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Lietuvos įvykių apžvalga
Konservatorių partijos 

suvažiavimas
Praėjusį savaitgalį į Klaipėdoje įvy

kusį valdančiosios partijos suvažiavimą 
susirinkę daugiau kaip 600 delegatų pa
tvirtino partijos įstatų pakeitimus. Įsta
tuose įteisintos naujos partijos vadovybės 
struktūros - Prezidiumas ir Taryba. Panai
kinta partijos valdyba. Todėl Seimo Pir
mininkas Vytautas Landsbergis tapo 
vienvaldžiu konservatorių lyderiu. Suva
žiavimo delegatai, remdamiesi naujais 
įstatais, išrinko partijos vadovybę. Minis
tras Pirmininkas Andrius Kubilius tapo 
Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservato
rių} partijos pirmininko pavaduotoju, Sei
mo kancleris Jurgis Razma-partijos vyk
domuoju sekretoriumi, kaunietis Ramū
nas Garbaravičius paskirtas TS (LK) iž
dininku. Suvažiavime nedalyvavo buvę 
konservatorių partijos valdybos vadovai 
ekspremjerai Gediminas Vagnorius ir Ro
landas Paksas. Tokį savo apsisprendimą 
jie paaiškino suvažiavimo delegatams raš
tu. R. Paksas taip pat informavo apie savo 
pasitraukimą iš partijos gretų. Tuo tarpu 
Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų 
ministras Sigitas Kaktys per suvažiavimą 
pareiškė laikinai pasitraukiąs iš Tėvynės 
sąjungos (Lietuvoskonservatorių) partijos 
pirmininko pavaduotojo pareigų, kol bus 
teisiškai išaiškinti spaudoje jam inkri
minuojami kaltinimai dėl nesąžiningai 
sukauptų turtų. Suvažiavimo delegatai vie
ningai priėmė rezoliuciją dėl Tėvynės są
jungos vienybės. Ji skelbia, kad neleistina 
kurti Tėvynės sąjungos viduje opozicinių 
grupelių, kurios vengtų įrodinėti savo 
požiūrį vidinėse partinėse diskusijose h' 
konservatorių vardu viešai puldinėtų Vy
riausybę, Seimo ar partijos vadovybę.

Kuriama nauja dešinioji 
politinė jėga

Pirmosiomis gruodžio savaitėmis Lie
tuvos politinių partijų sąrašąpapildys nau
jas darinys. Apie tai penktadienį sureng
toje spaudos konferencijoje pranešė Lie
tuvos liberalų sąjungos pirmininkas Eu
genijus Gentvilas ir ekspremjeras Rolan
das Paksas. Kol kas būsimos partijos stei
gėjai nenurodė jos pavadinimo, tačiau pa
brėžė, kad tai būsianti dešiniojo sparno 
politinė jėga, jungsianti konservatyviz- 
mo ir liberalizmo nuostatas. Anot E. Gent
vilo, nuo lapkričio 2 dienos tikslinti nau
jos partijos programų pagrindai: savival
da, mokesčių politika, ekonominės plėt
ros prioritetai, taip pat socialiniai klausi
mai. Dabar redaguojamos programinės 
nuostatos, aptariami naujo politinio jun
ginio įstatai, kuriems LLS taryba pritarė. 
Liberalų pirmininkas sakė, kad procedū
riniai klausimai dėl pavadinimo ir vado
vo bus sprendžiami gruodžio pradžioje. E. 
Gentvilas iš ankstoprisipažino.kadnekan- 
didatuos į sąjungos lyderio postą.

R. Paksas, neseniai atsistatydinęs ne 
tik iš premjero posto, bet ir pasitraukęs iš 
valdančiosios Konservatorių partijos, tei

gė toliau liekąs ištikimas tradicinėms 
konservatorių vertybėms, kurių realiza
vimo pasigedo partijos vadovybėje. „Kai 
deklaruojamos moralios politikos prin
cipai nesutapo su realiais valksmais, atsi
rasdavo toks terminas „politinė valia“ 
(viršūnių valia), kuriai turi paklusti ne tik 
partijos eiliniai, bet ir ekonominiai dės
niai, moralės ir teisės normos“, - sakė 
spaudos konferencijoje R. Paksas. Likti 
politikoje, R. Pakso teigimu, jį paskati
nęs tikėjimas, kad galima realiai įgyven
dinti principines konservatorių nuosta
tas, taip pat Lietuvos žmonių pasitikėji
mas juo. Be to, populiams politikas teigė, 
kad jam ne tas pat, kas vyksta Lietuvoje, 
nes čia gyvena artimieji ir jis nesirengia 
išvykti. R. Paksui priimtinos Liberalų 
sąjungos nuostatos strateginiais valsty
bės funkcijų, verslo sąlygų, mokesčių po
litikos klausimais. Tai, pasak R. Pakso, ir 
nulėmė jo pasirinkimą kuriant naują poli
tinę jėgą. Kas be jo kartu su Liberalų są
junga sudarys naują politinį darinį, spau
dos konferencijoje R. Paksas nenurodė, 
tik pažymėjo, kad yra visas sąrašas pa
vardžių . Jis taip pat neatmetė galimybės, 
kad į naująją partiją Įsilies nemažai nu
sivylusių konservatorių.

Dabartinis LLS pirmininkas nerimavo 
dėl politinės Lietuvos ateities. E. Gentvi
las sakė: „Neramu dėl padėties po 2000 
m. rinkimų. Pakankamai stiprios LDDP, 
Socialdemokratų partijos, A. Paulausko 
„Naujoji sąjunga “, Centro sąjungos kai
rėjimas kelia nerimą, kad gali atsirasti 
kairuoliška Vyriausybė ir kairuoliškas 
Lietuvos gyvenimo modeliavimas“. Šie 
pokyčiai ir paskatino jungtis su R. Paksu. 
Taip pat geranoriškai kalbamasi ir su 
Tėvynės liaudies partijos kūrėja Laima 
Andrikiene, neatsisakoma bendrų politi
nio sąlyčio taškų ir su Centro sąjunga. Li
beralo nuomone, dešiniosios jėgos turi 
nesiskaidyti. o telktis, kad būtų sukurta 
priešprieša galimai kairuoliškai politikai. 
Naujo R. Pakso ir liberalų darinio konkre
tūs programiniai veiksmai bus suformu
luoti vėliau, rengiantis kitų metų savival
dos rinkimams. Konferencijos pranešėjų 
nuomone, naujoji politinė jėga turėtų 
kompensuoti kai kuriuos dešiniosios val
džios pralaimėjimus.

R. Pakso naujos pareigos 
Prezidentūroje

Praėjusią savaitę taip pat pranešta, kad 
R. Paksas vėl turi darbą - Prezidentas Val
das Adamkus šiam politikui pasiūlė tapti 
įgaliotuoju atstovu Lietuvos Prezidento 
specialiems pavedimams. Populiariau
sias visuomenėje Lietuvos politikas pirma
dienį buvo susitikęs su Prezidentu ir žur
nalistams pranešė nusprendęs priimti šį 
pasiūlymą. Tą pačią dieną Prezidentas 
savo potvarkiu paskyrė R. Paksą į šį pos
tą. „ Prezidentas man pasiūlė toliau dirbti 
tose sferose, kur šiek tiekyra patyrimo ", - 
žurnalistams sakė R. Paksas. Viena iš sa
vo veiklos sričių jis paminėjo klausimus,

susijusius su Lietuvos energetikos siste
mos integracija į Vakarų tinklus -jis ana
lizuos informaciją, teiks pasiūlymus ir išva
das iš šios srities. Kokios bus kitos sritys, 
parodys gyvenimas, tvirtinoekspremjeras.

Rolandas Paksas

Centristai pasiskelbė opozicija
Seimo Centro sąjungos frakcija infor

mavo Seimą, kad nuo šiol ji yra opozi
cinė frakcija. Šios frakcijos paskelbtoje 
deklaracijoje centristai žada, kaip reika
lauja statutas, paskelbti alternatyvią Vy
riausybės programą. Seimo Centro sąjun
gos frakcija pasiskelbė esanti opozicine, 
„įvertindama valdančiosios daugumos 

veiklą Seime bei jos suformuotų vyriau
sybių darbo rezultatus, ypač vykdytos 
privatizavimo politikos pasekmes ir 
sprendimą uždaryti Ignalinos atominę 
elektrinę “.
R. Dagio iššūkis Socialdemokratų 

partijos prezidiumui
Seimo Pirmininko pavaduotojas so

cialdemokratas Rimantas Dagys neketina 
atsisakyti Seimo Pirmininko pavaduotojo 
pareigų, nors tai jį įpareigojo Lietuvos 

socialdemokratų partijos prezidiumas. R. 
Dagys teigė norįs, kad partiečiai ieškotų 
būdų, kaip kurti, o ne tiktai, kaip griauti ir 
intriguoti. Paklaustas apie galimybę būti 
pašalintam iš partijos, frakcijos „So
cialdemokratija - 2000“ pirmininkas R. 
Dagys sakė, kad tai „tų partiečių reika
las“. Savaitgalį posėdžiavęs Lietuvos 
socialdemokratų partijos prezidiumas 
nepritarė Seimo socialdemokratų frakci
jos nario dalyvavimui šios kadencijos 
Seimo valdyboje, kol nėra bendro opozi
cinių ir mažumų frakcijų susitarimo dėl 
visiems priimtino kandidato delegavimo į 
šį postą bei valdančiosios daugumos pri
tarimo tokiam Seimo valdybos formavi
mo principui. Prezidiumas įpareigojo R. 
Dagį iki šių metų lapkričio 25 dienos 
atsisakyti Seimo Pirmininko pavaduoto
jo pareigų.

Švedija palanki Lietuvai
Pirmininkaudama Europos Sąjungo

je 2001 metais, Švedija sieks, kad kuo 
daugiau šalių pereitų prie galutinių dery
bų ir narystės. Tai antradienį Stockholme 
vykusiame susitikime su Lietuvos Vy
riausybės vadovu Andriumi Kubiliumi 
patikino Švedijos Karalystės užsienio 
reikalų ministrė Anna Lindh. Ji pareiškė, 
kad Švedijos pozicija lieka nepakitusi - 
šalis nuosekliai remia Lietuvos siekį tapti 
ES nare ir yra už ES plėtrą. Kitais metais 
Švedija Baltijos valstybėms skirs milijar
dą kronų pasirengimui narystei Europos 
Sąjungoje ir šių šalių verslo plėtrai. Šią 
žinią Stockholme viešinčiam Lietuvos 
Vyriausybės vadovui antradienį pranešė 
Švedijos premjeras Goran Persson. Šve
dija jau nuo pat pirmųjų nepriklausomy
bės metų remia Lietuvą ir kitas Baltijos 
šalis. Paramos spektras labai platus - 
pradedant technine pagalba ir patarimais, 
baigiant konkrečia materialine parama 
vandens valymo įrenginiams, oro erdvės 
kontrolės centrui. Be to, ir ekonominiai 
ryšiai labai stiprūs. Pagal užsienio inves
ticijas Švedija užima pirmą vietą Lietu
voje. Ši šalis yra Lietuvoje investavusi 
340 milijonų JAV dolerių.
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Lietuvos įvykių.
Atkelta iš 1 esi.

