. Kaminskienė ir Vytautas Opulskis.

Nuotrauka A. Menino

Atkelta iš 2 psl.

skolą atiduos iki 2000 - ųjų kovo pra
džios, o tarpininkas „Baltic - SHEM“ - 
iki balandžio pabaigos. Spalio 1 dieną 
Baltarusijos skola už elektros energiją 
siekė 323,8 milijono litų, išjos „Baltic - 
SHEM“ yra skolinga 94,5 milijono li
tų. Elektros energijos eksportas Bal
tarusijai buvo nutrauktas birželį.
• Premjeras Rolandas Paksas su

sitikime su Vokietijos Hamburgo Sena
to pirmininku, miesto burmistru Ort
win Runde aptarė galimybę steigti uos
tų atstovybes Klaipėdoje ir Hamburge. 
Taip tikimasi padidinti krovinių srau
tus tarp Klaipėdos ir Hamburgo uostų. 
Pokalbio dalyviai taip pat pritarė min
čiai Hamburge steigti Lietuvos preky
binę atstovybę arba konsulatą.
• Iki 2001 metų vidurio lito padėtis 

nebus keičiama, Lietuvos nacionalinė 
valiuta liks susieta su JAV doleriu da
bartiniu santykiu. Tai trečiadienį Vilniu
je spaudos konferencijoje pareiškė 
Lietuvos banko valdybos pirmininkas 
Reinoldijus Šarkinas.
• Trečiadienį „ Mažeikių naftos“ 

valdyba bendrovės ekonomikos ir fi
nansų direktorę Vitą Petrošienę pasky
rė laikinai vykdyti AB „Mažeikių naf
ta“ generalinio direktoriaus įgaliojimus.
• Per devynis šių metų mėnesius 

Lietuvos taupomasis bankas uždirbo 5,7 
milijono litų grynojo pelno. Praėjusiais 
metais tuo pačiu laikotarpiu banko 

.nuostoliai siekė 13,138 milijono litų.
• Trečiadienį Vyriausybė pritarė 

„Klaipėdos transporto laivyno“ bei naf
tos gręžinių bendrovės „Geonafta“ pri
vatizavimo programoms, kuriose nu
matoma viešo konkurso būdu parduoti 
valstybei nuosavybės teise priklau
sančias šių įmonių akcijas.
• Didžiosios prieškario laikų Kauno 

operos žvaigždės Elžbietos Kardelie
nės ir jos vyro buvusio „Lietuvos ži
nių“ redaktoriaus Jono Kardelio palai
kus priglaus Menininkų kalnelis Vil
niuje, Antakalnio kapinėse. Išgyvenusi 
beveik šimtą metų, E. Kardelienė mirė 
šįmet, gegužės 7 dieną, Kanadoje. Jo
nas Kardelis mirė 1969 metais. Arti
mųjų rūpesčiu ūma su Kardelių pa
laikais atvežta į Lietuvą. Laidotuvės - 
ketvirtadienį.
• Išankstiniais duomenimis, antrojo 

ketvirčio bendrasis vidaus produktas 
(BVP) Lietuvoje sudarė 10,671 milijar
do litų, arba vidutiniškai 2,883 tūkstan
čio litų vienam gyventojui. Palyginti su 
praėjusių metų antruoju ketvirčiu, BVP 
sumažėjo 4 procentais. Statistikos 
departamento duomenimis, BVP smu
kimą lėmė pridėtinės vertės sumažė
jimas daugelyje veiklos sričių - elek
tros, dujų ir vandens tiekime (- 28,3%), 
viešbučių ir restoranų veikloje (-10,4%), 
didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje 
(-4,5%).
• Antradienį Lietuvos Seime paskelb

ta apie parlamentinės grupės ryšiams su 
Baltarusijos Respublikos XIII šaukimo 
Aukščiausiaja Taryba įkūrimą. Grupėje 
ketina dirbti 24 parlamentarai iš įvairių 
Seimo frakcijų. Artimiausiame posė
dyje bus išrinktas grupės vadovas.
• Lietuvos laisvosios rinkos institu

tas (LLRI) atnaujino savo svetainę 
Internete ir kviečia joje apsilankyti vi
sus besidominčius LLRI pozicija įvai
riais ekonomikos klausimais. Interneto 
svetainėje, kurios adresas www.lrinka.lt 
bus galima susipažinti su naujausiais 
tyrimais ir ekspertizėmis, bus teikiama 
informacija apie inicijuojamus, vyk
domus ir atliktus projektus, praneši
mus ir renginių apžvalgas, taip pat 
naudingos nuorodos į kitų laisvos rin
kos organizacijų tinklapius.
• Čikagos lietuvių moterų klubas 

Almai Adamkienei paskyrė Lietuvos 
„Iškiliosios moters“ žymenį. Ap
dovanojimas viešniai iš Lietuvos įteik
tas Čikagoje spalio 10 dieną, per 
„Gintaro“ labdaros pobūvį.
• Pirmas iš šįmet planuotų keturių 

pilnametražinių lietuviškų vaidybinių 
filmų - Valdo Navasaičio režisuota 
juosta „Kiemas“ lapkričio mėnesį bus 
rodoma Liubeko kino festivalyje. 
Baigiama kurti režsieriaus Šarūno Bar
to vaidybinė juosta „Laisvė“ ir Algi
manto Puipos filmas „Elzė iš smėly
nų“. Palyginti su 1998 metų vaidybi
nių filmų sausra, šių metų kino der
lius nuteikia viltingai. Iš Kultūros 
ministerijai pateiktų 100 projektų kino 
ekpertų komisija rekomendavo šįmet iš 
dalies finansuoti 8 vaidybinius, 11 
dokumentinių, 7 animacinius filmus ir 
žurnalo „Lietuvos kronika“ 12 numerių.

Spaudai paruošė Jurgis Rūbas

Kiekvienas jubiliejus - sukaktis mus 
grąžina praeitin, į tuos laikus, kai 
prasidėjo darbas, ar susikūrė or
ganizacija. Australijos lietuvių ben
druomenėje šie metai - 1999 - subran
dino ne vieną lietuvišką organizaciją, 
kuri veikė nuo pat pirmųjų mūsų dienų 
Australijoje. Tarp įvairių bendruome
ninių organizacijų veikė meno sambū
riai, grupės ir vienetai. Ypač daug as
menų sutraukė chorai. Jie kūrėsi 
gaivališkai, nes lietuvis ir daina - du 
neatskiriami draugai. Lietuvis dainon 
sudeda visą savo gyvenimą, kuris jį ve
da nuo lopšio iki gilios senatvės.

Adelaidės lietuvių choro užuomazga 
laikytina 1949 metai, kai Mikas Parei
gis sutelkė 11 vyrų (ir šiandien chore 
dainuoja 11 vyrų), paruošė keturias 
lietuviškas dainas ir „God Save the 
King“, minint Vasario 16. Iš tos ma
žos, dainą mylinčios grupės išaugo 
choras „Lituania“, kuris šių metų spa
lio 3 dieną Lietuvių namuose koncer
tu atšventė savo veiklos 50 metų 
jubiliejų.

Choro „Lituania“ veikloje buvo įvai
rių krizių, pakilimų ir problemų. Visi 
dirigentai - vadovai ir choristai lietu
viškai dainai pašventė daug brangaus 
laiko, kai pirmieji kūrimosi vargai sun
kia našta slėgė ne vieno pečius. Po 
sunkios dienos darbų skubėta į choro 
repeticijas, į patalpas vargingas ir 
nepatogias, kol buvo įsigyti nuosavi 
namai, kuriuose darbo sąlygos tapo 
geresnėmis. Kiek pasišventimo sudė
ta, kad lietuviška daina skambėtų! 
Šiandien niekas nesuskaičiuos repeti
cijų, kelionių į Lietuvių Dienas, į kitas 
lietuvių kolonijas, kad dainos džiau
gsmą išgyventų ne tik apylinkės, ku
riose veikė chorai, bet ir nuošaliau 
gyvenantys lietuviai, kuriems lietuviš
ka daina buvo lyg tas balzamas, gydan
tis nutautėjimo žaizdas.

Šių metų pradžioje Adelaidės lietu
vių choro „Lituania“ valdyba pakvietė 
ilgametį, be pertraukos dainuojantį cho
re Vytautą Opulskį suruošti choro 50 
metų veiklos jubiliejų. Vytautas Ade
laidėje žinomas ne tik kaip geras 
dainininkas, bet ir režisierius, visuo
menininkas ir vikriai besisukąs lie
tuviškame Adelaidės gyvenime.

Sudaryta jubiliejinė choro programa 
ir pradėta jai ruoštis. Šių metų spalio 3 
dieną Lietuvių namų salėje stovėjo še
ši ilgi, gražiai papuopšti stalai. Kvie
čiami adelaidiškiai gausiai rinkosi į 
Lietuvių namus. Choro jubiliejų ati
darė choro valdybos pirmininkas Al
das Vitkūnas, pakviesdamas jubilie
jaus ruošėją Vytautą Opulskį. Po trum
po įvado buvo pradėtas koncertas. 
Pirmajai koncerto daliai diriguoja 
dabartinis choro vadovas Jonas Pocius. 
Nors ir negausus, vos 11 dainininkų, 
vyrų choras sudainuoja tris dainas: 
„Ramovėnų maršą“ (muz. E. Gai- 
levičiaus), „Kur gimta padangė“ (muz. 
A. Bražinsko) ir „Pajūriais“ (muz. V. 
Kuprevičiaus). Scenoje pasirodo dai
nininkės. Jų septyniolika. Choras 
padidėja ir dainų skambesys užpildo 
Lietuvių salę. Viena po kitos gražiai 
skamba dainos pilnos nostalgijos, nes 
kai kurios dainuotos pirmaisiais choro 
veiklos metais. Mišrus choras .jautriai 
padainuoja: „Dievo dovana“ (muz. A. 
PaulaVičiaus), „Joninių dainą“ (muz. V. 
Budrevičiaus), „Žemėn taiką nešu“ 
(muz. J. Govėdo) ir „Atsisveikinimas su 

giria“ (muz. St. Šimkaus).
Adelaidės lietuviai yra dėkingi šiam 

jaunuoliui (21 m.), kuris, visiems pa
vargus, perėmė choro dirigavimą.