Vėl sustabdyta „Mažeikių nafta“
Praeitą pirmadienį dėl žaliavos trūku

mo šiemet jau trečią kartą visiškai sustab
dyta Mažeikių naftos perdirbimo įmonė. 
„Mažeikių naftos“ koncerno valdymą 
spalio pabaigoje perėmusi strateginė in
vestuotoja J A V bendrovė „Williams Inter
national“ per pastarąsias porą savaičių ne
sugebėjo susitarti su Rusijos kompanijo
mis dėl žaliavos gavimo. Kaip teigia 
koncerno informacijos taryba, vyksta de
rybos su potencialiais koncerno partne
riais dėl žaliavos tiekimo, tačiau smul
kiau apie tai nepraneša. Iš neoficialių šal
tinių žinoma, kad koncerno atstovai yra 
Maskvoje ir veda derybas su „LUKoilu“ 
dėl naftos gavimo. Pokalbiai su šia ben
drove pradėti po to, kai nepavyko susi
tarti dėl naftos tiekimo su kitomis Rusi
jos bendrovėmis. „LUKoil“ atstovas Lie
tuvoje patvirtino, kad ,LUKoil“ galėtų 
patiekti Mažeikiams naftos 6 mln. to
nų per metus, jei koncerną tenkintų naf
tos pirkimo sąlygos. .Mažeikių naftos“ 
pajėgumas yra 8 mln. tonų per metus. 
„Mažeikių nafta“ teigia likvidavusi vi
sus įsiskolinimus žaliavos tiekėjams. Iki 
šio mėnesio pabaigos planuojama galuti
nai atsiskaityti su Būtingės terminalo sta
tytojais.

Amerikiečiai dovanojo Lietuvai 
šautuvų

Jungtinės Amerikos Valstijos pado
vanojo Lietuvai 40 000 šautuvų M-14 ir 
dar papildomai atsiuntė nemažai šovinių. 
Kariuomenės vadas brigados generolas 
Jonas Kronkaitis penktadienį žurnalis
tams tvirtino, kad tuo atveju, jeigu Lie
tuva pirktų tokį kiekį NATO standartus 
atitinkančių „Kalašnikovo“ šautuvų, tai 
kainuotų šimtą milijonų liti). Pasak bri
gados generolo, amerikiečių dovanotieji 
ir jų sąskaita į Lietuvą atgabentieji pu
siau automatiniai šautuvai pirmiausiai 
bus nusiųsti karinėms mokymo įstaigoms 
- karo akademijai, puskarininkių mokyk-- 
lai, mokomajam pulkui. Kai bus išmokta 
naudotis šiais ginklais, jie bus išdalyti 
savanoriams, kariuomenės rezervą kon
troliuojančioms institucijoms, reguliario
sioms pajėgoms. Kariuomenės vadas sako 
nežinąs, ar visi gautieji šautuvai yra ne
naudoti, bet, jo žodžiais, dauguma šių 
ginklų yra nauji. NATO standartus ati
tinkančiais šoviniais užtaisomus šautuvus 
M-14 amerikiečiai paskutinį kartą kovi
niais tikslais naudojo per karą Persijos 
įlankoje. Dabar juos, pasak brigados ge
nerolo J. Kronkaičio, naudoja Taivano, 
Kinijos, Korėjos kariuomenė. Lietuvai 
atisiųsti šautuvai yra specialiai pritaikyti 
Europos klimato sąlygoms. Iki šiol Lie
tuvos kariuomenė šautuvų M-14 neturė

Kaip gyvena sugrįžę į tėvynę
(Tęsinys iš praeito "M.P," nr.)
- O kaip jus maitina?
- Gerai. Tikrai užtenka. Tik vaisių nusi- 
perkame mieste.
- O koks mėnesinis mokestis?
- Amerikiečiams - 600 dolerių. Už šią 
sumą mums suteikiama visa medicinos 
priežiūra ir ligoninės, o taip pat mumis 
rūpinasiiršvaros tarnyba. Vietiniai gyven
tojai moka 80% savo pensijos sumos, jei 
pensija ne mažesnė negu 400 litų per mė
nesį, ir gauna vieną kambarį.
- Jūs turite ąžuolo parketo grindis, gražius
'Mūsų Pastogė" Nr.47 1999.11.29 psl.2;

jo. Dažniausiai naudojamas rusiškas „Ka
lašnikovas“, taip pat yra keletas tūkstan
čių M-16 ir kitų pavadinimų šautuvų.

JAV lietuviai remia Lietuvos 
studentus

Tarptautinės studentų dienos - lapkri
čio 17-osios - išvakarėse JAV lietuvių sti
pendijų skyrimo komitetas materialinę 
paramą suteikė grupei Kauno technolo
gijos universiteto (KTU) kūrybiškiausių 
studentų, magistrantų ir doktorantų. Išei
vijos lietuvio, Čikagoje gyvenusio moks
lo mecenato daktaro Konstantino Savic
ko 1000 litų stipendijos paskirtos KTU 
Chemijos technologijos fakulteto dok
torantei Rūtai Budreckienei bei Statybos 
ir architektūros fakulteto studentui Aure
lijui Sabaliauskui. Žymaus išeivijos vers
lininko, KTU Garbės daktaro Juozo Pet
ro Kazicko 2000 litų stipendija atiteko 
universiteto Ekonomikos ir vadybos fa
kulteto antrakursei Justinai Tuomaitei. 
Vakarų Pensilvanijos lietuvių bendruo
menės 1000 litų stipendijas pelnė KTU 
Dizaino ir technologijų fakulteto studen
tė Vilma Šipalaitė ir Mechanikos fakul
teto doktorantas Robertas Keršis. Finan
sinė labdara Lietuvos universitetams ir 
studentams teikiama per JAV įkurtų Tau
tos fondą, Pasaulio lietuvių fondą ir kitus 
fondus bei asmenis, kurie tiesiogiai remia 
stipendijomis lietuvaičius, studijuojančius 
gimtinėje bei užsienio universitetuose.

Dviratininkų viltys Sydnėjaus 
olimpiadoje

Sveikindamas sėkmingai rungtyniau
jančias Lietuvos dviratininkes, Preziden
tas Valdas Adamkus pareiškė tikįs, kad ir 
Sydnėjaus olimpinėse žaidynėse spor
tininkės nudžiugins medaliais. Lietuvos 
vadqvas garbingą valstybės apdovanoji
mą- Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Ge
dimino 2-ojo laipsnio ordiną - antradienį 
įteikė Editai Pučinskaitei, kuri šiemet spa
lio pradžioje Veronoje iškovojo pasaulio 
čempionės titulų ir „Tour de France“ 
lenktynėse užėmė trečiąją vietą. Tokiu 
pačiu apdovanojimu pagerbta ir rugpjū
čio mėnesį „Tour de France“ lenktynes 
laimėjusi bei pasaulio čempionate bron
zos medalį iškovojusi Diana Žiliūtė. Be
je, jau anksčiau ji ordiną yra gavusi už 
pergales, kurias iškovojo pernai. Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 4-ojo 
laipsnio ordiną Prezidentas įteikė pasau
lio dviračių treko pirmenybėse bronzą 
laimėjusiai Rasai Mažeikytei. Kalbėda
ma apdovanotųjų vardu, pasaulio čem
pionė E. Pučinskaitė sakė, jog Sydnėjaus 
olimpinėse žaidynėse kitais metais Lie
tuvos sportininkės žada atiduoti visas jė
gas tam, kad pasiektų pergalę.

Ruošiant šią apžvalgą pasinaudota 
ELTOS pranešimais ir .Lietuvos aidu“.

Spaudai parengė Saulius Varnas

naujus kilimus, sofą, fotelius, miegamąjį.
- Ar ir jie iš Amerikos?
- Ne, jie duoti kartu su butu. Juos visi turi.
- Ar norint čia patekti buvo eilė?
- Taip. Turėjau laukti pusę metų. Gyven
tojai iš Amerikos čia labai laukiami, ir aš 
manau, kad sąlygos čia labai geros. Juk 
čia buvo ir Clevelando „Grandinėlės“ va
dovas Liudas Sagys. Žinoma, jo slaugę, 
budėjusią 24 valandas, reikėjo atskirai 
samdyti.

Norėdami pažiūrėti, kaip atrodo ne
suremontuotos centro patalpos, užsuko
me pas kanadietį iš Toronto Joną Vaidotą

Trumpai iš visur
Lapkričio 18 ir 19 dienomis Istambule 

vyko Europos Saugumo ir Kooperacijos 
Organizacijos viršūnių konferencija, da
lyvaujant JAV prezidentui Bill Clinton ir 
Rusijos prezidentui Boris Jelcinui. Kon
ferencijos dėmesio centre buvo įvykiai 
Čečėnijoje. Rusija buvo smarkiai kriti— 
kuojtima dėl neproporcingos jėgos pa
naudojimo. Ypač griežtai pasisakė JT 
■generalinis sekretorius Kofi Annan, 
Norvegijos užsienio reikalų ministras 
Knut Vollebaek bei Europos Sąjungos 
dabartinis pirmininkas, Suomijos prezi
dentas Martti Ahtisaari. Bill Clinton ban
dė paveikti Boris Jelciną, kritikuodamas 
jo dabartinę politiką ir girdamas jį už jo 
nuopelnus taikai praeityje. Vienintelė ru
sų nuolaida, padaryta jau Jelcinui išvy
kus namo, tai leidimas Europos Saugumo 
ir Kooperacijos Organizacijos pirminin
kui Knut Vollebaek vykti į Čečėniją, ieš
kant būdų kompromiso keliui likviduoti 
konfliktą.

Lapkričio 18 d. rusų kariuomenė užė
mė Ačchoi-Martan miestą Čečėnijoje, 
tęsiant Grozny supimą. Lapkričio 21 d. 
rusai jau visai priartėjo prie Čečėnijos 
sostinės, iš pietų pusės bandydami at
kirsti paskutinį koridorių tarp Grozny ir 
kalnuotos pietinės Čečėnijos dalies.

Lapkričio 19 d. Europos Saugumo ir 
Kooperacijos Organizacijos konferenci
joje 30 valstybių pasirašė sutartį, numa
tančią karinių pajėgų sumažinimą Eu
ropoje. Sutartį pasirašė ir Rusija bei JAV, 
nors amerikiečiai sakė nebandysią sutartį 
ratifikuoti, kol rusai nesumažins savo 
karinių pajėgų šiaurės Kaukaze.

Lapkričio 1 d. egiptiečių lėktuvo ava
riją tyrę amerikiečių ekspertai įtaria, kad 

ir jo sergančią žmoną. Žinoma, čia sienos _ ir namų ruoša. Ambulatorijoje dr. Rūta 
nebuvo nukabintos paveikslais ir vitra
žinės lempos nestovėjo ant staliukų. Vonia 
buvo senoviška, bet švari, viskas baltai 
išdažyta.

Centras taip pat turi erdvią valgyklą. 
Tiems, kurie ten nebegali nueiti, maistas 
yra atnešamas į kambarius. Erdvūs aukštų 
koridoriai, aukštus jungiantys vežimėlių 
takai buvo dengti raudonais kilimais. 
.- Čia partijos centro komiteto palikimas, - 
juokėsi Rūta. Aukštų balkonus vidujepuo- 
šė didelės žydinčios kiniečių rožės ir kiti 
žalumynai.
- Ką perduoti buvusiems kaimynams 
Čikagoje? - atsisveikiname.
- Perduokit geriausius linkėjimus ir 
kvietimą atvykti čia, - palydėjo mus Elena 
Repšienė.

Beržų ir pušų miškais apsuptuose 
Valakampiuose stovi Tremtinių namai 
Prieš dešimtmetį čia buvo partiečių poil
sio namai.