Antrą koncerto dalį pradėjo moterų 
choras. Dirigavo Jonas Pocius. Gražiai 
ir ilgesingai skambėjo „Ramunėlė“ 
(muz. V. Šablevičiaus) ir„Mylėkirlauk“ 
(muz. A. Raudonikio).

Pasirodo dirigentai, kurie vadovavo 
chorui. Genovaitė Vasiliauskienė di
riguoja - „Vilniuj žydi liepos“ (muz. K. 
Kavecko), Nemira Masiulytė - Staple
ton - „Aš užmiršau“ (muz. V. Šimkaus), 
Rasa Kubiliūtė - Mauragienė - „Oi, toli, 
toli“ (muz. St. Gailevičiaus) ir Vytautas 
Straukas - „Kur lygūs laukai“ (muz. J. 
Tallat - Kelpšos).

Kiekvienam choro dirigentui choras 
pasidavė su nuoširdumu, tad ir dainos 
jubiliejaus proga skambėjo iškilmingai 
ir pakiliai. Paskutinei koncerto dainai, 
„Lietuva brangi“, dirigavo Jonas Po
cius, kviesdamas visus prisijungti. 
Jautriais ir ilgesingais dainos posmais 

1 užbaigiamas jubiliejinis koncertas.
Chorui akompanavo Roma Dainius 

(Dainiūtė), kuri, Adelaidės universite
te muziką baigusi bakalaurės laipsniu, 
dirba su Adelaidės simfoniniu orkes
tru. Tai jauna ir gabi muzikė, kuri tiki
mės ir toliau dirbs mūsų bendruome
nėje.

Publikos pilnutėlė salė. Visi stalai 
apsėsti, laisvi tiktai tie, kuriuos po 
koncerto užims choristai jubiliejinėms 
vaišėms. Po koncerto chorą sveikino 
ALB Krašto valdybos pirmininkė Ja
nina Vabolienė, ALB Adelaidės apy
linkės valdybos pirmininkė Liucija 
Vaičiukevičius ir iš Melburno atvyku
si Melburno lietuviškos dainos Sambū
rio dirigentė Birutė Prašmutaitė. Raštu 
gautus sveikinimus perskaitė Vytautas 
Opulskis, o jų buvo nemažai.

Chorui, dirigentams ir buvusiems 
administratoriams sustojus prieš chorą, 
visiems įteikiamos dovanos. Publika 
visiems nuoširdžiai dėkojo plojimais. 
Buvęs choro dirigentas Vytautas 
Straukas pristatė du choro dainininkus, 
kurie be pertraukos per visą 50 - mėtį 
dainavo chore. Tai Vytautas Opulskis ir 
Jeronimas Miliauskas. Jie apdovanoja
mi.

Jubiliejaus proga buvo išleistas gra
žus, .14 puslapių leidinys. Redagavo 
Vytautas Opulskis, techniškai gražiai 
paruošė Sue Opulskienė. Gaila, kad, 
negavus iš Australijos lietuvių fondo 
paramos, jo išleista tiktai 50 egzemplio
rių. Tokie leidiniai yra labai svarbūs: 
jie pristato platesnei publikai choro 
veiklą; ateities kartoms pasilieka do
kumentas, liudijantis mūsų meilę 
lietuviškai dainai.

Bu vęchoro „Lituania“ dirigentai: Mi
kas Pareigis, Vaclovas Šimkus (miręs), 
Genovaitė Vasiliauskienė, Rasa Ku
biliūtė - Mauragienė, Nemira Masiuly
tė - Stapleton, Vytautas Straukas ir 
dabartinis - Jonas Pocius.

Buvę choro administratoriai: Leonas 
Gerulaitis, Jonas Mockūnas (miręs), 
Juozas Lapšys, Antanas Šerelis, Vytau
tas Opulskis ir dabartinis - Alfredas 
Vitkūnas.

Choro „Lituania“ dirigentui Jonui 
Pociui linkime energijos ir ištvermės, 
kad lietuviška daina šiame tolimame 
kontinente niekad nenutiltų.

Dabartinę choro valdybą sudaro: 
pirmininkas ir sekretorius Alfredas 
Vitkūnas, iždininkas Vytautas Janųlįs, 
balsų atstovės: sopranų - Dana' Ur- 
nevičienė, altų - Uršulė .Jucienė.

V. Battulis
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Laiško LR Gen. Prokurorui atgarsiai
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos 
pirmininkas Antanas Kramilius ir 
dr. Alfonsas Viliūnas pareiškia:

Ryšium su dr. Alfonso Viliūno laišku 
LR gen. prokurorui p. K. Pėdnyčiai, iš
spausdintu "Mūsų Pastogės" Nr. 39, pa
reiškiame, kad dr. A. Viliūno laiškas 
buvo asmeninis. Dėl šios priežasties pa
brėžiame, kad dr. A. Viliūno laiškas nebu
vo ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos 
pareiškimas.

To rašto antraštėje dr. Alfonsas Viliū
nas per neapsižiūrėjimą buvo pažymėtas 
kaip Valdybos "Vice President". Pabrė
žiame, kad to rašto metu, 1999 m. rugpjū
čio 30 dieną, dr. A. Viliūnas dar nebuvo 
paskirtas Valdybos vicepirmininku.

Prašome šį pareiškimą atspausdinti 
artimiausiame "Mūsų Pastogės" numery-
je ir atšaukti "Mūsų Pastogės" Nr. 39 virš 
dr. Alfonso Viliūno laiško tūpusį pavadi
nimą "ALB Sydnėjaus Apyl. Valdybos 
pareiškimas".

1999 m. spalio 17 d.

LB Spaudos Sąjungos Valdyba:
Remdamiesi šiuo ALB Sydnėjaus 

Apylinkės Valdybos pirm. Antano Krami- 
liaus ir dr. Alfonso Viliūno raštu, atšau
kiame "Mūsų Pastogės" Nr. 39 psl. 6, til
pusi pavadinimą "ALB Sydnėjaus Apyl. 
Valdybos pareiškimas". Tuo pačiu at
kreipiame skaitytojų dėmesį, kad pagal 
šį ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos 
pirmininko Antano Kramiliaus ir dr. Al
fonso Viliūno pareiškimą, laiško p. K. 
Pėdnyčiai rašymo metu dr. Alfonsas Vi
liūnas dar nebuvo paskirtas ALB Sydnė
jaus Apylinkės Valdybos vicepirmininku.

1999 m. spalio 17 d.

LB Spaudos Sąjungos Valdybai ir 
„Mūsų Pastogės“ Redaktoriui

Gerbiamieji,
Esu LB Spaudos Sąjungos narė ir 

man nesmagu rašyti laišką, kuriame turiu 
pareikšti protestą dėl „Mūsų Pastogės“ 
Nr. 39 (1999.10.04) 6-tame puslapyje at
spausdinto viešo laiško LR Generaliniam 
prokurorei K. Pėdnyčiai, pasirašyto dr. A. 
Viliūno ant oficialaus ALB Sydnėjaus 
Apylinkės Valdybos blanko.

Mano protestas paremtas žemiau iš
vardytais spaudos etikos ir žmogaus tei
sių pažeidimais, klaidinga faktų informa
cija ir rasistiniais išpuoliais. Turiu paste
bėti, kad citatose kalba netaisyta.
Spaudos etika

Spaudos etika pažeidžiama, kai spau
doje panaudojamas oficialus bet kokios 
organizacijos blankas savo asmeninės 
nuomonės pareiškimui. Dr. A. Viliūnas 
pasirašė ir pridėjo savo mokslo laipsnį, 
tad jis turėjo žinoti, kokį dokumentą pa
sirašo. Ant oficialaus blanko antraštės jis 
figūruoja kaip ALB Sydnėjaus Apylin
kės Valdybos Vice President. Tad peršasi 
išvada, kad jis kreipiasi į LR Gen. proku
rorą kaip oficialus pareigūnas ir reiškia 
nebe savo privačią nuomonę, bet rašo 
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos var
du. Būtų pravartu žinoti, ar visa ALB 
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba žinojo ir 
pritarė, kad tokio pobūdžio straipsnis bus 
siunčiamas atspausdinimui į laikraštį? 
Kadangi viešas laiškas atspausdintas ant 
oficialaus blanko, tai visa Valdyba yra 
įvelta į šį dalyką
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Žmogaus teisės

Žmogaus teisės pažeidžiamos, kai 
viešo laiško autorius apkaltina Gen. pro
kurorą, kad pastarasis pasiduoda žydų 
provokacijai: .....Jų provokacijai Jus
pasiduodat... “ (6-ta pastraipa).