Prie ilgo, naujai nudažyto pastato pri
statyta koplyčia, kurioje yra 60 kėdžių. 
Tremtinių namai turi 35 butus, kuriuose 
gyvena 75 žmonės, dviems asmenims 
skiriamas butas, kuriame - du kambariai, 
virtuvė ir prausykla. Viengungiai turi vie
ną kambarį ir su kaimynu naudojasi ben
dra virtuve ir prausykla. Čia patalpos ne
didelės, be puošnių baldų, bet visur švaru, 
išdažyta. Maisto gaminimu čia tenka 
pasirūpinti patiems gyventojams, taip pat

dėl lėktuvo žuvimo kaltas piloto pava
duotojas, tyčia privertęs lėktuvą smigti 
žemyn į jūrą.

Lapkričio 21 d. Kinija sėkmingai iš
bandė raketą, galinčią iškelti astronautą į 
orbitą apie žemę. Bandomoji raketa be 
žmonių per 21 valandas apskriejo žemę 
14 kartų ir nusileido Kinijos teritorijoje. 
Iki šiol tik Rusija ir JAV buvo pasiekę 
žmogaus skridimą erdvėje.

Australijos pakrančių sargyba vis daž
niau sulaiko laivus, bandančius įvežti 
nelegalius imigrantus į kraštą. Sulaikyti 
imigrantai, pasinaudodami Australijos 
įstatymais, tvirtina esą politiniai pabėgė
liai ir išgyvena krašte bent keletą metų, 
kol tiriamas jų pabėgėlio statusas. Aus
tralijos vyriausybė imasi žygių pakeisti 
įstatymus, numatant griežtesnes bausmes 
už kontrabandą žmonėmis, bei įtariamų 
laivų sulaikymą dar jiems esant tarp
tautiniuose vandenyse.

Susektas vienas iš kelių, kuriais ne
legalūs imigrantai naudojasi, kad pasiek
tų Australiją. Įtariamas pakistanietis biz
nierius Bali saloje. Iš įvairių Azijos kraštų 
būsimieji imigrantai vyksta į Bali, o iš ten 
žvejų laivais vežami į Australijos vande
nis. Šiuo metu Bali saloje yra apie vienas 
tūkstantis tokių nelegalių imigrantų, lau
kiančių progos ir sekančio kontrabandos 
laivo.

Gruodžio 19d. vidurnaktį Macao (Por
tugalijos kolonija nuo 1557 metų) grįžta 
Kinijai. Kolonijos perdavimo proga pla
nuojamos didžiulės iškilmės, kuriose 
dalyvaus keli tūkstančiai kviestų svečių, 
jų tarpe Kinijos ir Portugalijos prezidentai.

Paruošė Vytautas Patašius

būna dvi dienas per savaitę ir suteikia 
medicinos paslaugas tiems, kuriems la
biausiai jų reikia. Prie pastato - sodelis su 
suoliukais ir gėlėmis.

Ryte, mums atvykus,čiajau sėdėjogy- 
ventojai, aptardami valdžios vyrų popu
liarumą ir kitas Vilniaus aktualijas. Mus 
pasitiko į krivių krivaitį panašus Vikto
ras Alekna. Neaukšto ūgio buvęs gim
nazijos mokytojas, lituanistas, 1945 metais 
išvežtas į Vorkutos anglių kasyklas, su
grįžo 1957 metais ir su žmona gyveno 
įvairiuose Lietuvos vietovėse.
- Kai Tremtinių namai atsirado, padaviau 
prašymą čia gyventi. Priėmė, nors daugu
ma čia dabar iš tremties vietų atvykę 
tremtinių palikuonys, - šypsojosi labai 
malonaus veido V. Alekna, kviesdamas jį 
aplankyti.

Vienas jo kambarys buvo panašus į 
biblioteką. Stalas apkrautas knygomis ir 
laikraščiais.
- Pensijos likutį nuo buto ir maisto išlei
džiu spaudai.
- O ką mokate už pastogę? - klausiau.
- Už save ir žmoną -150 litų per mėnesį.
- Ar „Sodra“ pensijas išmoka laiku?
- Visaip būna. Kaip gi išmokės, negauda
ma pinigų iš valstybės iždo? Skolinasi ir 
moka. Visi sėdime skolose.

Grįžęs iš Sibiro Viktoras Alekna para
šė dviejų tomų knygą „Salomėjos Neries

nukelia į 7 psl.
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BENDRUOMENĖS VEIKLOJE ii Sydnėjaus "Dainos” choro šventė
Praeitą sekmadienį, lapkričio 21 dieną, kino visa eilė bendruomenės atstovų. O

Australijos Lietuvių Bendruomenės veikloje
Įdomu žvilgtelėti į praeitį ir pagalvoti 

apie mūsų lietuviškosios bendruomenės 
raidą ir kartu pastebėti, kad didesnę sa
vo gyvenimo dalį praleidome, pragyve
nome ne savo gimtąjame kraite, o toli
moje Australijoje. Daug kas įvyko metų 
bėgyje: rezgėme pastoges, kūrėme šei
mas, auklėjome ir į mokslus leidome sa
vo vaikus, diegėme savo prieaugliui pa
sididžiavimą lietuviškąja kilme ir sten
gėmės jiems perduoti meilę Lietuvai. 
Daug kas pasikeitė nuo mūsų atvykimo į 
šią šalį ir mūsų asmeniniame, ir ben
druomeniniame gyvenime. Džiaugiamės, 
kad net po penkiasdešimties metų, dėka 
aktyvių mūsų bendruomenės narių, ši 
lietuviška bendruomenė tebesijaučią stip
ri ir gyva.

Jaunesnės kartos atstovams perėmus 
vadovavimą, ne retas nuogąstauja, kad 
viskas pasikeis, kad naujai atneštos idė
jos ne visai sutinka su mūsų nusistovė
jusia tvarka, mes nelabai pažįstame jau
nuosius bendruomenės darbuotojus, kas 
jie? Ir kaip mes juos galime pažinti, kad, 
rodos, dar taip neseniai jie vaikais lakstė 
aplink Lietuvių Namus, o dabar, visai ne
pastebimai, jie tapo subrendusiais, vado
vauti sugebančiais asmenimis.

Šiandien per „Mūsų Pastogę“ norisi 
pristatyti vieną jaunesnės kartos veikėją, 
ALB Adelaidės Apylinkės Valdybos pir
mininkę Lucia Vaičiulevičius, kad nerei
kėtų klausti, kas ji?

Lucia gimė ir augo Hobarte, Tasma- 
nijoje, Vinco ir Marytės Vaičiulevičių šei
moje. Šalia Lucijos, tėvai augino dar 5 
lietuviukus: Igną, Linų, Rožę, Bernadetą 
ir Tomą, kurie dabar gyvena įvairiose' 
vietovėse. Būdama mokyklinio amžiaus 
Lucia įsijungė į tautinių šokių grupę 
„Venta“, tačiau jai užteko energijos bei 
laiko ir krepšinio komandai „Perkūnas“. 
Taip, kad ji augo lietuviškoje atmosfero
je ir dvasioje.

Gimnaziją Lucia baigė Tasmanijos 
Elizabeth Matriculation College, bet noras 

keliauti laikinai nutraukė tolimesnes stu
dijas. Apkeliavusi ir pagyvenusi įvairiose 
Australijos vietovėse, savo nuolatine gy
venviete ji pasirinko Adelaidę. Gavusi 
pastovią tarnybą (pragyvenimui), ji įstojo 
į Flinders Universitetą, kurį baigė Bache
lor of Arts Degree 1993 metais, Psycholo
gy, History ir Sociology srityje.

Gyvendama Adelaidėje ji vėl įsijungė 
į lietuvių bendruomenę šokdama tautinių 
šokių grupėje„Žilvinas“, dalyvaudama L. 
Sporto šventės teniso varžybose ir kurį 
laiką dainuodama chore „Lituania“. Vė-

Iš Vakarų Australijos lietuvių veiklos
Vakarų Australijos Liet. S-gos 

metinis susirinkimas
Sąjungos Valdybos metinis narių su

sirinkimas įvyko Lietuvių Namuose spalio 
17 dieną. Atvyko 30 asmenų, įskaitant ir 
tris svečius. Atvykusių laukė šeimininkių 
paruošti pietūs ir padengti stalai. Pietauta 
ir kalbėtasi gana ilgai.

Susirinkimui pirmininkauti išrinktas 
prof.Z. Budrikis, o sekretoriauti pakviestas 
A. Čižeika.

Sekė Sąjungos pirmininko Eugenijaus 
Stankevičiaus pranešimas. Pirmininkas sa
vo pranešimą pradėjo metine veiklos 
apžvalga, pastebėdamas, kad metai pra

Lucia Vaičiulevičius BA, BSW - ALB 
Adelaidės Apyl. Valdybos pirmininkė, 

liau, šokdama .Žilvinas - Branda“ gru
pėje, ji buvo viena iš tos grupės moky
tojų. 1996 metais Lucia buvo išrinkta į 
ALB Adelaidės Apylinkės Valdybą ir 
1999 metais tapo jos pirmininke.

Norėdama pagilinti savo profesines ži
nias, pasiėmusi neapmokamų atostogų, 
Lucia vėl įstojo į Flinders Universitetą ir 
1999 m. balandžio 22 dieną baigė studi
jas, įsigydama Bachelor of Social Work 
laipsnį. Mokslą baigusi gavo tarnybą 
Centrelink, kur dirba JET skyriaus pata
rėja. Nežiūrint tarnybinio darbo ir įsipa
reigojimo lietuvių bendruomenei, ji at
randa laiko savanoriškai lankyti vyresnio 
amžiaus žmones senelių namuose bei 
emociniai paveiktus asmenis Palliative 
Care, Daw Park Hospice.

Lietuviškoje veikloje Lucia stengiasi 
apjungti vyresniąją ir jaunesniąją, o taip 
pat lietuviškai nekalbančią jaunesniąją 
lietuvių kartą į vieną lietuvišką bendruo
menę bei skleisti lietuvių kultūrą aus
tralų visuomenėje. Ji taip pat tikisi ir 
ieško visų pritarimo lietuvių - anglų kal
bos vartojimui mūsų veikloje, kad nepra- 
rastumėme vis sparčiau tirpstančią jau
nąją lietuvių kaitą šiame krašte.

Ryžtingai Adelaidės Apylinkės Val
dybos pirmininkei Lucijai Vaičiulevičius 
ir jos Valdybai linkime ištvermės ir daug 
darbingų metų lietu viii ir Lietuvos labui.

J. A. V.

slinko be ypatingų įvykių, nors darbų 
niekada netrūko. Vandalizmas irgi sudarė 
nuostolių. Sąjunga stengėsi padengti iš
laidas iš pajamų, kas darėsi vis sunkiau. 
Pirmininkas prašė narių laiku susimokėti 
nario mokestį. Už finansinę paramą dė
kojo Perth'o Apylinkės Valdybai ir B. 
Radzivanienei už salės naudojimą šokių 
mokyklai. Valdybos kadencijai pasibai
gus, jis padėkojo Valdybos nariams, ypač 
J. Čyžui ir M. Stankevičienei, kurie 
kiekvieną savaitę prisidėjo prie salės ir 
sklypo tvarkymo.

Kadangi šiemet sukako 20 metų nuo 
Sąjungos įsteigimo, po metinės apžvalgos 

Sydnėjaus Lietuvių Namuose atšvęsta 
"Dainos" choro 45 metų sukaktis, ta pro
ga surengiant šaunų koncertą.