Negana to, autorius duoda krimina
linio pobūdžio patarimą LR Gen. proku
rorui, būtent paimti pinigus iš Karo 
nusikaltėlių paieškos biudžeto savo 
ASMENINĖMS lažyboms su dr. A. Vi
liumi: „... Mano išmanymu pinigus ga
lėtumėt paiimti iš Jūsų įstaigos biudžeto 
Karo nusikaltėliams ieškoti" (7-ta pas
traipa). „Bent tie 2000 litu bus tikslin
giau sunaudoti" (1 - ta pastraipa).

Visgi akademikui netinka siūlyti to
kias keistas lažybas. Autoriaus patarimas 
kvepia neteisėtu valdžios pinigų panau-
dojimu, lažybos neprotingos, o jis dar 
jaučia pareigą duoti paaiškinimą: „... 
Australija yra lažybų kraštas" (7-ta pas
traipa).

Ar tai autoriaus pasiteisinimas, kad 
drįsta siūlyti tokias lažybas LR Gen. pro
kurorui? Ar tuo nori pasakyti, kad jis su- 
australėjo ir jam tinkamu būdu nori iš
šaukti LR Gen. prokurorą į absurdišką 
„dvikovą“?

Autorius pažeidžia ir kai kurių ano
niminių istorikų orumą ir autoritetą, pasi
tyčiodamas iš jų mokslo žinių: „... Į šitą 
klausimą atsakyti ne tik Jus, bet ir... kai 
kurie taip vadinami istorikai..." (12-ta 
pastraipa).
Klaidingi faktai

Rašydamas apie Australijos žinia- 
sklaidą, t.y. apie visos Australijos žinia- 
sklaidą, autorius pateikia du kiek skirtin
gus „faktus“ 3-čioje ir 8-toje pastraipose: 
„... Australijos žiniasklaida, kuri beveik 
be išimties priklauso žydams..." (3-čia 
pastraipa);....Prieš pora savaičių žydų
valdoma žiniasklaida...“ (8-ta pastraipa).

Neturėjau progos patikrinti VISOS 
Australijos žiniasklaidos savininkų rasę 
ir religiją. Be to manau, kad autoriui būtų 
neįmanoma perskaityti visus Australijos 
žiniasklaidos leidinius. Tad pasitenkinsiu 
svarbiausių dienraščių savininkais, kurie, 
kiek man žinoma, nėra žydai:

Newscorp (Murdoch) - ACT: The 
Australian, Weekend Australian; NSW: 
Daily Telegraph, Sunday Telegraph; 
QLD: The Courier Mail, Sunday Mail; 
TAS: The Mercury, Sunday Tasmanian; 
VIC: Herald Sun, Herald Sun Sunday; 
SA: The Advertiser, Sunday Mail; WA: 
Sunday Times.

Rupert Murdoch yra šių laikraščių sa
vininkas. Jo tėvai ir seneliai bei prosene
liai priklausė Free Church of Scotland, 
tarp jų - pastoriai. Prašau pasiskaityti: 
„Murdoch“, William Shawcross, Simon 
& Schuster, N.Y. 1993, Chapter 1, pages 
from 13 onwards.

Fairfax Group - John Fairfax, kilęs iš 
Lancashire hercogystės, yra šių laikraščių 
įsteigėjas: Sydney Morning Herald, The 
Age, Australian Financial Review, Sun 
Herald.

Australian Consolidated Press: The 
Bulletin, Canberra Times (ed. Kerry 
Stokes).

(Žinios apie žiniasklaidos savininkus 
paimtos iš Interneto.)

Turiu pastebėti, kad visi leidiniai turi 
vyr. redaktorius ir savo vedamuosiuose 
be‘i straipsniuose atspindi įvairias nuo
mones. O kad buvusių kareivių, karininkų 
ir policininkų dalyvavo žydų šaudyme

Dar apie Lietuvos ir Rusijos 
finansines problemas

Su įdomumu skaičiau p. Anskio 
Reisgio straipsnį apie Lietuvos finan
sines problemas (“M.P.” Nr.39), ku
riame autorius teigia, kad Rusijos fi
nansinė krizė turi daug įtakos Lietuvos 
ūkiui ir pramonei - tai tikra tiesa! Ru
sija, būdama didžiausiu Lietuvos kai
mynu ir didžiausiu gamybos pirkėju, 
savo finansine padėtimi paveikia ne tik 
Lietuvos, bet ir kitų kaimyninių kraštų 
ekonomijas, ypatingai kai Rusija ir 
Baltarusija atsisako mokėti skolas Lie
tuvai. Sako - mokėsime kai turėsime, o 
dabar tylėkite!

Lietuva užsidėjusi ant savo pečių 
kitų kraštų bėdas, vargsta nes turi su
sirasti priemonių kaip išbristi iš kitų 
kraštų uždėtų finansinių sunkumų.

Lietuvoje ir užjos ribų yra faktas. Siun
čiu Jums patvirtinamos medžiagos š.m. 
balandžio 23-čios dienos LR Seimo ste
nogramoje. Iš tų duomenų pamatysite, 
kiek dr. A. Viliūnas yra teisus rašydamas 
„... keletas lietuvių prisidėjo  prie... žydų - 
genocido" (11-ta pastraipa).

O kad būtų nuolat rašoma Australijos 
žiniasklaidoje, kad lietuviai yra „žyd
šaudžiai“ ir kad būtų „... gėda pasirodyti 
gatvėje, kaip lietuviui" (3-čia pastraipa), 
tai man keistai skamba. Mano pažįs
tamiems lietuviams ir man niekados ne
buvo gėda pasirodyti gatvėje kaip lietu
viams, nors esu apdovanota AM (Member 
of the Order of Australia). O už ką gavau 
apdovanojimą? Už darbą lietuvybei ir už 
švietėjišką veiklų Pietų Australijoje. 
Australų tarpe ir Australijos žydų tarpe 
turiu nemažai pažįstamų. Niekad negir
dėjau iš jų lūpų, kad lietuviai yra „žyd
šaudžiai“. Terminą „žydšaudžiai“ papras
tai naudoja visokie rasistai. Pagal tą pa
tarlę „Pats muša, pats ir rėkia!“ 
Rasistiniai išpuoliai

Rasistinių išpuolių yra tiek ir tiek vie
šame laiške, pradedant 3-čia pastraipa ir 
baigiant U-ta pastraipa.

Man labai gaila, kad LB Spaudos Są
junga leido atspausdinti tokio turinio 
viešą laišką LR Gen. prokurorui. Labai 
pageidaučiau, kad LB Spaudos Sąjungos 
Valdyba painformuotų per „Mūsų Pas
togę“, kad ateityje straipsniai, pažeidžią 
spaudos etiką, neobjektyvūs straipsniai, 
politinės propagandos straipsniai ir ra
sistiniai išpuoliai NEBUS spausdinami 
mūsų bendruomenės laikraštyje.

Su pagarba,
Isokla Poželaitė-Davis AM

1999 spalio 10 d.

LB Spaudos Sąj. V - ba: Ponios; 
Isoldos Poželaitės - Davis, AM, laiškas- 
yra datuotas 1999 m. spalio 10 d.,- 
anksčiau negu Sydnėjaus Apyl. V - bos 
Pirmininko A. Kramiliaus ir dr. A. Vi
liūno pareiškimas, spausdinamas šiame" 
numeryje, vienu iš paliestų klausimų. 1

Laiško LR Gen. prokurorui reikalu 
esame gavę ir daugiau pasisakymų, kurių 
ne visus čia spausdiname. Kadangi auto
rių mintys neretai kartojasi, prašome ra
šyti trumpai ir suglaustai Primename 
mūsų ankstyvesnį pasisakymų („M.P.“nr. 
41), kad klausimas kaip naudoti antraš
tes ALB padaliniuose prašoka LB Spau
dos Sąjungos Valdybos kompetenciją Ir 
yra Australijos Lietuvių Bendruomenės 
reikalas. Mūsų pasisakymas buvo pa
siųstas ir ALB Krašto Valdybai

LB Spaudos Sąjungos Valdyba

Rusijos finansinės betvarkės priežas
tys yra (kaip ir buvo Lietuvoje LDDP 
laikais) tai, kad valdžioje sėdi tie patys 
“ekspertai” kaip komunistų laikais, ir 
nesugeba mąstyti Vakarų pasaulio 
ekonominiais pagrindaia t. y. - užsi
dirbk, taupyk, tada turėsi, nes komu
nistų laikais nereikėjo nei dirbti, nei 
taupyti. O kai valdžiai pritrūkdavo pi
nigų - ji paprasčiausiai jų daugiau iš
sispausdindavo. Vok, kiek gali, buvo 
pagrindinis komunistų ekonomijos 
principas. Kaip dingo milijonai Lie
tuvoje LDDP laikais, taip šiandien Ru
sijoje dingsta bilijonai. Nors visas pa
saulis matė ir žinojo, kas darosi Ru
sijoje, Amerika, Šveicarija ir Anglija 
tylėjo, neiškėlė kaltinimų viešumon.
Tik dabar, kai įsivėlė Amerikos fede
ralinė policija (FBI), aiškėja kyšių, va
gysčių ir suktybių dydžiai.

Amerikiečių žurnale “Times” žurna
listė Johanna McGeary (1999.9.27) ra
šo, kad Rusijos skandalai paaiškėjo, 
kai du Niujorko bankai susipyko dėl 
pelningo rusų biznio! Buvo taip - ko
munistų partijos laikais sovietų parei
gūnai vogtus pinigus slėpė Šveicarijo
je, bet nuo 1992 metų rusų pinigų 
pervedimus tvarkė Niujorko bankas 
“Republic National Bank”. Biznis bu
vo geras, rusai už patarnavimus mo
kėjo didelius procentus.

1996 metais “Bank of New York” 
Rytų Europos skyriaus viršininkė Na
tasha Gurfinkel (rusų kilmės, mokslus 
baigusi Amerikoje) pasiūlė rusams sa
vo banko paslaugas, sakydama, kad 
jos bankas nesirūpins smulkmenomis, 
kaip ir iš kur, ir kokie pinigai atsidurs 
Amerikoje. Rusai tokį pasiūlymą mie
lai priėmė ir pradėjo be gėdos siųsti 
bilijonus į Niujorką.

Pirmas bankas (“Republic National 
Bank”), praradęs gerą ir pelningą biz
nį, apie bilijonus, siunčiamus iš Ru
sijos, pranešė FBI. FBI pradėjo tyrimą. 
Nors galo dar nematyti, tačiau FBI jau 
paskelbė keletą tyrimo išvadų: nuo 
1991 metų Tarptautinis Valiutos Fon
das (IMF) paskolino Rusijai 21 bilijo
ną dolerių. Tie pinigai buvo persiųsti į 
Centrinį Rusijos banką. Rusijos Cen
trinis bankas pervedė į Šveicariją 6 
bilijonus “rezervui”. Patikrinus pasiro
dė, kad Šveicarijoje nei rezervų, nei 
kapitalo nėra. Kaip ir kur dingo ta 
suma Maskvoje paaiškinti niekas ne
gali. Kaltų nėra!

Subankrutavę Rusijos bankai ir įmo
nės sugebėjo “išsaugoti” per Anglijoje 
veikiantį rusų banką “Benex World
wide” 4.2 bilijonus dolerių. Tie pinigai 
atsidūrė Niujorke!

“Aerofloto” šeimininkas Borisas Be- 
rezovskis įsakė visą pelną ir atliekamą 
kapitalą persiųsti Šveičarijoje jam pri
klausančioms bendrovėms “Andana” ir 
“Fortus”. Taip iš Rusijos ekonomijos 
išplaukė 600 milijonų dolerių.

Boriso Jelcino dukterys Jelena ir Tat
jana važinėjo po pasaulį su palydovais 
ir patarėjais, ir paliko milijonines sko
las, kurias padengė šveicarų statybos 
įmonė “Mebetex”. Skolos ir kyšiai B. 
Jelcino patarėjui Pavel Borodin įmonei 
“Mebetex” kainavo 800 milijonų, bet 
už tai šveicarai gavo Kremliaus ir jam 
priklausančių pastatų remonto kon
traktą.

Nukelta į-5 psl.
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"Juodai - Baltą" balių prisimenant

"Juodai - Balto" baliaus svečiai vakaro šurmulyje: iš kairės - dail. Leeka 
Kraucevičiūtė - Gruzdeff, klubo direktorius Kęstutis Protas su žmona Laima.-

Kas nesivaišinote, nesilinksminote vakarienę ir vyną. Klubas jau kuris lai— 
Sydnėjaus Lietuvių Klubo .Juodai - kas jais masino būsimus vakaro daly- 
Baltame“ baliuje - gailėkitės! Apie 130 vius savo reklamose. Šokėjams grojo
svečių praleido spalio 9 dienos vakarą 
puikioje nuotaikoje, draugiškoje kom
panijoje.

Gerųjų fėjų išpuoštoje salėje stalus 
dominavo kandeliabrai, degančios 
žvakės, svečių laukiantys vyno bute
liai, o akį traukė palubyje susitelkusių 
baltų ir juodį helio balionų masė. 
Balionai, ilgomis simpatiškomis uo
degėlėmis, laikas nuo laiko nusileisda
vo iš aukštybių padraugauti, ar pri-
sijungdami prie šokančių porų, ar 
prisigretinę prie stalų, bandė savižu-

daina“). Darius Gakas jausmingai at
liko savo sukomponuotą dainą „Gy-

...svečiai - Algis Dudaitis, Onutė Maksvyticnė ir Spaudos Sąjungos vyr. galva
Vytautas Patašius.,.______________
diškai pasišildyti prie degančių žvakių. 
Žinoma, kartais jie tik, pasienyje su
stoję, linguodavo į taktą savo juodai
baltomis galvomis.

Nekalbėsiu daug apie trijų patiekalų
tarpe.

Šių dainų atgarsiai nenutilo su pro-

Doniclienė ir "Dainos" choro vadovė Birutė Aleknaitė.

Atkelta iš 4 psl.
Tuo tarpu Rusijos žmonės be algų ir 

pensijų turi verstis kaip išmano.
Kaip tas senas priežodis - kiekvieno 

pirštai į save linksta, ir Rusijoje, ir 
Amerikoje, ir Lietuvoje. Svarbu, kad 
užmokėtų algas ir pensijas!

Vincas Bakaitis

„Henry Pajak“ orkestras, jau kelintą 
kartą girdimas mūsų klube, pripratęs 
prie mūsų skonio.

Balių, lietuviškai ir angliškai pa
sveikinęs svečius, atidarė klubo pir
mininkas Kęstutis Protas. Maloniai 
nustebino vakaro programa: choro 
„Daina“ vyrai, Justino Ankaus va

dovaujami, puikiai sudainavo vakaro 
nuotaikai tinkančias dainas („Aras“, 
„Jau tas kelelis“, „Jūra“, „Užstalės

Nuotraukos Danguolės Šepokienės 
vent sunku“.

Prie programos paruošimo prisidėjusi 
Birutė Aleknaitė kukliai sėdėjo svečių 

gramos pabaiga. Prie vieno kito stalo 
pasigirdo lietuviška daina - dabar tik
rai per retas svečias mūsų baliuose.

Prie stalų sukinėjosi Danguolė su 
fotoaparatu, jaunos gražuolės su lote
rijos bilietų knygutėmis.

Kas laimėjo loterijos prizus?
Leekos Kraucevičiūtės - Gruzdef 

dovanotą paveikią, gamtovaizdį, nu

sinešė David Fraser, A. Rupšio meta
linę skulptūrą - Kristina Dičiūnienė. Po- 
noViscontini dovanotą vakarienę dviem 
asmenims Paddingtono restorane lai
mėjo Garry Kalėda, o butelis gėrimo 
„Johnny Walkers" atiteko Vytautui

Pavasaris pas Sydnėjaus moteris
Rugpjūčio mėnesį įvykęs Sydnėjaus 

Moterų Socialinės Globos draugijos 
metinis susirinkimas vyko tikrai pa
vasariškoje nuotaikoje. Dabar draugi
jai įsigijus korporatines teises, pradės 
tvarkytis naujais korporaciniais nuo
statais. Dabartinė valdyba nebuvo 
perrinkta, nes turės dar pasilikti savo 
pareigose iki galutinio įstatų iš
spausdinimo lietuvių ir anglų kalbo
mis. Nauja valdyba bus renkama 
sekančiame visuotiniame susirinkime.

Apie tai išsamiau pranešimą padarė 
Martina Reisgienė. Ligonių lankymo 
sekcijos vadovė Onutė Kapočienė

Penkiasdešimtmečio iškilmes Coomoje
Spalio 16 dieną visi keliai iš plačios 

Australijos vedė į Coomą. Prieš pen
kiasdešimt metų Coomos pašonėje, 
Snieguotuosiuose kalnuose buvo už
baigtas ne tik Australijoje, bet galimai 
ir visame pasaulyje didžiausias pro
jektas “Snowy Mountains Hydroelec
tric Scheme”.

Čia per kalnus buvo išgręžta 16 tu
nelių ir nukreipta vandeninga Snowy 
upė į žemyną, pakinkyta į devynias 
elektros jėgaines. Praėjęs vanduo iš 
jėgainių buvo paleistas į derlingus lau
kus, iš kurių šiandien nemaža Austra
lijos gyventojų dalis yra aprūpinama 
šviežiais vaisiais, daržovėmis ir kito
mis gėrybėmis.

Šiame projekte dirbo virš šimto tūks
tančių darbininkų iš įvairių pasaulio 
kraštų, jų tarpe virš šimtinė lietuvių. 
Melburne gyvenantis Renoldas Čėsna 
pats darbe sunkiai sužeistas nesėdėjo 
rankas susidėjęs ir yra suregistravęs di
džiąją dalį ten dirbusių lietuvių ir tų 
dienų aktualijų. Vieną dieną pasi
stengsime visa tai surinkti į vieną lei
dinį ateities kartoms. Ten dirbusių ir 
121 šiame projekte žuvusių darbinin
kų atminimui Coorna Monaro Shire 
Council ir Snowy Mountains Authority 
surengė plataus masto 50 - mečio mi
nėjimą. Minėjimas buvo pradėtas spa
lio 16 dieną Centennial parke, Coomos 
centre, kur šio parko pašonėje, Sharp 
gatvėje, jau plevėsavo 50 metų 28 vė
liavos tų kraštų, kurių žmonės dirbo 
prie šio projekto.Vėliavos ten ple
vėsuoja dieną ir naktį. Lietuvos, Esti
jos, Kroatijos ir kitų trijų kraštų vė
liavos čia pakilo tik šią dieną. Pakilo 
jau visam laikui rytiniame parko pa
kraštyje, Bombala Street. Lietuvos vė
liava pačiame viduryje.Vėliavų dedi
kacijos iškilmes pradėjo aborigene 
moteris, prisiminusi, kad čia yra jos 
genties teritorija. Kai kas baiminosi, ar 
ji nepaduos ieškinio dėl Coomos ir to 
garsaus projekto. Kiek girdėjau, abori
genai prie šio projekto nedirbo.