Netrūko tą dieną ir svetelių - Lietuvių 
Namų viršutinė salė buvo pilnutėlė.

Po koncerto chorą ir jo vadovus svei- 

prisiminta ir jos praeitis. Salės įsigijimo 
reikalas pirmą kaitą buvo iškeltas 1979 m. 
kovo 11-tą dieną. Po daugelio ieškojimų ir 
pastangų buvo surinkta $ 50 000 ir šie 
Namai įsigyti. Taip pat buvo prisimintas 
ir pirmasis įsigytų Namų panaudojimas 
bendruomenės reikalams.TaibuvoTautos 
Šventės minėjimas 1979 m. rugsėjo9dieną, 
kai į salę susirinko apie 150 žmonių.

Sekė Sąjungos Valdybos iždininko J. 
Čyžo, Kontrolės Komisijos pirmininko A. 
Kateivos pranešimai ir Valdybos rinki
mai. Į ją įėjo E. Stankevičius, M. Stanke
vičienė, A. Čižeika ir J. Čyžas. Kontrolės 
Komisijon įėjo A. Kateiva, A. Kaminic- 
kas ir J. Repševičius.

Daugiakultūrinė šventė 
Northame

1999 m. spalio 17-tą dieną dauguma 
lietuvių svarstė V. A. Lietuvių Sąjungos 
reikalus LietuviųNamuose, tačiau Sieber- 
tų ir Malinauskų šeimos (gal buvo ir dau
giau) tądieną dalyvavo Northamo šventėje.

Northtune vyko tarptautinis festivalis 
- sentimentali išvyka. Šventė - 50-ties 
metų jubiliejus - buvo skirtas emigran
tams, kuriems Northamas tapo pirmąja 
pastoge tolimoje Australijoje. 1949-1950 
metais daugelis lietuvių šeimų taip pat 
praėjo šią stovyklą.

Šventės organizacija buvo labai gera. 
Pasirinktas Northamo Bernardo parkas, 
kuris galėjo priimti daugybę žmonių. Ar
tistams įrengta puošni scena. Ta proga 
išleistas nemokamas laikraštis. Pasirūpin
ta garbaus amžiaus žmonėmis, patiems 
negalintiems atvykti į šventę. Buvo užsa
kyti autobusai ir traukinys. Surengta lote
rija - du laimėjusieji galės vykti į Londo
ną. Pastatyti įvairūs paviljonai, pakviesti 
menininkai irnet įrengta karuselė vaikams.

Šventė prasidėjo 10 vai. ryto. Apie sce
ną suplevėsavo įvairių tautybių vėliavos. 
Deja, savos vėliavos taip ir nepamatėme. 
Festivalį atidarė Northamo miesto merė 
ponia Jan Smi±. Savo pasakytoje kalboje 
ji pabrėžė kultūrinį emigrantų įnašą į 
miestelio gyvenimą. Taip pat ponia Smith 
tikėjosi, kad ateityje festivalis išaugs į di
delę šventę, apjungiančią įvairias kartas, 
nes daugelio šaknys ir pradžia buvo 
Northame.

Toliau pasisakė ponas M ike Board - V.

Laiškas Australijos lietuvaičiams

Gerb. Lietuvių Bendruomene, 
prašyčiau mano šį laiškelį perduoti 

lietuvių tautybės bendraamžiui. Nesvarbu, 
berniukui ar mergaitei. Man 10 metų. Mo
kausi ketvirtoje klasėje. Esu jaunojo skai
tytojo bibliotekos nare. Todėl labai norė
čiau sulaukti atsakymo nuo draugės ar 
draugo, kuris man parašytų apie savo mo
kyklą, apie tai, kaip mokosi lietuvių kal
bos. Mūsų biblioteka galėtų jums pado
vanoti lietuviškų knygelių ar elemento
rių, iš kurių mokosi mūsų pirmokėliai.

Su pagarba. Labai laukiu atsakymo.
Mano adresas:
Greta Šimonytė, Smiltelės 53 - 36, 

LT - 5815, Klaipėda, Lithuania 

pats minėjimo užbaigimas, po koncerto, 
vyko gretimoje salėje.

Bet apie tai - plačiau - kitą savaitę, nes 
dabar dar korespondentai teberuošia 
straipsnius, fotografai - teberyškina 
nuotraukas! "M.P." inf.

Australijos pilietybės ir daugiakultūrinių 
reikalų ministras. Jis akcentavo, kad šian
dieninė Australija, tai tautybių konglo
meratas su skirtingomis kalbomis ir reli
gijomis. Tautybių įvairovė yra Australi
jos nacijos stiprumas. Būtent emigrantai 
padarė milžinišką įnašą į Australijos ge
rovę. Jie sugriovė žemyno - salos ir už
darumo nuostatą ir priartino Australiją 
prie pasaulio. 30 000 pokarinių imigrantų 
1949-1950 metais praėję Northamą pa
sklido ne tik po Vakari) kraštą, bet ir po 
visą Australiją. Ministras Mike Board ti
kisi, kad Northamas taps visos Australi
jos tarptautiniu festivaliu, apjungiančiu vi
sus Australijos piliečius, aborigenus, anglų 
pionierius, europiečius ir azijiečius.

Meninę programą pradėjo ispanai, 
pristatę tautinius šokius. Po pasirodymo 
vedantysis pranešė, kad atvyksta trauki
nys su 400 žmonių. Ėmė veikti įvairūs 
paviljonai. Vienas jų buvo skirtas liaudies 
menui. Menirunkai ir gamintojai pristatė 
megztus rūbus, žaislus, siūtus rūbus, įvai
rius menodirbinius, susietus su Northamu. 
Didžiausia ekspozicija buvo lenkų tauty
bės. Vienuoliktą valandą ėmė veikti kavi
nių ir alaus paviljonai. Už du ar tris dole
rius buvo galima paragauti lenkų, italų, 
danų ir ukrainiečių valgių. Scenoje vie
nus atlikėjus keitė kiti. Pasirodė italų ,JI 
Piccolo“ choras, lenkų folklorinis teatras, 
vokiečių „Heimat“ choras, makedoniečių 
folklorinis ansamblis, Katrina McAn
drew, danų šokėjai, aborigenų šokių gru
pė, Vakarų Australijos italų choras, švei
carai, Avon Valley vaikai, jugoslavai, ven
grai ir Bosnijos folkloriniai šokiai. Kon
certas tęsėsi iki 5 vai. po pietų.

Northamo festivalis, sentimentali iš
vyka, buvo tikrai didžiulis, prasmingas ir 
įvairiaspalvis. Įjąsusirinko daugiau kaip 
30 000 žmonių. Buvo pasakytos rimtos, 
reikšmingos kalbos ir jis buvo labai tur
tingas savo menine programa. Praeitis, 
dainos, šokiai, kalbos visus jungė į vieną 
draugišką šeimą. Man, kuriai neteko pra
eiti Northamo, šventė paliko įspūdį, kad 
daugumą šeimų sudarė keletas kartų: se
neliai, tėvai ir anūkai. Jautėsi, kad garbin
go amžiaus žmonės, praėję Northamą, per
leidžia estafetę jaunesnėms kartoms.

(Daiva Siebertienė)
V. Australijos "Žinutės"
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Lietuvoje ir pasaulyje
Apie skurdę vienaip ir kitaip

Rimgaudas Geleževičius, 
Žydronė Lukšytė (Vilnius)

Dar ne taip seniai savo uždaroje ly
goje - SSSR buvome jei ne patys pirmie
ji, tai bent jau tarp prizininkų - ir civili— 
zuočiausi, ir darbščiausi, ir pasiturintys. 
Tačiau tai, anot vieno šmaikštaus paly
ginimo, buvo invalidų olimpiada. Dabar 
patekome į kitą lygą - Europos ir iškart 
atsidūrėme dugne, tarp autsaiderių. Anaip
tol ne visi nuskurdo per nepriklausomy
bės laikotarpį, nemaža dalis žmonių da
bar gyvena geriau nei sovietmečiu, ta
čiau užtenka išvažiuoti į bet kurią Vaka
rų šalį, ir pasimato, kokie iš tikrųjų mes 
vargšai. Tai labiausiai ir slegia. Skur
džius pirmiausia yra tas, kuris jaučiasi 
esąs skurdžiumi.

Skurdžiui neberūpi būti išdidžiam. 
Lietuviai yra tarp tų nedaugelio tautų 
atstovų, kurie išvykę uždarbiauti į Skan
dinaviją ar kitus Europos regionus siūlosi 
dirbti be sutarčių, dirbti bet ką, gyventi 
tvartuose ir garažuose. „Kaip blogai 
žmonės turi gyventi toje Lietuvoje, jei čia 
per du mėnesius nė karto nepirko maisto 
parduotuvėje - valgo iš namų atsivežtą 
maistą irtai, ką skina laukuose: braškes, 
pomidorus ir kt.", - šią norvegų ūkinin
ko mintį citavo Lietuvos spauda.

Juokai juokais, bet daugelis Lietuvos 
gyventojų išties vos suduria galą su galu. 
Vilniaus universiteto docentas Romas 
Lazutka įeina į Respublikos Prezidento 
sudarytą Nacionalinį komitetą skurdui 
įveikti, kuria jo strategiją. Jis sako, kad 
normalus žmogus neblogai jaučiasi net ir 
kukliai gyvendamas, jei mato, kad daugu
ma jo pažįstamų žmonių gyvena maž
daug taip pat. Bet kai dauguma jo aplin
kos žmonių kyla, eina į priekį , o jis 
atsilieka, toks žmogus jaučiasi skurstan
čiu, nors formaliai jo materialinio varto
jimo lygis gali visai nepakisti. Šiuolai
kinė skurdo samprata yra greičiau santy
kinė ir reiškia, kad skurstančiu laikomas 
žmogus, kuriam neprieinami standarti
niai vartojimo dalykai, tuo metu paplitę 
visuomenėje.

Pasak R. Lazutkos, santykinis skurdas 
labai susijęs su materialinio gyvenimo 
nelygybe. Šiuolaikiniai skurdo matavimo 
metodai kaip tik daugiausia remiasi paja
mų ir vartojimo nelygybe. Mokslininko 
požiūriu, Lietuvoje skurdo rodiklis šiuo 
metu sukasi apie 280 litų ribą, taigi žmo
gus, gaunantis vidutinę pensiją (320 litų), 
dabar yra šiek tiek virš skurdo ribos.

Augant gyventojų pajamoms auto
matiškai kyla ir skurdo riba, kuri kiek
vienoje šalyje vis kitokia. Pasaulio bankas 
besivystančioms šalims nustatė skurdo 
ribą - vieną JAV dolerį per dieną vienam 
gyventojui. Vidutinio išsivystymo šalims, 
kurioms priskiriama ir Lietuva, - keturis 
dolerius per dieną (arba 480 litų per mėne
sį), išsivysčiusioms pramoninėms valsty
bėms- 14dolerių. Akivaizdu.kadjei skai
čiuotume skurdžiai gyvenančius žmones 
pagal šią metodiką, tai Lietuvoje jų skai
čius ženkliai šoktelėtų, pavyzdžiui, į šią 
kategoriją patektų visi pensininkai, kurių 
pensijos mažesnės nei 480 litų per mė
nesį. Neatsitiktinai skurdo statistika Lietu
voje yra prieštaringa. Oficialiais duome
nimis, dabar skursta apie 16% gyventojų, 
tačiau neoficialiais duomenimis, skurs
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tančiųjų skaičius siekia 30%.
Kokių formų skurdas įgauna nepri

klausomoje Lietuvoje? Labiausiai sociali
nį šalies peizažą „gadinantys“ elgetos, 
benamiai ir sąvartynų „geologai“ sudaro 
tik nedidelę nuskurdusių gyventojų dalį. 
R. Lazutkos manymu, gryni valkatos Lie
tuvoje sudaro apie 1% gyventojų, taigi 
nepilnas 40 000. Tai nėra katastrofiškai 
daug, juoba, kad kiekvienoje tautoje tam 
tikra dalis žmonių sąmoningai renkasi šį 
nelengvą, tačiau niekuo neįpareigojantį ir 
laisvės kupiną gyvenimo būdą.

Žlugus sovietiniam socializmui dau
giausiai prarado kaimo gyventojai, pra
monės įmonių darbininkai, kuriuos, ma
tyt, vėl reiktų vadinti „proletariatu“, taip 
pat prekybininkai, nebegalintys turėti 
nelegalių pajamų sunykus prekių defici
tui, ar mėsos kombinatų darbuotojai, ga
lėję grobstyti „socialistinę nuosavybę“. 
Pasunkėjo ir gyvenimas tų, kurių profesi
jos po 1990 m. tapo nebepaklausios, pa
vyzdžiui, partinės organizacijos sekreto
rių ar kolūkio kultūros namų direktorių.

Net 60% žemdirbių šiuo metu gauna 
pajamų vienam Šeimos nariui mažiau, nei 
leidžia absoliuti skurdo riba, o žemdir
biai Lietuvoje sudaro penktadalį gyven
tojų. Į skurstančiųjų kategoriją dar paten
ka penktadalis pensininkų ir samdomų 
darbuotojų, daugiau kaip du trečdaliai 
neįgaliųjų, bedarbių, vienišų motinų ir 
netgi kas dešimtas verslininkas.

Skurdas gimdo sovietmečiu nebūtų so
cialinių reiškinių. Pastebėta, kad poso
vietinėje Lietuvoje atsirado naujas išlai
kytinių sluoksnis, kurį sudaro jauni, men
ko išsilavinimo, 20-30 ar daugiau metų 
sulaukę vyrai, vis dar gyvenantys užsitę
susią paauglystę. Jie per dienų dienas 
riogso namie, žiūri televizorių ir girtauja, 
išlaikomi tėvų.

O koks socialinio teisingumo modelis 
įgyvendintas Lietuvoje? Skurdą ir būdus 
jam įveikti tyrinėjantys specialistai tei
gia, kad Lietuva šiuo požiūriu - liberali 
valstybė. Štai faktai. Socialinės išlaidos 
(pensijoms, pašalpoms ir sveikatos prie
žiūrai, be švietimo) Lietuvoje sudaro vos 
14.5% bendrojo vidaus produkto. Euro
pos Sąjungos šalių vidurkis dvigubai di
desnis. „Daug kas aiškina, kad jos tur
tingesnės, todėl gali daugiau išleisti, - 
samprotauja R. Lazutka. - Bet čia juk san
tykinis rodiklis. Lietuvoje dabar popu
liaru sakyti, kad reikia pataupyti, daugiau 
skirti investicijoms, o ne pravalgymui, 
atseit geriau visi gyvensime, kai šalis pa
kils. Tačiau Čekija, Lenkija, Vengrija so
cialinėms išlaidoms skiria netgi didesnį 
bendrojo vidaus produkto dalį nei Euro
pos Sąjungos šalys. Lenkijoje pensijos 
sudaro apie 70% vidutinio atlyginimo, o 
pas mus - tik nepilnus 40%. Šiuo atžvil
giu Lietuva, galima sakyti, yra taupi 
valstybė. Liberali valstybė.“

Tačiau jau žinome, kad didesnės so
cialinės išmokos skurdo neįveiktų, o tik 
pakeltų aukštyn jo ribą. Santykinis skur
das neįveikiamas didinant pašalpas, ne
bent bendrojo vidaus produkto perskirs
tymas būtų itin radikalus, kaip Švedijoje, 
kurioje perdalijami net du trečdaliai to, 
kas sukuriama. Nore skurdžių yra ir ten.

Efektyviausias būdas kovoti su skur
du - visuomenės švietimas. Visi tyrinė
tojai vienu balsu tvirtina: skurdas leng-

Dvidešimtojo šimtmečio asmuo
Plačiai skaitomas „Time“ žurnalas kas

met išrenka Metų žmogų, atseit, asmenį, 
kurio veiksmai tais metais turėjo daugiau
sia įtakos žmonijai. Ta įtaka galėjo būti 
arba vedanti į gėrį, arba į blogį, į žmoni
jos kančias ir vargus. Šių metų gruodžio 
mėnesį žurnalo redaktoriai išrinks Šimt
mečio asmenį (Person of the Century), 
kuris, jų nuomone, turėjo daugiausia įta
kos žmonijos gerovei ir išsivystymui per 
visą dvidešimtąjį šimtmetį. Kad paleng
vintų redaktorių darbą, kai kurie žino- 
mesnieji žmonės buvo paprašyti pasiū
lyti savo kandidatus, nurodant, kodėl tas 
kandidatas parinktas. Keletas kandidatų 
jau buvo pasiūlyta rugpjūčio 30 dienos 
numeryje. Kadangi gal tik nedaugelis 
„Draugo" prenumeratorių skaito šį žur
nalą, bandysiu pasidalinti su kai kuriais, 
mums įdomesniais, pasirinkimais ir pasi
sakymais tuo kiaušiniu.

Istorikas John Keegan Šimtmečio as
meniu siūlo išrinkti Vladimirą Leniną. Pa
gal Keegan, didelis asmuo galįs būti ar
ba geras, arba blogas. Leninas naudojo jė
gą, kurdamas Sovietų Sąjungą. Jo įtaka 
pasaulyje buvo tik blogio skleidimas. Jis 
neabejotinai buvęs dvidešimtojo šimtme
čio dominuojantis asmup. Iki 1917 metų 
Karolio Markso idėjos turėjo tik šiek tiek 
reikšmės tarp filosofų, iki Leninas kai ku
rias jo idėjas pritaikė praktikai. Revoliu
cijos pagalba jis įsteigė bolševikų partiją 
ir įkūrėjos valdžią Rusijoje. Ši virto pa
vyzdžiu marksistams revoliucionieriams 
visame pasaulyje ir paskatino nacionalis
tus reakcionierius, tarp kurių gal pats 
svarbiausias buvęs Adolfas Hitleris.

Hitlerio karas prieš Sovietų Sąjungą 
didelę Europos dalį pavertė griuvėsiais. 
Po Lenino mirties jo pasekėjai Europoje, 
Azijoje ir Afrikoje sukūrė kitus bolše
vikinius režimus, propagavo vietinius ka
rus, kūrė terorizmą ir sunaikino klestin
čias ekonomikas. Tik 1989 metais su 
Berlyno sienos nugriovimu buvo pristab
dytas Lenino idėjų plitimas, bet jų pasek
mės gal bus jaučiamos net būsimame 
tūkstantmetyje.

Bent mane labai nustebino, kad toks 
pasisakymas buvo išspausdintas labai li
beraliame, kairiųjų pakraipos, siauro gal
vojimo žurnale. J uk „Time“ žurnale soviet
mečiu asmeniškai per keliasdešimt laiš
kų netgi nepavyko įtikinti redaktorių, kad 
lietuviai nėra rusai, todėl jų nereikėtų va

viausiai įsimeta tarp menkai išsilavinu
sių žmonių. Kaip tik dabar į Lietuvą atėjo 
metas, kai aukštasis išsilavinimas iš es
mės garantuoja bent jau pakenčiamą 
gyvenimą. Statistika byloja, kad skursta 
tik apie 3% tų šeimų, kuriose vienas iš 
tėvų turi aukštąjį išsilavinimą, tuo tarpu 
Lietuvos vidurkis, priminsime - 16%. 
Įsidėmėtina, kad vidurinis išsilavinimas 
nuo nepriteklių negelbsti - su tokiu 
mokslo cenzu skursta net penktadalis 
žmonių. Tiktai aukštasis išsilavinimas 

dinti rusais. O sugestija, kad Leninas yra 
ideologinis tėvas ne tik Stalinui, bet ir 
Hitleriui, turėtų atrodyti kraštutiniu radi
kalizmu, ir tai reikėtų laikyti tiesiog be
protyste kiekvienam, save liberalu laikan
čiam, kairiajam. O gal akli kačiukai pa
galiau pradeda praregėti?

Žinomas rašytojas Tom Wolfe siūlo 
Šimtmečio žmogumi išrinkti Solženici- 
ną. Pagal Wolfe, sovietų disidentas Alek
sandras Solženicinas pats vienas, be kitų 
pagalbos, pakeitė milijonų žmonių liki
mą. Leninas sudarė sąlygas sukurti pirmą 
totalitarinę socialistinę valstybę ir įvedė 
koncentracinių stovyklų sistemą, kur per 
50 metų buvo Sunaikinta 60 milijonų 
nekaltų žmonių. O Solženicino knyga 
„Gulagų Archipelagas“ „įkalė kuolą j 
marksizmo širdį“. Ta knyga buvo blogio 
sistemos žlugimo pradžia.

Peter Bruell iš Australijos galvoja, 
kad Šimtmečio asmenybe turėtų būti 
išrinktas Stalinas, kurio įtaka pasauliui 
buvo beveik vien tik neigiama. Jis išžudė 
daug daugiau žmonių, negu Hitleris, ir 
pavertė Sovietų Sąjungą visuotiniu ver
gų kalėjimu. Niekas negali lygintis su jo 
teroru,pasižymėjusiu visuotinumu iržiau- 
rumu. Bet didžiausia žala buvo padaryta 
idėjų pasaulyje. Jis pavertė socialistines 
idėjas Orveliniu košmaro ir pats vienas 
sunaikino socializmą kaip socialinę - eko
nominę filosofiją.

Erich Langmann iš Kalifornijos siūlo 
išrinkti Gorbačiovą, nes jis sustabdęs šal
tąjį karą, ir „turėjęs viziją ir stiprybę“ pa
laidoti Sovietų Sąjungą. Atrodo, kad čia 
Langmann „prašovė pro šalį“. Sovietų Są
junga sugriuvo tik jau ne dėl to, kad 
Gorbačiovas norėjo ją sunaikinti. Prie
šingai, tai įvyko dėl to, kad Gorbačiovui 
nepavyko jos išgelbėti. Kitaip jis nebūtų 
trukdęs atsiskirti Lietuvai. Ir ne tik ne
būtų trukdęs, bet gal dar net būtų mums 
padėjęs. Lietuva truputį pagalbos gavo tik 
iš Jelcino, bet tik dėl jo asmeniškų išskai
čiavimų; tai silpnino jo pagrindinio kon
kurento Gorbačiovo pozicijas. Tvirtinimas, 
kad Gorbačiovas savo noru sugriovė So
vietų Sąjungą, yra nesąmonė, taip, kaip 
būtų galvojimas, kad Trečiasis Reichas 
žuvo dėl to, kad to siekė Hitleris.

Gruodžio mėnesį sužinosime, ar vie
nas iš 4 minėtų kandidatų bus „Time“ žur
nalo „Šimtmečio asmuo“.