Po trumpos pilietybės ceremonijos, 
kalbėjo Emigracijos ministras The 
Right Hon. Phil Ruddock, MP, "figos 
lapais” prisidengę pašoko keli abori
genai ir padainavo jungtinis Coomos 
mokyklų vaikų choras. Teko nustebti, 
kad šis didžiulis choras buvo taip 
nuostabiai baltas. Gal, kad čia buvo 
taip nuostabiai grynas ir sveikas oras? 

Patašiui. Kitą tokį patį butelį, kaip 
laimingąjį durų prizą, gavo D. Fraser, 
svečias australas.

Iki pasimatymo sekančiame meti
niame Klubo baliuje!

V. P.

pateikė žinių apie tai, kad draugija šiuo 
metu globoja 30 tautiečių, kurie per 
praėjusius metus buvo aplankyti 284 
kartus.

Draugijos pirmininkė Julija Lašaitie- 
nė kreipėsi dar sykį į moteris, kad 
prisidėtų prie ligonių lankymo kai
mynystėje, ligoninėse ar slaugos na
muose. Lankomųjų skaičius vis didėja, 
o naujų talkininkų vis sunkiau rasti.

Susirinkimas susilaukė gausaus narių 
dalyvavimo, kurios prie kavos puodelio 
ir skanių pyragaičių dar gerą valandė
lę dalijosi pavasariškomis nuotaikomis 
ar gyvenimo rūpesčiais.

SLMSG Draugijos informacija

Lietuviškoji trispalvė (viduryje) jau 
plevėsuoja Coomoje.

Nuotr. A. Kramiliaus

Kadangi vėliavos jau buvo iškeltos, 
tai jų pakėlimui buvo iškviesti tų tau
tų konsulai perkirpti kaspiną - užtvarą 
prie šių naujų vėliavų. Lietuvą atsto
vavo LR generalinis garbės konsulas 
Viktoras Šliteris su žmona Juta. Sprag
sėjo, aparatai, sukosi filmai, skambėjo 
tipiški “Waltzing Matilda” garsai, kad 
kartais kuri grupė neužgiedotų savo 
himnų. Sydnėjaus lietuvius atstovavo 
pakviestas Apylinkės Valdybos pirmi
ninkas Antanas Kramilius, OAM, JP 
su žmona ir vicepirmininkas dr. A. 
Viliūnas.

Po šio malonaus momento atsirado 
“debesėlis” - prie vėliavos stiebo pri
sukta lentelė su užrašu: “Donated by 
Canberra Lithuanian Assoc. Inc.”. Tai, 
aišku, įvykęs nesusipratimas, ar ryšių 
trūkumas, ką reikės ištaisyti. Vėliavos 
stiebui aukos atėjo pirmiausia iš Mel
burno, Sydnėjaus, Canberros, Adelai
dės, Coomos, Newcastlio ir Wollon- 
gongo. Tinkamiausias užrašas būtų: 
“Donated by Australian Lithuanian 
Community”.

Po šių iškilmių kviestiniai svečiai 
buvo pakviesti pietų į Adaminaby, už 
55 km nuo Coomos. Čia gretimai vyko 
ir arklių lenktynės. Reikia pasidžiaugti 
didele grupe bendraminčių, atvykusių 
iš Melburno ir Canberros.

Tegyvuoja Laisva Lietuva ir jos graži 
vėliava po Pietų Kryžiumi.

A. V. Kramilius
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Lietuvos olimpiniai vadovai Sydnėjuje
(Tęsinys iš praeito nr.)

Trečiasis pokalbis su Vyriausybės 
atstovu ir LOK direktorium finansų 
reikalams Vytautu Zuberniu.

Ar daug turite sunkumų su mate
rialiniu sportininkų aprūpinimu?

Pinigų, žinoma, niekada per daug 
nebūna. Mūsų tikslas yra ir mes darome 
viską, kad mūsų olimpinė delegacija 
neatrodytų blogiau už kitų valstybių 
sportininkus. Jie turi būti aprengti gera, 
patogia ir gražia ne tik išeigine, bet ir 
sportine apranga. Mes stengiamės, kad 
ruošiantis olimpiadai prieš varžybas jie 
turėtų kuo geriausias sąlygas. Darome 
viską, kas tik įmanoma esant tokioms 
ekonominėms Lietuvos sąlygoms.

Iš kur gaunate pagrindines pinigi
nes lėšas?

Pasiskirstymas yra toks: biudžetinės 
lėšos yra naudojamos sportininkų pasi
rengimui olimpinėms žaidynėms. Ne
biudžetinės lėšos, kuriomis disponuoja 
mūsų olimpinis komitetas, t.y. loterijų ir 
rėmėjų lėšos, yra panaudojamos tiesio
giai dalyvaujant olimpinėse žaidynėse. 
Turime ir kitų įvairių programų, kurias 
mes turime finansuoti. Viena iš jų yra ir 
Sydnėjaus žaidynių programa. Didžiai 
daliai sportininkų, trenerių ir mechanikų 
mes mokam įvairias priemokas. Kiek įma
noma, mes finansuojame ir medicininę 
pagalbą bei ieškom galimybių padėti ir 
kitiems, kurie prisideda prie olimpinio 
darbo.

Dabar, kai yra mažinamas Lietuvos 
biudžetas, ar tai paliečia ir jus, o gal 
olimpiadai padaryta išimtis?

Man atrodo, kad niekas nėra abejin
gas olimpinėms žaidynėms, todėl manau, 
kad Lietuvos Vyriausybė, Seimas, minis
terijos ras bendras susitarimus. Manau, 

kad į visa tai jie pažiūrės geranoriškai, 
nes, visgi, tai yra olimpinės žaidynės, kur 
matysis Lietuvos vėliava, girdėsis Lie
tuvos himnas, o tai yra svarbu visiems.

Kiek maždaug kainuos vieno olim
pinio sportininko pasiuntimas į olim
piadą?

Dabar būtų sunku tiksliai pasakyti. 
Tai priklauso ir nuo sporto šakos. Pavyz
džiui, dviračių sporte vien tik dviratis 
kainuoja 100 000 litų, todėl su kom
panijomis, kurios gamina tuos dviračius, 
yra daromi susitarimai, o kadangi mūsų 
dviratininkės yra vienos iš geriausių pa
saulyje, tai mes rasim firmas, ypatingai 
italų, kurios mums padės. Sudėjus visas 
išlaidas, sumos yra tikrai nemažos, ta
čiau mes randam rėmėjų ir draugų, kurie 
mums padeda. Pavyzdžiui sportinė ap
ranga vidutiniškai kainuotų apie 1000 
JAV dolerių, o paradinė apranga, ar tai 
bus siūta Lietuvoje, ar kitur, kainuos apie 
500 JAV dolerių. Kainuoja ir kelionė. 
Mes tariamės su atskiromis kompanijo
mis, nors rengėjai ir kompensuos dalį 
išlaidų. Tikslios išlaidų sumos bus žino
mos tik po olimpiados.

O kaip dabar viskas jums patiko pas 
mus, Sydnėjuje?

Esu čia jau antrą kartą. Ir pirmą kartą, 
ir dabar į akis krito, kad čia nepaprastai 
geri ir nuoširdūs žmonės. Mes juntame 
labai didelę moralinę paramą, be to, 
kiekvienas lietuvis, negailėdamas savo 
laiko, stengiasi tau padėti: ar tai transpor
tu, ar darbu, ar patarimu. Dabar ta visa 
moralinė parama yra daug vertingesnė už 
jūsų kokias nors aukas. Aš pats nemačiau 
nei vieno pikto ar susiraukusio Australi
jos lietuvio. Visi mus sutikdavo su šyp
sena, maloniai priimdavo ir norėdavo 
kuomi nors padėti. Todėl atsisveikinda
mas noriu tik pasakyti ačiū, ačiū už viską.

Antanas Laukaitis

Atsisveikinant su Edu Taparausku

E. Taparauskas (stovi antras iš dešinės) su buv. Adelaidės "Vyčio" valdyba

Lapkričio 11 dieną Australijos kran
tus palieka žinomas sporto veteranas, 
sporto žurnalistas ir nepavargstantis 
sporto darbuotojas Edas Taparauskas.

Kas gi iš truputį vyresnių mūsų sport
ininkų ir iš Adelaidės lietuvių nežino 
šio lietuviškojo ąžuolo - Edo. Per pa
skutiniuosius 50 metų jis dalyvavo ko
ne visose mūsų Australijos ir Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynėse tiek čia, tiek 
Amerikoje ir Kanadoje, tiek ir Lietuvoje. 
Adelaidėje jis buvo labai tampriais ry
šiais susirišęs su Adelaidės sporto klu
bu "Vyčiu" ir jo valdybose dalyvavo 
jau nuo 1955 metų. Jis buvo vyrų tink
linio komandos vadovas, taip pat ir 
žaidė joje. Ne svetimas jam buvo ir 
krepšinis. Ne kartą, kai komandai trū
ko žaidėjų, jis užsivilkdavo ir krepši
nio komandos marškinėlius. Be savo 
darbo su sportininkais, jis daugelį me
tų rašė sportines žinias į Melburno ka
talikų savaitraštį "Tėviškės Aidas", 
"Mūsų Pastogę" ir vietinį Adelaidės 
lietuvių biuletenį. Tai buvo nepapras
tas sporto darbuotojas. Prieš daugelį 
metų įsikūrus EŽY klubui, Edas buvo 
vienas iš pirmųjų klubo narių ir net jam 
vadovavo. Tai buvo linksmas, jautrios 

širdies lietuvis patriotas.
Paskutiniu metu pablogėjo Edo svei

kata. Susirgus cukriniu diabetu, jam te
ko netgi vienos kojos atsisakyti. Ta
čiau Edas vis tiek pritaikė savo auto
mobilį prie kitos kojos ir važinėdavo, 
lankydamas Lietuvių Namus ir drau
gus. Edui teko palikti ir anskčiau gyve
namą vietą, persikraustė jis į valstybi
nius slaugos namus. Visa tai moraliai 
Edą labai paveikė, ypač tai, kad vis 
mažiau liko draugų, o ir tie neretai tap
davo lyg svetimais.