Zenonas Prūsas („Draugas“, 99.09.17) 

daro žmogų paklausų ir gerai apmokamą 
darbo rinkoje. Išsilavinęs žmogus imlus 
naujovėms, todėl dažnai įsisiūlo daly
vauti kokiame nors projekte, t.y. pats 
sukuria sau verslą ar bent darbo vietą, ir 
ne tik sau bet ir kitiems. „Galų gale iš
silavinęs žmogus bent jau susiskaičiuoja, 
kiek vaikų gali turėti, kiek sugebės nor
maliai išlaikyti ir užauginti", - dar vieną 
argumentą aukštojo mokslo naudai pri
duria R. Lazutka. „Veidas“ nr. 41.
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KULTŪRINĖSE PARUTĖSE
"Mes kaip paukščiai į Lietuvę grįžtam..."

- dainavo Vilniaus lietuvių gimnazijos 
choras. Scenoje - tremtinių vaikai iš 
Vorkutos, Irkutsko, Igarkos, Dūdinkos... 
- iš tų vietų, j kurias virš 50 metų buvo 
tremiami geriausieji Lietuvos sūnūs ir 
kuriems buvo lemta ištverti sunkumus ir 
išsaugoti savo gyvybes. O dabar štai čia, 
prieš mus, stovėjo tų tremtinių vaikai ir 
neretai jų veiduose matėsi tolimų rasių 
bruožiu. Tačiau lietuviškai jie dainavo 
gražiausias lietuviškas dainas ypatinga 
proga: jie šventė mokyklos devintąjį ju
biliejų. Šią progą p. Rimantė Geli gražiai 
papildė Australijos lietuvių įnašu - ji at
vežė ir išdalino Australijos lietuvių su- 

• aukotas premijas, skirtas Vilniaus gimna
zijos mokiniams už jų geriausius rašinius. 
Į Vilnių p. Rimantė atvežė 1 650 dolerių, 
kuriuos ji surinko per lietuvišką radijo 
valandėlę skelbdama šios gimnazijos 
mokinių rašinius. Ji išdalino premijas pa
gal paskelbtą taškų sistemą, kurią buvo 
kruopščiai surašiusi į buhalterinę knygą. 
Nėr ko labai stebėtis dėl mokinių džiaugs
mo, matant jų literatūrinių bandymų pri
pažinimą, o taip pat ir materialinio priedo 
suteikimą, taip reikalingą jauniems rašy
tojams bei poetams. Be to, daugybė mo
kinių buvo apdovanoti australiškomis 
dovanėlėmis, kuriomis buvo nuklotas vi
sas stalas. Ten susitikome ne tik su be-
pradedančiais poetais bei rašytojais, bet ir čiau ten nuvažiavusi tikrai apstulbau pa
su jaunais kompozitoriais, kurių vienas - mačiusi pačius autorius: jų rimtis, jų iš-

Vilniaus lietuvių gimnazijos mokytojai ir auklėtojai, stovi gimnazijos direktorius 
Alfonsas Rudys.
Stasys Savickas - kaip tik ir yra tas dau
gialypis kūrėjas: poetas, kompozitorius, 
dainininkas ir instrumentalistas. Jis kuria 
ir atlieka savo paties dainas.

Dar Australijoje skaitant mokinių at
siųstą kūrybą ir girdint ją skaitant per ra-

Vilniaus lietuvių gimnazijos tautinių šokių grupe.

Rimantė Geli, lietuvių radijo valandėlės 
vedėja, Vilniaus lietuvių gimnazijosmo- 
kinių rašinių konkurso organizatorė.

diją, stebino tos kūrybos brandumas, ta- 

reikštos idėjos dėl tėvynės, jos laisvės sie
kimo, jų geranoriškas įsipareigojimas jai 
dirbti tvyrojo tiek jų kūryboje, tiek ir 
juose pačiuose. Jie buvo priešpriešoje prieš 
kasdienybėje esantį abejingumą. Dabar 
tai pasireiškia gal tik jų kūryboje, jų nu

sakytuose siekiuose, o vėliau, išėjus į gy
venimą, tie siekiai ir jų samprata atsispin
dės ir jų konkrečiuose darbuose. Ar ne 
tokios ateities Lietuvos mes trokštame?

Vilniaus gimnazija yra valstybės pil
nai išlaikoma ir paskirta lietuvių kilmės 
vaikams, nemokantiems lietuvių kalbos. 
Atvažiuoja jie iš tolimų kraštų, dažnai 
visai nesuprasdami lietuviškai, o po pus
mečio, kaip aiškino gimnazijos mokyto
jai, jau kalba lietuviškai visai be akcento.
Gimnazija turi ir bendrabutį su atskirais 
kambariais, kuriuose gyvena po du ar tris 
mokinius. Turi jie ir bendrą valgyklą, kur 

yra maitinami penkis kartus per dieną. 
Pietūs, stipriausias patiekalas, susideda iš 
trijų duočių. Verta įsidėmėti, kad čia vis
kas: mokslas, apgyvendinimas, maitinimas, 
dažnai net ir apsirengimas, yra visai veltu i. 
Mokytojų personalą, be atskirų dalykų 
dėstytojų, papildo dar ir psichologas, pa
dedantis sunkesniais atvejais: tik atvy
kusiam vaikui palengvina atsiskyrimą su 
savo šeima bei draugais, o vyresniems 
padeda išspręsti asmeniškas ir platesnes 
problemas.

Gimnazija su bendrabučiu ir sporto 
salėmis yra pavadinta vienu vardu - 
Lietuvių namai. Jie yra gražiame, didelia
me sode, tarytum parke, kuriame yra 
daug vietos vasaros ir žiemos sportams. 
Be sportininkų komandų yra ir įvairiau
sių ratelių: literatūros, dainavimo, tautinių

NHUjqjQ KNYGq BORUOSE
* Lidija Šimkutė - TYLOS ERD
VES - SPACES OF SILENCE. Eilėraš
čiai lietuvių ir anglų kalba. Išleido Lietu
vos rašytojų sąjungos leidykla Vilniuje, 
1999. Iliustracijos - V. Jevdokimovo - 
Karmahtos. 141 psl. teksto su trumpa au
torės biografija. Knygos išleidimą rėmė 
Austrahjos Lietuvių Fondas. Lietuviškų 
tekstų redaktorė - S. Lygutaitė-Bucevi- 
čienė, anghškų tekstų redakcija ir korek
tūra - autorės. Leidyklos redaktorius - V, 
Sventickas. Tiražas - 800 egz.

Tai tikrai gražiai, meniškai išleista 
poezijos knyga, kurią užpildo naujausio
ji poetės kūryba - eilėraščiai hetuvių (kai
rės pusės psl.) ir anglų (dešinės pusės psl.) 
kalba. Knygą sudaro šie skyriai: Voratink- 
ho šilkas / Silk of the Spider, Jūra mūsų 
akyse / The Sea in Our Eyes, Mėlynos 
hortenzijos / Purple Hydrances, Tylos 
erdvės / Spaces of Silence, Miško kaulai / 
Forest Bones.

Knygos įvade žymus Austrahjos rašy
tojas David Malouf rašo: "Lidijos Šim
kutės kūryboje erdvė ir tyla atlieka ne 
mažiau svarbų vaidmenį negu žodžiai. 
Jos eilėraščiuose yra properšų, pro ku
rias įslenka šviesa ir kuriose užgniaužę 
kvapą laukiame kito žodžio, įvaizdžio ar 
minties, traukiančios mūsų dėmesį.

Šių eilėraščių apimtis nepalyginamai 
didesnė nei galima būtų spręsti iš mažo, 
retai išbarstytų ir kruopščiai sudėliotų 
žodžių skaičiaus. Pauzėse atsiskleidžia 
gelmė.

Tyla - tai neišvengiamas dėmesio, 
laukimo, pasyvaus stebėjimo palydovas, 
kol kurio nors daikto lūpomis prabyla 
pasaulis, vėl pranešdamas apie savo 
buvimą.

Nors sunkiai pagaunama šių eilėraš
čių. bylojančių apie beveik neįmanomus 
išreikšti dalykus, prasmė, lėtai atplau
kiantys žodžiai švyti paprastumu ir tiks
lumu. Jų sukurti vaizdiniai artimi mūsų 
patirčiai.

Tai vizija, balsas, vienas iš daugelio, 
apreiškiantis pasaulio įvairovę ir įžvel

šokių bei vaidybos. Šiuo-metu gimnaziją 
lanko 250 mokinių, baigusių gimnaziją 
yra 90, iš kurių nemažas skaičius pereina 
studijuoti į Vilniaus universitetą.

Šiame devynerių metų mokyklos gy
vavimo minėjime salė buvo pilnutėlaitė 
mokinių, kurių skaičių papildė 60 naujo
kų. Iškilmes pradėjo direktorius Alfonsas 
Rudys, vėliau kalbas sakė kiti mokytojai, 
o iš australiškų svečių - Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės atstovas Gabrielius 
Žemkalnis ir šio vakaro australiškažvaigž- 
dė Rimantė Geli. Po kalbos ji pravedė pre
mijų ir smulkesnių dovanėlių įteikimą. 
Man nuostabą kėlė vaikų disciplina: per 
tą kalbų srautą visi dėmesingai klausėsi, 
nors jų tarpe sėdėjo 60 naujokų, lietuviš
kai visai nesuprantančių. Tik išdalinus 
premijas ir dovanėles, mokiniai atsikvėpė 
prieš meninį pasirodymą, kuriame šoko, 
dainavo ir deklamavo. Stebėdama moki
nių elgseną ir sužinojusi jų akademinius 
bei meninius sugebėjimus, tvirtai įsitiki
nau, kad gimnazija sėkmingai dirba labai 
atsakingą darbą, ugdydama mokinių ta
lentus ir paruošdama juos gyvenimui. 
Galvojau, kad iš jų reikia tikėtis ateityje 
pirmaujančių, vadovaujančių žmonių vi
sose srityse.

Jaudinantis tai buvo susitikimas, kai 
lietuviški paukščiai suskrido į vieną Už
dą iš rytų ir iš pietų.

Genovaitė Kazokienė

giantis mūsų santykio su juo bendrumą." 
Knygos gale talpinama ir trumpa po

etės biografija, iš kurios daugiau sužino
me apie autorę, išleidusią jau 4 poezijos 
knygas.

"Lidija Šimkutė gimė 1942 m. Kra
kių kaime netoli Mosėdžio, Žemaitijoje. 
Vaikystę praleido pabėgėlių stovyklose. 
Su tėvais atvyko į Australiją 1949 m., čia 
mokėsi ir studijavo. Profesija -dietologe. 
Lietuvių kalbos žinias tobulino Lietuvių 
kalbos institute Čikagoje (1973 - 78) ir 
Vilniaus universitete (1977, 1987). Ap
keliavusi daugelį kraštų. Rašo lietuvių ir 
anglų kalbomis, jos kūryba publikuo
jama žurnaluose ir antologijose. L. Šim
kutės poezijos išversta į kitas kalbas ir 
pati yra išvertusi australų poezijos ir 
prozos bei keletą kitų kūrinių iš anglų 
kalbos. Išleidusi 3 poezijos knygas lietu
vių kalba: "Antrasis ilgesys", 1978; "Pri
siminimų inkarai", 1982 (Algimanto 
Mackaus knygų leidimo fondas, Čikaga); 
"Vėjas ir šaknys", 1991 ("Vaga", Vilnius). 
Keli dvikalbiai rinkiniai laukia publi
kacijos.

Yra skaičiusi savo poeziją Lietuvoje, 
Australijoje, JAV, įvairiose Europos ša
lyse, per radiją ir televiziją. Dalyvavo 
keliuose tarptautiniuose poezijos festiva
liuose. Jos kūrybą rėmė Australia Coun
cil ir Pietų Australijos kultūros skyrius." 