Susisiekė su savo artimais giminėmis 
ir nutarė grįžti gyventi į Kauną, kur jį 
prižiūrės brolio vaikai ir anūkai. Vie
natvė žmogui yra pats sunkiausias da
lykas, ir, manau, kad Lietuvoje Edas 
ras tai, ko Australijoje jau seniai nebe
turi.

Laimingos ir geros kelionės Tau, Edai! 
Įsikurk gražiai Kaune, o po kurio laiko 
mes ir vėl pasimatysime, prisiminsime 
tas gražias sportines jaunystės dienas 
Australijoje.

Gero įsikūrimo Tau linki ir visi spor
tininkai veteranai, EŽY klubo nariai ir 
Tavo tikri prieteliai.

Antanas Laukaitis

Sydnėjaus Lietuvių Klube
Štai ir praūžė mūsų Klubo Metinis 

Balius. Kokie bus atsiliepimai, teks 
spręsti šio pobūvio dalyviams bei na
riams. Šio baliaus organizatorius-Pir- 
mininkas Kęstutis Protas, dėkoja savo 
ir visų Direktorių vardu už sekančius 
paaukotus loterijos fantus:

Leekai Gruzdeff už savo tapybos 
gražų australišką gamtovaizdį.

Arvydui Rupšiui už metalinę skulp
tūrą.

IL TRATTO RARO restorano sa
vininkui Roberto Viscontini-už vaka
rienę dviems asmenims.

Taip pat dėkoja:
Birutei Aleknaitei ir Justinui Ankui 

už vakaro programos paruošimą, o 
“Dainos” choro vyrams - už puikų pa
sirodymą.

Už puikų plakatą, kabėjusį Klube - 
Gražinai Newman.

Padėjusioms platinti loterijos bilietus 
- Jacintai Ankutei ir Venessai Vis- 
contini.

Už didelį rūpestingumą, paaukoju
sioms daug valandų organizuojant šį 
vakarą - Danguolei Šepokienei ir 
Veronikai Kaminskienei.

Kalbant apie padėkas, visų Klubo 
narių vardu norime nuoširdžiai pa-
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dėkoti ponams Reisgiams, paaukoju
siems kompiuterį Klubo Bibliotekai.

Esame dėkingi Kęstučiui Ankui už 
stiprintuvo padovanojimą garsiakal
biams, nupirktiems iš Canberros Lie
tuvių Klubo.

Ačiū Kęstui Ankui ir Pranui 
Andriukaičiui už garso sitemos įmon
tavimą Klube.

Malonu yra dirbti, kai atsiranda pri
tariančių, kurie reikalui esant ištiesia 
pagalbos ranką.
Gaila, kad neatsiradus pakankamai 

kandidatų į Klubo Direktorius, nariai 
neturės galimybės prieš Metinį Susi
rinkimą pabalsuoti už sekančių metų 
"Klubo valdžią". Pasirodo, esame 
surambėję ir nejaučiame pareigos ati
duoti savo duoklę lietuvybei. Norėčiau 
sakyti, kad klystu ir priežastis slypi 
kažkur kitur.

Turėtume nepamiršti, kad galime 
didžiuotis būdami lietuviais, vaikais 
šalies, kuri savo nepriklausomybę at
gavo be jokio šūvio, o juk kitose tauto
se dėl to liejama tiek daug kraujo. Vis
gi, būdami toli nuo Tėvynės ir pralieję 
nemažai prakaito bei įdėję tiek daug 
jėgų ir energijos kuriant čia savo tau
tos tvirtovę, dabar taip lengvai numo- 

n — 

jame ranka į tai, kas taip sunkiai buvo 
mūsų sukurta. Aš asmeniškai, užklaus
tas iš kur esu, su pasidižiavimu atšau
nu: "Mano valstybė yra Europos Cen
tras, ir aš esu iš tos valstybės, kuri at
gavo savo nepriklausomybę ne su kar
du, bet su daina!" Daug kas nustemba, 
pagilinę savo geografines žinias, kad iš 
tikrųjų Europos centras - tai Lietuva.

Yra sakoma, kad ne pro šalį pasimo
kinti sekant kitų pavyzdžiu. Dažnai 
tenka skaityti, kad adelaidiškiai turi 
"knygų pristatymų" popietes. Kai pa
skaičiuoji sydnėjiškių išleistų knygų 
skaičių (o jų beveik visa lentynėlė bū
tų), kyla mintis, ar nevertėtų ir mums 
turėti "knygų mylėtojų" būrelį. Jis ap
imtų ne tik autorius, kritikus, žurnalis
tus, bet ir scenos mėgėjus: skaitovus, 
deklamatorius, ir sugebančius padai
nuoti ar pagroti. Kai kas gal norėtų ir 
Klubo bibliotekoje pabudėti. Taigi 
įvairumo pilna. Klubui įsigijus video 
aparatūrą, gal šio būrelio nariai savo 
veiklą praplėstų ir į tolimesnius hori
zontus.

Aš iš Klubo pusės, kaip atsakingas 
Direktorius Bibliotekos reikalams, ma

Mieli Bendradarbiai  (-ės)!
Atsiprašau, kad dėl prisiųstos gausios medžiagos į šį "M.P." numerį ne 

viską galėjome patalpinti. Ji tilps sekančiame "M.P." numeryje.
Dėkojame už bendradarbiavimą! Red.

loniai kviečiu visus Bibliotekos talki
ninkus į pasitarimą Klubo Bibliotekos 
reikalais, taip pat ir visus, mylinčius 
knygą, sydnėjiškių autorių bei jų kny
gų pristatymo popiečių organizavimui. 
Pirmas, gal vadinamas steigiamasis su
sirinkimas, kviečiamas spalio 30 d., 
2.30 vai. Sydnėjaus Lietuvių Klube. Jei 
būtų kokių klausimų, prašome kreiptis į 
mane, telef. (02) 4677 3255.

Artėja Kalėdų Eglutė, Klubo narių 
vaikams žemiau 12 metų amžiaus. Bu
vo atvejų, kai seneliai norėjo atsivesti 
savo anūkus. Šios dovanos yra perka
mos Klubo pinigais, kad Klubas turėtų 
jaunus tėvus savo nariais. Taigi, mieli 
seneliai, nepykite, bet raginkite savo 
vaikus tapti nariais.

Laukiame naujų narių pareiškimų, 
mėgėjųlietuviškos duonelės, pri
sidedančių prie lietuviškos spaudos 
išlaikymo, gausaus dalyvavimo Meti

niame Susirinkime ir ilgesnio pabuvo
jimo Klube sekmadieniais, kada "links
moji valanda" perskelia kainas pusiau.

Iki pasimatymo Klube!
Algis Bučinskas
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IX tradicinis Lietuvos laisvės kovų
dalyvių sąskrydis Ariogaloje f inu-usieji f

Stasys Ignatavičius, 
LŠS Garbės šaulys

1990 metų pradžioje Lietuvos po
litinių kalinių ii' tremtinių sąjungos Ra
seinių skyriaus (dabar LPKTS Raseinių 
skyriaus klubas “Garsas”) pirmininkui 
Antanui Vizbarui ir jo žmonai Danutei 
kilo sumanymas Ariogaloje, Dubysos 
slėnyje (beveik Lietuvos vidurys) orga
nizuoti Lietuvos politinių kalinių, trem
tinių ir rezistencijos dalyvių sąskrydį. Ši 
mintis buvo puoselėjama ir jau tų pačių 
metų rugpjūčio mėnesį sąskrydis, į kurį 
atvyko keli tūkstančiai tremtinių, po
litinių kalinių ir pasipriešinimo dalyvių, 
įvyko. Pirmąjame sąskrydyje dalyvavo 
tuometinis Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas prof. V.Landsbergis.

Nors tokį renginį tuomet organizuoti 
buvo labai sunku - Sovietų Sąjunga bu
vo paskelbusi Lietuvai ekonominę blo
kadą, dar siautėjo sovietinės KGB

šių dienų. Dešimtys tūkstančių liko ten. 
Nepakeliamas darbas, vargas, badas, li
gos, kankinimai ir žudynės užkirto 
jiems visus kelius sugrįžti Tėvynėn. Ši 
šventė Ariogaloje organizuojama ir juos 
pagerbti, kad jaunimas ir ateities kartos 
neužmirštų siaubingų komunizmo pada
rinių.

Vienuoliktą valandą renginio organi
zatoriai pakvietė atvykusius apskrities, 
rajonų, miestų savivaldybių atstovus, 
organizacinio komiteto narius, renginio 
rėmėjus, krašto apsaugos struktūrų va
dus, visuomeninių organizacijų ir poli
tinių partijų vadovus, atvykusius parti
zanus ir kt. į vietos mokyklą kur įvyko 
susitikimas su Seimo ir Vyriausybės na
riais. Susitikimą pradėjo sąskrydžio or
ganizatorė ir vedėja D. Vizbarienė, kuri 
pasveikino atvykusius sąskrydžio daly
vius, trumpai prisiminė pirmuosius sąs
krydžius ir jų reikšmę, sąskrydžio idėją

A. f A. Tamara Skrinskienė
mirė staiga šių metų rugpjūčio 29 dieną. Laidotuvės vyko spalio 10 dieną. Jas, pa
gal velionės pageidavimą, suruošė šeima.

Skriiislsų šeima

Liūdėdami atsisveikiname su "Talkos" steigėju, 
buvusiu direktoriumi, vedėju ir nuoširdžiu draugu

Juozu $niru,
kurio įnašas "Talkos" veikloje lieka neužmirštamas.

Reiškiame gilią užuojautą dukrai Birutei ir artimiesiems.
Lietuvių kooperatinė

kredito draugija "Talka"

A. f A. Aidui Kubiliui
staiga mirus Lietuvoje, žmonai Ramonai, vaikučiams Kostui ir Linai, 
tėvams - ponams Kubiliams, seseriai, broliams ir visiems artimiesiems 
gilią užuojautą reiškia ir su Jumis liūdi

ALIS Adelaidės Apylinkės Valdyba

Lietuvos šaulių sąjungos šventės iškilmėse kalba LŠS vadas mjr. Leonardas
Bakaitis. Nuotrauka J. Proscevičiaus
agentai, tebebuvo okupacinės kariuo
menės įgulos, dar nebuvo pranykusi 
baimė kai kuriems tremtiniams ir po
litiniams kaliniams ir kt., tačiau ren
ginio organizatoriai, taip kurių buvo ir 
šių eilučių autorius, išgirdo daugybę 
šiltų pritarimo žodžių. Todėl buvo nu
tarta tokias sueigas organizuoti kasmet, 
ir jos tapo tradicinėmis - vis su naujesne 
programą vis su gausesniu dalyvių 
skaičiumi, vis su gražesniais atsiliepi
mais,... ir visa tai buvo organizatorių 
nenuilstamo darbo nuopelnai.

Ne išimtis buvo ir šie metai. Jau nuo 
pat rugpjūčio 7 dienos ankstaus ryto at
rodė, kad visi Lietuvos keliai veda į 
Ariogalą. Šimtai Lietuvos žmonių (ren
ginyje dalyvavo 40 tūkstančių dalyvių) 
su vėliavomis, plakatais, uniformuoti ir 
civiliai užpūdo miestelio gatves. Vieni 
registravosi, kiti apsipirkinėjo, nes buvo 
galima įsigyti įvairių spaudos leidinių, 
tremtinių, politinių kalinių ir partizanų 
atsiminimų ir poezijos knygų, delega
cijos dėjo gėles kapinėse prie tremtinių 
ir partizanų koplyčių, susirinkusiems 
koncertavo įvairūs ansambliai, grojo 
orkestrai ir t.t. Žodžiu, miestelio gatvės 
virė. “Norilskas, Vorkutą Karagandą 
Igarką Inta” ir kitu Gulago vietovių 
pavadinimai iškeltose lentelėse bylojo 
lietuvių kančių kelius. Prie kiekvienos 
tokios lentelės ir būrėsi žmonės, so
vietinio skausmo, vargo ir netekčių'Se
sės ir broliai, kuriems su Dievo palaima 
buvo lemta sugrįžti į Lietuvą ir sulaukti

- rašomą laišką III - jo tūkstantmečio 
Motinai - obeliai. Vėliau sveikinimo 
žodį tarė Kauno apskrities viršininko 
pavaduotojas J. Yla ir jauniausias Lie
tuvos meras - Raseinių rajono meras R. 
Stankūnas. Susirinkusieji buvo pakvies
ti išgerti taurę šampano ir pasivaišinti 
įvairiais skanėstais. Salėje.veikė foto- 
ekspoziciją kurioje buvo įamžintos 
visų įvykusių sąskrydžių akimirkos.

Dvyliktą valandą Ariogalos Archan
gelo Mykolo bažnyčioje prasidėjo šv. 
Mišios, kurias kancelebravo monsin
joras A. Svarinskas. Po mišių koloną 
kurioje buvo visų Lietuvos miestų ir 
rajonų politinių kalinią tremtinių ir 
rezistentų delegacijos, savanoriai, MPB 
“Geležinis vilkas”,Tauragės bataliono ir 
Kauno atskirojo Vytauto Didžiojo jė
gerių bataliono kariai, Kauno, Klaipė
dos, Marijampolės, Panevėžio, Alytaus 
ir Tauragės rinktinių šauliai, visuome
ninių organizacijų atstovai, su daino
mis, nešini vėliavomis ir plakatais pa
judėjo į Dubysos slėnyje esantį stadio
ną Čia tremtiniai, politiniai kaliniai ir 
partizanai susibūrė pagal tremties, ka
lėjimo ir partizanavimo vietoves pa-
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ruoštose vietose. Slėnyje sąskrydžio da- kreipėsi: "... laisvės ugnis, atnešta iš 
lyviai galėjo apsipirkti prekiaujančiuo- dešimties partizanų apygardą dega 
se čia kioskuose, išmėginti laimę lo- gražiąjame * Dubysos slėnyje, laisvoje, 
terijoje ir kituose žaidimuose, įsigyti nepriklausomoje Lietuvoje Laisvės ko- 
įvairių garso kasečių ir spaudos lei- minėjimo metais. Mums tai - su
dirbą apžiūrėti atskirojo Vytauto Di- simąstymo, susikaupimo, nuveiktų dar- 
džiojo jėgerių rinktinės bataliono pa- bų apmąstymo metai. Šioje ugnyje 
ruoštą bataliono naudojamą karinę tech- plazda ir ta liepsną kurią uždegė Lie- 
niką ir ant stalų sudėtą ginkluotę, ryšių luvos partizanai, stoję į nelygią kovą už 
priemones, inžinerinę ir cheminės ap- Lietuvos laisvę. Nedaug liko gyvų 
saugos įrangą apie kurią sąskrydžio laisvės kovotoją daugelis jų žu vo, buvo 
dalyviams smulkiai papasakojo čia nukankinti, nežinia kur užkasti. Jų kapą 
esantys bataliono instruktoriai. Susirin- kaip *r mano tėvelio Adolfo Rama- 
kusieji galėjo paskanauti šio bataliono nausko, iki šiol nerasta. Tačiau žuvę 
virėjų išvirtos kareiviškos košės ir pa- partizanai paliko mums laisvės troški- 
siklausyti bataliono orkestro atliekamų mą meilės ir pasiaukojimo Tėvynei pa- 
melodijų. vyzdį. Mes nugalėjome. Dabar tremti-

Netrukus į Dubysos slėnį įbėgo keli laisvės kovų dalyviai susitinka ne 
šimtai bėgimo “Laisvės ugnis - ateities bk draugus, bet ir savo neramią jau- 
kartoms” dalyviai. Bėgikai iš kiekvie- nystę. Regis, sugrįžta ir tie, prieš ku- 
nos Lietuvoje veikusios partizanų apy- r*uos tylos minutę nulenkėme galvas, 
gardos buvusios vadavietės fakeluose Mūsų širdyse neturi likti vietos abe- 
atnešė ugnį. Pro jėgerių bataliono karių jingumui, mes sieksime, kad Lietuva 
išrikiuotą Garbės sargybą Ugnis atne- būtų teisingą dorą stipri ir saugi . 
šama prie sąskrydžio vedančiosios,Da- §*uos partizanų vado dukros žodžius 
nutės Vizbarienės. Žodis suteikiamas nustelbė plojimai.
Kauno apskrities viršininko pavaduo- Telefonu į susirinkusius kreipėsi bu- 
tojui J. Ylai, kuris pasveikino sąskry- v?s Lietuvių bendruomenės pirminin- 
džio dalyvius ir paskelbė apie sąskry- b*35. Tėvynės apsaugos rinktinės karys 
džio atidarymą Aukurą bėgikų atnešta Nainys. Jis pasveikino laisvės kovų 
ugnuni, kviečiami uždegti Lietuvos dalyvius ir didžiosios šventės svečius, 
kariuomenės vadas brigados generolas kurių tarpe, be jau išvardintų kalbėtojų, 
J. Kronkaitis, rezistentas J. Kadžionis ir buvo Seimo nariai A^ J. Katkus, A. Pet- 
bėgimo koordinatorius E. Petrokas. rusevičius, S. Pečeliūnas ir kt. Vyriau- 
Sąskrydžio atstovai nuneša gėlės prie sybės atstovai, krašto apsaugos vice- 
paminklo Lietuvos kankiniams. ministras E.Simonaitis, LPKTS pirmi- 

“Esu su Jumis”, - šiais žodžiais krei- ninkas P. Jakučionis, Karinių oro pa- 
pėsi į Lietuvos laisvės kovų sąskrydžio jėgU štabo viršininkas pulkininkas C. 
dalyvius savo sveikinimo rašte Seūno Braziulis, KASP Kauno apskrities Da- 
pirmininkas prof. V. Landsbergis, kuris riaus ir Girėno rinktinės vadas majoras 
raštą atsiuntė iš Ispanijos ir jį perskaitė \ Plieskią Kauno atskirojo Vytauto 
Seimo narys A. Stasiškis. Kultūros Didžiojo jėgerių bataliono vadas ma- 
ministras A. Bėkšta perskaitė ministro joras R. Chrimlis, kiti karininkai, šaulių 
pirmininko R. Pakso sveikinimą. rinktinių vadai ir pavaduotojai, rajonų ir 