--------- B., i 
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SI»O MtTTzV S
Iš Ministro raštinės — apie olimpiadą

Pasiruošimai kitais metais Sydnėjuje 
vyksiančiai 2000-ųjų metų olimpiadai 
vyksta pilnu tempu ir manoma, kad jie 
bus užbaigti 6 mėnesiai prieš prasidedant 
olimpiadai. Pagrinde pasiruošimus finan- 
suojaNSW valdžia, talkinamaprivatininkų.

Olimpinis Komitetas džiaugiasi, kad 
jam gražiai talkina etninės bendruome
nės, globosiančios čia atvykstančias savo 
gimtų kraštų delegacijas, kurios gali turė
ti sunkumų dėl anglų kalbos, vietos pap
ročių menko žinojimo ir t.t. Kad svečiai 
jaustųsi „kaip namie“, tuo rūpinasi ir 
NSW Premjero Departamentas, Etninių 
Reikalų KomisijairNSWTurizmo įstaiga.

NSW Darbiečių Taryba aktyviai rinks 
olimpinėms žaidynėms talkinančius dar
buotojus, kurių, manoma, reikėsią apie 
50 000 - aptarnavimui, saugumui, preky
bai, žiūrovų ir Olimpinio kaimelio prie
žiūrai. Dauguma darbuotojų būsią iš 
NSW valstijos.

„The Olympic Co-ordination Autho
rity“ (OCA) praneša, kad Sydnėjuje bus 
įrengti 6 milžiniški video ekranai (25 kv. 
metrų dydžio) perduosiantys žiūrovams 
olimpinių žaidynių eigą. Jie bus įrengti 
šiose miesto vietose: The Domain, Martin 
Place, Belmore Park (netoli Centrinės 
stoties), Tumbalong Park (Darling Har
bour), Pyrmont ir Circular Quay; dar du 
ekranai bus įrengti kitose vietose.

Kelionė į olimpines žaidynes miesto 
traukiniais ir autobusais, turintiems bilie
tus į žaidynes, būsianti veltui. Dieninis

SOUTH OF 1
This is the second in a series of 
articles that looks at some of our 
leading sporting administrators, 
their background, what they 
perceive as today’s challenges 
and their hopes for the future.

SARUNAS ŽIEDAS started play
ing basketball for “Varpas” as a 
junior In 1961 and played at his 
first Švente in Adelaide in 1962. 
He finally cracked the big time in 
1968 being selected in his first 
Basketball Rinktine (All-Star 
side) - many more selections 
followed.
Šarūnas also coached the 
“Varpas” men’s basketball team 
and was successful in winning at 
an Australian Lithuanian Sports 
Carnival in Geelong in 1975. 
Volleyball was next on the 
agenda and despite many sec
ond placings his team was never 
able to win at the carnival. (This 
was in the era when Sydney 
“Kovas” had a top rated side and 
were virtually unbeatable). 
Šarūnas was, however, selected 
as Captain for the Australian 
Lithuanian team, which toured 
the USA & Canada in 1983 and, 
performed above expectations 
at the Second World Lithuanian 
Games, held in Chicago, USA.
Šarūnas is now a very keen 
golfer and together with his 
goifing teammates (Arūnas 
Skimbirauskas, Gabrys Žemkal
nis and Vytas Levickis) has won 
the team’s event at many

'Mūsų Pastogė" Nr.47 1999.11.29 psi. 

bilietas ($ 15) duos priėjimą prie 14 sporto 
šakų Sydnėjaus Olimpiniame Parke ir ki
tų 4-rių satelitinių priėjimų.

Sydnėjaus Parolimpinių žaidynių atle
tų kaimelis įrengiamas Newington‘e. Čia 
galės gyventi 7 500 parolimpiniai atletai 
ir pagalbinis personalas, įskaitant 1 500, 
kuriems judėjimui reikalingi ratukai.

Visa olimpinių žaidynių aplinka gra
žinama. Iki2000-ųjų metų rugsėjo mėnesio 
žadama pasodinti daugiau kaip 200 000 
medžių, 5 000 000 krūmų bei vietinių 
augalų. Homebush Bay vietovėje 100 
augusių didelių medžių laikinai buvo 
perkelti į kitą vietą, kad nekliudytų vyks
tantiems darbams - vėliau jie bus suso- 
duiti atgal į senas vietas.

Olimpinių vietovių lankytojų skaičius 
nuo 1954 metų yra pasiekęs virš 20 
milijonų.

3.3 bilijonų dolerių vertės olimpinių 
įrengimų programa yra baigiama. Įrengi
mai užbaigti ir atidaryti laike paskutinių 
savaičių yra: „Super Dome“ - 20 000 vietų 
dengta sporto aikštė, esanti Homebush 
Bay; „International Equestrian Centre“ 
Horsley Parke; „Šaudymo centras“ Cecil 
Parke ir „Whitewater Stadium“ Penrith 
Lakes rajone. Iki metų pabaigos bus 
užbaigtas Dune Gray Velodromas Banks- 
towne, o Teniso Centras Homebush Bay 
ir „Softhall“ centras Blacktowne būsią 
užbaigti sekančių metų pradžioje.

Pagal „Olympic Spotlight“ biulete
nio II nr., 1999 m. lapkritis.

HE BORDER
Australian Lithuanian carnivals.
He is an Honorary Member of 
“Varpas”. In 1968 he was 
elected as President of Mel
bourne “Varpas” after previously 
being secretary for three years. 
Šarūnas is dedicated in ensuring 
the longevity of the Australian 
Lithuanian sporting culture and 
is a great inspiration to us all.
Following is a list of questions 
supplied by Jerry Belkus with 
answers from the Melbourne 
“Varpas” Sports Club President, 
Mr Šarūnas Žiedas.

Can you tel! us when Melbourne 
“Varpas” was founded and by 
whom?
Leonas Baltrūnas founded it in 
1950.

“Varpas” is holding the 49lh 
Annual Sports Festival this year. 
How are preparations pro
gressing and how big a turn out 
do you expect?
So far the preparations are on 
schedule. We have booked the 
Melbourne Sports and Aquatic 
Centre, which is a modern and 
central venue and should 
comfortably meet our needs. As 
for the turn out of participants, I 
expect between 250-300. 
Sydney “Kovas” and Adelaide 
“Vytis” have indicated to me that 
they are making strong efforts to 
have good representation whilst 
our nearest neighbours Geelong 
“Vytis” will also be well repre
sented. If ail the indications 
6-

Praeitose Lietuvių Dienose - merginų krepšinio komandos laimėtojos - Adelaidės 
"Varpas".Nuotrauka A. Laukaičio 1
come to fruition we should have 
good numbers attending.

Have you, or your committee, 
appointed the people who will be 
running the sports carnival and 
if so who are they?
Ws have already appointed 
managers for the various sports 
branches.
Basketball Angela Kirstens

Šarūnas Žiedas 
Volleyball Jonas Sakalauskas 
Swimming Linas Zaikauskas 
Table Tennis Juozas Ablonskis 
Tennis Paul Sanders
Billiards Eddie Marganavicius 
Golf Vytas Levickis

Gabrys Žemkalnis

Basketball is obviously your 
main sport. How many teams do
you have that play as Varpas 
throughout the year?
Three men teams and a 
veterans’ team.

Many years ago the Lithuanian 
youth were usually active in 
more than one Lithuanian activ
ity. They belonged to the 
scouts, danced in a national 
dancing group, played basket
ball or volleyball, belonged to 
the students etc. Does this still 
happen in Melbourne?
Yes. We do have a number of 
sports people involved on other 
activities such as you 
mentioned. This can often be a 
problem during a Dainų Švente 
(Lithuanian Days Festival where 
sports and cultural activities are 
held together -JB) when 
activities clash.
What unique problems do you 
have in Melbourne that makes 
your task of recruiting a bit more 
difficult?
With recruiting juniors, the 
problems for us are the conflict 
with other activities and 
distance. Many of our juniors are 
involved in other activities and 
the parents feel it is too much to 
commit to a basketball schedule 
on top of everything else, 
especially if they are already 
playing basketball locally. Of 
course, this is all compounded 
by some families living far from 
the city centre and some even in 
country towns. They would have 
to travel long distances week in, 
week out, to be present at all 
activities.

I recall that you played Volley
ball for the Australian 
Lithuanians in 1983 in Chicago. 
Why has volleyball disappeared 
from Varpas?
Volleyball was strong with 
“Varpas” during the 80’s whilst 
we had good leadership and 
coaching from David Crook. 
When he moved interstate the 
sport disintegrated. There was 
nobody to take over his role and 
keep the team together.
What is “Varpas” doing to 
encourage active participation 
by the Lithuanian community?
We are trying to develop juniors 
and also encourage new sports 
(badminton & surfing) to 
increase participation within the 
Lithuanian community.

Sydney “Kovas” was a bit disap
pointed in the number of 
“Varpas” members that turned 
up to the Sydney Švente a few 
years ago. is there any animosity 
brewing between these two 
clubs and do you expect a large 
number of sportspeople from 
Sydney for your carnival? .
No! There is absolutely no ani
mosity. Our liaisons with the 
Sydney committee have been 
friendly and productive in prepa
ration for the Melbourne Švente.

At the Sydney Švente in 1997 
Melbourne “Varpas” were 
somewhat down in numbers 
whilst at the recent Geelong 
Švente Sydney “Kovas” partici
pation (other then for golf) was 
almost non-existent. What do we 
need to do to make sure that 
ALL clubs send FULL strength 
teams to ail carnivals?
There is no way you can guaran
tee sending full strength teams. 
If players don’t want to go there 
is little you can do. You can offer 
financial assistance for players 
with monetary difficulties, but 
the clubs resources and its 
willingness to pay for some of 
the expenses of others limit this. 
Assistance can be given to 
families, who find a Švente cost 
prohibitive, by billeting some or 
all of its members to alleviate 
their costs. From my point of 
view there is no definite solution 
to this problem. . „ „Jerry Belkus

■ To be continued
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Lithuanian Community Publishing Society Limited
A. C. N. 001 522 087 
Income & Expenditure Statement for the Period Ended June 30,1999

19981999
Income

—

Subscriptions „Our Haven“ 38 063 37 574
Advertising Income 9 401 6 997
Interest Received 595 806

48 059 45 377
EXPENSES
Editors Remuneration 14700 14 700
Typesetting 8 140 8 140
Administration & Despatch 6 539 7 916
Postage 16154 16 958
Printing Materials 22 23
Printing Costs 20 470 20 742
Office & Related Expenses 823 499
Telephone 708 1 131
Insurance - Workers' Compensation 803 567
Repairs & Maintenance 250 150
Depreciation 411 440

69 020 71266
EXPENDITURE IN EXCESS OF INCOME 20 961 25 889

48 059 45 377

ACCUMULATED FUNDS
Balance at Beginning of Period 21007 24 893
Plus: Donations, Bequests,

Fund Raising Activities 21 301 22 003

Plus: New Member Fees 25 —
42 333 46 896

Less: Trading Deficiency 20 961 25 889
BALANCE AT END OF PERIOD 21 372 21 007

Bis pram
TALKA

JIMS Į LIETUVį
Šiais metais, nuo 28 lapkričio iki 

12 gruodžio, Adelaide, Melbourne ir 
Sydney Talkos skyriai vėl priimapapigino

Siuntimu kalėdinius piniginius pervedimus j 
, , 7 Lietuva. Šie papiginti pervedimai
kainas! nariams kainuos tik $10.oo

Adelaide (07) 8362 7377 
Sydney
Melbourne (03)9328 3466

(02) 9796 8662
Better than the Bank

Dėmesio "M.P." Bičiuliams
Ilgametis "Mūsų Pastogės" redaktorius Bronius Žalys ketina pasitraukti iš 

redaktoriaus pareigų šių metų gale. Plačiau apie tai - vėliau.
LB Spaudos Sąjungos Valdyba Broniaus Žalio pagerbimui ruošia vaka

rienę, į kurią kviečiami "Mūsų Pastogės" darbuotojai bei bendradarbiai - ir visi, 
kurie šia proga su mūsų gerbiamu redaktoriumi nori pabuvoti prie padengto 
stalo. Data: trečiadienis, gruodžio 15 d., 5 vai. vakaro, Lietuviu. Klubo 
valgykloje. Norintieji dalyvauti vakarienėje prašomi skambinti tel. 9790 2319 
("M.P." redakcija) arba 9558 4640 (Vyt. Patašius).