Arkivyskupas S. Tamkevičius, pasvei- miestų savivaldybių atstovai ir kt. Jis 
kinęs sąskrydžio dalyvius, kalbėjo apie minėjo, kad birželio 13 dieną netoli Ci- 
laisvės sampratą kuri turi būti pagrįsta kagos, Lemonte, Pasaulio lietuvių cen- 
tiesa ir teisingumu, be ko laisvė yra tik aikštėje buvo pašventintas pamink- 
dykumos miražas. Arkivyskupas pri- 'as Partizano motina’. Tai pirmasis 
minė, kad laisvė, atmetanti Dievą yra meno kūrinys Vakarų pasaulyje apie 
naujos nelaisvės pradžią kad be Dievo Lietuvos laisvės kovotojų kovas. Šis 
mes einame ne į laisvę, ne į Europos paminklas rado teigiamą atgarsį ame- 
Sąjungą bet į bedugnę. Paragino nepa- Skiečių spaudoje. Jis sakė, kad atsi- 
siduoti visiems juodam dabarties peši- minimas apie laisvės kovotojus, atne- 
mizmui ir prisiminti Baltijos kelio dva- aus‘us Tėvynei laisvę, liks gyvas am- 

žiams.OlCĮ.
Žymiojo partizanų vado generolo pasisakiusiųjų buvo perskaitytas 

Adolfo Ramanausko - Vanago duktė Ariogalos mokyklos moksleivių laiško 
Auksė į susirinkusius Laisvės kovų da- Motinai obeliai žodžiai: ‘Tegul ir tre- 
lyvius, tremtinius ir politinius kalinius Nueklta į 8 psl.
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INFORMACIJA SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS |l
16-18 East Terrace, BANKSTOWN, NSW 2200

Tel.: 97081414 Fax.: 9796 4962

Lietuvių kooperatinės kredito draugijos "Talka"
Sydnėjaus skyrius praneša

Sydnėjaus "Talkos" skyriaus metinis ataskaitinis susirinkimas vyks 
lapkričio 7 dieną, sekmadienį, 2.30 vai. p.p. Lietuvių Klube Banks- 
towne, mažojoje salėje.

Susirinkimo darbotvarkėje: skyriaus veiklos pranešimas; skyriaus 
metinio pelno paskirstymas; atstovaujančio "Talkos" direktoriaus iš 
Melburno pranešimas; klausimai ir pasiūlymai.

Nariai ir norintys įstoti nariais yra maloniai kviečiami dalyvauti 
susirinkime.

Susirinkimą užbaigsime dalyvaujančių pavaišinimu lengvais 
užkandžiais ir gaivinančiais gėrimais.

V. Šliogeris
Sydnėjaus skyriaus vedėjas

Ieško buto. Tautietė iš Lietuvos (42 metų amžiaus), su dviem mokyklinio 
amžiaus vaikais (mergaitė - 11 m., berniukas - 10 m.), ieško nuomoti Sydnejuje 
nedidelį butą ar bent kambarį. Rašyti Genutei Balsienei, Architektų 70 - 59, Vilnius 
2000, Lithuania arba "M.P." redakcijai.

IX Tradicinis...
atkelta iš 7psl.

čiąjame tūkstantmetyje žydi senos ir 
neseniai sodintos obelys, o Motinos 
verkia tik iš džiaugsmo...” Visi sąskry- 
džio dalyviai galėjo parašyti savo laišką 
Motinai obeliai.

Jungtinis choras, susidedantis iš įvai
rių Lietuvos miestų politinių kalinių ir 
tremtinių, pasipriešinimo kovų dalyvių, 
savanorių, šaulių ir karių chorų ir an
samblių, atliko jungtinę programą, ku
rios repertuare V. Kudirkos, J. Nauja
lio, Maironio, J. Gudavičiaus, K. Vana
gėlio, T. Leiburo, J. Strielkūno, K. Ge
nio, K. V. Banaičio, F. Kiršos ir kitų 
kompozitorių bei poetų kūriniai.

Pasibaigus jungtinio choro koncertui, 
virš stadiono pradėjo skraidyti lėktuvas 
ir sraigtasparnis. Prasidėjo oro šventė 
“Svajonių skrydis”. Netrukus danguje 
išsiskleidė įvairiaspalvių parašiutų ku
polai. Ore parašiutininkai, tarp kurių ir 
Raseinių rajono meras R. Stankūnas, 
išskleidė didžiulę Lietuvos trispalvę. 
Norintys šventės dalyviai galėjo pa
skraidyti sraigtasparniu ir iš paukščio 
skiydžio pamatyti sąskrydžio vietą.

Prasidėjęs lietus neišgąsdino šventės 
dalyvių, nenutilo jų dainos ir giesmės, 
skaitomos eilės, sakomi sveikinimai... 
Tuo tarpu į slėnį įvažiavo Lietuvos Res
publikos Prezidento V. Adamkaus kor
težas, kurį tūkstančiai žmonių pasitiko 
skambiu “Valio!” ir plojimais. “Jūs 
buvote ir esate mūsų laisvės simbolis”, 
- šiais žodžiais Prezidentas kreipėsi į 
Ariogalon suvažiavusius Laisvės kovų 
dalyvius. Jis sakė, kad jaučia didelę at
sakomybę būsimoms Lietuvos piliečių 
kartoms - ar skaudus tautos atminimas 
netaps vien grupės bendraminčių savas
timi. Prašė saugoti atmintyje kovotojų 
vardus, kovas, datas ir relikvijas, lenktis 
partizanų bei kitų laisvės gynėjų moti

noms. Valstybės vadovas kalbėjo, kad 
prašo Dievo, jog lemtis suteiktų tautai 
laiko ir sąlygų ne kovoms už laisvę, ne 
gynybai, o kūrybai. V. Adamkui buvo 
įteiktas lietuviškos kaimo duonos kepa
las ir gėlės.

Šventė Dubysos slėnyje vyko iki ryto. 
Vakare užsiliepsnojo šventiniai laužai, 
prasidėjo gegužinė, festivalis “Kūlgrin
da - 99”, kurio metu koncertavo įvairūs 
ansambliai.

Kitais metais Ariogaloje įvyks dešim
tasis, jubiliejinis sąskiydis, kuriame da-
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PRANEŠIMAS
Lietuvių Kooperatinė 

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

44 Errol Street, North Melbourne 
šaukia:

METINĮ
SUSIRINKIMĄ

DARBOTVARKĖ
1. Susirinkimo atidarymas
2. Balsavimo komisijos

sudarymas
3. 1998 metinio susirinkimo

protokolas
4. Pranešimai:

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
— ooo —

Pagal "Talkos” nuostatus dešimt 
narių atvykę L 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.

Apyskaitas galima gauti visose 
Talkos įstaigose ir susirinkime.

"TALKOS" SKYRIŲ 
SUSIRINKIMAI

įvyks:

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

lyvaus dar gausesnis skaičius dalyvių, 
bus įdomesnė programa ir jau dabar 
organizatoriai pradeda jai ruoštis- 
Lietuvos sąmoningiems piliečiams 
Laisvės šventė tęsiasi ir tęsis, kol bus 
laisva Lietuva. * * #

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 NUO 12.00 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 
LINSMOfl VALANDA 

VISI GĖRIMAI UŽ PUSĘ KAINOS

SEKANTI PENSIJŲ DIENA SPALIO 28 d.
ŠVEDIŠKAS STALAS NUO 12.00 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

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga
kviečia visus į X - tąjį

PASAULIO LIETUVIŲ
JAUNIMO KONGRESĄ

* Australijoje %
23 gruodžio 2000 -11 sausio 2001 

Daugiau informacijos galite gauti 
www.rapidnet.net.au/- aljs aljs@rapidnet.net.au 

telefonas 61 3 9388 0681, faksas 61 3 9867 8792 
P.O. Box 55, North Adelaide, Victoria 3051, Australia

Naujoji Melburno Liet. Klubo Valdyba
Melburno Lietuvių Klubo metiniame susirinkime išrinktoji valdyba pareigomis 

pasiskirstė sekančiai:
Pirmininkas - V. Bosikis, vicepirmininkė - sekretorė - R. Mačiulaitienė, renginių 

vadovas - Z. Augaitis, ūkio reikų vedėjas - Z. Poškaitis, baro iždininkas - B. 
Kaminskas. MLK

Vėlinės -
Sydnejuje spalio 31 d., tuoj po pamaldų bus lankomi Rookwoodo kapinių lietu

vių sekcijos kapai. Gimines prašome aptvarkyti .savo artimųjų kapus. Maldas 
kapuose praves lietuvius aptarnaujantis kunigas Roger Belmore, SM.

______________________________________________Parapijos komitetas

Aukos J. Abromas NSW $25

’’Mūsų Pastogei" V. Pazereckas Vic. $5
H. Juodvalkis Tas. $20 J. Čyžas WA $20
P. Plučienė WA $10 Dėkojame už aukas. "M.P." admin

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd.
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 1885 
Redaktorius Bronius Žalys. & $ $ Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 9790 2319 

Faksas (02) 9790 3233
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 50 U žsienyje paprastu paštu $ 65 N. Zelandijoje oro paštu $ 80 

U žsienyje oro paštu $ 110
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