Šiuo metu LB Spaudos Sąjungos Valdyba imasi žingsnių angažuoti naują 
"Mūsų Pastogės" redaktorių.

Lithuanian Community Publishing Society Limited
A. C.N. 001 522 087
Publishers of Australian Lithuanian Weekly "Our Haven

BALANCE SHEET as at June 30, 1999
1999

ACCUMULATED FUNDS 
Members' Entrance Fees 
General Funds

REPRESENTEDBY:
NON - CURRENT ASSETS
Plant & Equipment

Less: Depreciation

MEMBERSHIPS
Australian Lithuanian Foundation Inc.

CURRENT ASSETS
Cash on Hand

Commonwealth Bank
Lithuanian Co-op. Credit Union "Talka1

TRADE RECEIVABLES 
Subscriptions "Our Haven' 
Advertising Charges

TOTAL CURRENT ASSETS

TOTAL ASSETS
LESS: CURRENT LIABILITIES

Trade Creditors
Subscriptions Paid In Advance

EXCESS OF ASSETS OVER LIABILITIES

4 925
16 447
21 372

8 205
7 903

302

100

6 729

1 586
15 342

23 657

16 232
3 745

19 977
43 634

44 036

6 807
15 857

22 664
21 372

LB Spaudos Sąjungos Valdyba

1998

4 900
16 107
21 007

8 205
7 492

713

Pasveikinkime artimuosius Kalėdą 
švenčių proga
Kalėdų šventės dideliais žingsniais skuba mūsų 

link! O su jomis tokie malonūs ir laukiami giminių, 
draugų bei artimųjų sveikinimai.

Kaip jau įprasta, ir šių metų "Mūsų Pastogės" kalė
diniame numeryje tilps visų geros valios, sveikinimus 
mėgstančių tautiečių kalėdiniai linkėjimai.

Organizacijų, klubų bei kitų organizuotų vienetų ka
lėdinių sveikinimų laukiame jau dabar-jiems kalėdiniame numeryje skirsime 
atitinkamą vietą. Visų kitų sveikinimų laukiame ne vėliau kaip iki gruodžio 13 - 
14 dienos. Sveikinimo kaina (maždaug 3 cm x 11 cm) - S 15.

"Mūsų Pastogė"

Kaip gyvena sugrįžę į tėvyne
Atkeltais 2 psl.

100 I gyvenimo ir kūrybos metraštis“. Parašė
I poetės monografiją „Salomėja“. Sureda-
I gavo jos poezijos žodyną. Paskutiniu

24 I metu savo lėšomis 400 egzempliorių ti
ražu išleido savo poezijos rinkinį, .Pilkų 
dienų žingsneliai“. Jame - eilėraščiai iš 
studentiškų dienų Vytauto Didžiojo univer
sitete, iš Vorkutos legerio ir iš sugrįžimo.
- Esu parašęs ir daugiau leidinių, bet nėra 
lėšų jų išleidimui, - liūdną tikrovę aiški
no Viktoras Alekna.

15 030 I - Svetelius kviečiu prie stalo, - iš antro
5 175 I kambarėlio, kuriame stovėjo valgomasis

21 205 I stalas h ant jo garavo tik neseniai iškeptas
41 2371 kugelis, mus kvietė jo žmona.

- Mūsų gamyba. Iš šviežių bulvių.
Kugelis su grietine buvo skanus. Po to 

valgėme šeimininkės keptą pyragą ir gė
rėme čiobrelių arbatą.

Atsisveikinome lyg seni pažįstami 
nuo anų Vorkutos dienų ar Baltijos kelio, 
kurio sargyboje nuolat stovi šviesi Vik
toro Aleknos asmenybė.
- O kur jūs maistą nusiperkate?

21 0071 - Mieste. Štai ten, netoli, sustoja autobu-

1 187
18 821

20 032

42 050

6 971
14 072

21 043

sas, ir juo kaip tremtiniai nemokamai va
žiuojame į miestą.

Vilniaus senamiestis skambėjo nuo 
„Vilniaus dienų - 99“ muzikos. Festivaly
je maišėmės mes ir daugybė tėvynainių - 
turistų iš Amerikos bei Kanados. Akis ža
vėjo prabangios „Pas Juozapą“ ir naujos 
,Maxima“ parduotuvės. Jų lentynos lūžo 
nuo užsienietiškų prekių. Kalvarijų tur
guje jauna moteris siūlė pirkti krepšelį 
alyvinių obuolių, kad gautais centais ga
lėtų kūdikiui pieno nupirkti. Prašančių 
išmaldos Gedimino prospekte nesimatė. 
Kioskų prekiautojai Pilies gatvėje siūlė 
pirkti gintarus, sovietinius medalius ir ki
tus suvenyrus. Gal ir jų tarpe buvo su
grįžusių į tėvynę iš tolimųjų rytų, čia duo
ną užsidirbančių, ką nors parduodančių 
turistams iš Vakarų. Jie buvo labiausiai 
laukiami tėvynėje. Vilnius puikavosi nau
jai dažytais, suremontuotais senamiesčio 
rūmais, šauniu prekybos centru Paši
laičiuose, „Chrisler-Jeep“ prekybos rūmais 
ir kvietė apsilankyti sugrįžtančius iš 
Vakartį. Bronius Juodelis

"Draugas"-, 1999.
."Mūsų Pastogė" Nr. 47 1999.11.29 psl. 7
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INFORMACIJA
SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS

16-18 East Terrace, BANKSTOWN, NSW 2200
Tel: 9708 1414 Fax.: 9796 4962

Kiekvieną Sekmadienį nuo 5.00 iki 6.00 vai
LINSMOJI VALANDA

VISI GĖRIMAI UŽ PUSĘ KAINOS

Būtinai aplankykite Klubo Biblioteką
Koks gausus knygų pasirinkimas prieinamomis kainomis!

FILMAI:
VILNIAUS BALETO MOKYKLOS KALĖDINIS KONCERTAS

“KARMEN” SU LIETUVOS BALETU
OPERA IR BALETAS, VASARA - RUDUO

SEKMADIENĮ, GRUODŽIO 5 d. Auka $5.00
PELNAS SKIRIAMAS LIETUVOS BALETUI IR BALETO MOKYKLAI

KALĖDŲ EGLUTĖ
GRUODŽIO 12 d. - REGISTRUOKITE SAVO VAIKUS (NE ANŪKUS) 

KLUBO RAŠTINĖJE IKI GRUODŽIO 5 d.

BENDROS KŪČIOS
GRUODŽIO 24 d. 7.00 vai. Kaina $20.00 vaikams iki 12 metų $10.00 

PRAŠOME REGISTRUOTIS IKI GRUODŽIO 19 d.

ATKREIPIAME DĖMESĮ - PAVĖLUOTA REGISTRACIJA 
NEBUS PRIIMTA.

SAVAITĖS MINTIS: KURČIAS VYRAS IR AKLA ŽMONA - LAIMIN
GIAUSIA PORA. - DANŲ PRIEŽODIS

Sydnėjaus pensininkų klube
Gruodžio 9 dieną, ketvirtadienį, 1 vai. po pietų Sydnėjaus lietuvių pensininkų 

klubas ' 'Neringa'' ruošia kalėdinės šventės vaišes, kurios įvyks Sydnėjaus Lietuvių 
Klube, 16 East Terrace, Bankstown.

Į vaišes kviečiame visus pensininkus, narius ir ne narius. Be to, laukiame pensinin
kų svečių, iš kur jie bebūtų, prie Kalėdų eglutės. Per vaišes pagerbsime seniausią Aus
tralijos lietuvį Antaną Šutą, kuriam gruodžio 9 dieną sukanka garbingas šimtas metų. 
Tai reta proga - nepraleiskite. Tad iki malonaus pasimatymo gruodžio 9 d. Lietuvių 
Klube. Sydnėjaus pensininkų klubo "Neringa" valdyba 

Mokykimės lietuviškai!
Melbourne prasidėjo naujų mokinių priėmimas mokytis lietuvių kalbos 2000-

siems mokslo metams. Mokytis gali visi.
Išlaikius 12 klasės egzaminą, padeda VCE (Victorian Certificate of Education) 

brandos atestatui, įstojimui į universitetus bei įsidarbinant.
Mokslas prasidės 2000 metų vasario 5 dieną. Klasės vyks šeštadieniais nuo 9 vai.

ryto iki 12.20 po pietų. Dėl informacijos kreipkitės telefonu (03) 9416 0641
Šiemet 4 mokiniai baigia 12 klasę su labai gerais rezultatais. Vienas jau yra priimtas 

toliau studijuoti karo akademijoje Canberroje.
Lietuvių kalbos kursai

Reikalingas apsaugos darbuotojas
Vytautas Karpavičius, valstybės pripa

žintas "Master Licensee" savo įstaigai ieško 
kvalifikuoto tamautojo(-jos), kuris(kuri) eitų 
apsaugos kontrolieriaus pareigas.

TEL. 9797 9689
MOB: 015 249 374

NSW PATROL SERVICE
61 Liverpool Road 
Summer Hill 2130

V.l.T.A.S. ' NSW Australia
SECURITY & INVESTIGATION 
GENERAL MANAGER V.V. KARP

Kreipiantis dėl tarnybos, pristatyti dabartinį apsaugos leidimą, H - 3 ginklo 
pažymėjimą, pirmos pagalbos pažymėjimą, AIPD leidimą, vakuotojo (visom 
mašinom) leidimą, mokėti naudotis kompiuteriu, policijos šunų kontrolės 
pažymėjimą ir pristatyti" 1 A/B & C sertifikatą".

Paieškojimas
Palikimo reikalais yra paieškoma Rūta Dovydaitytė (45 - 50 m.), savo laiku 

gyvenusi Mount Gambier, Pietų Australija.
Rūta Dovydaitytė yra prašoma susisiekti su Arijana Kumpis, 9500 South W. 

95 St. Miami, FL 33176 arba telefonu 305 5962882.
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Kalėdinės plotkeles
Nors Sydnėjuje ir neturime lietuvio 

kunigo, bet pagal nusistovėjusią tradiciją 
Parapijos Komitetas Kūčių vakarienei 
jums parūpins plotkeles.

Plotkeles galite pasiimti sekmadie
niais prie bažnyčios pas Danutę Ankienę 
arba Lietuvių Klubo raštinėje.

Maloniai prašome palikti auką, iš ku
rios reikės apmokėti sąskaitą už plotkeles 
ir paskirti kalėdinę dovaną mus aptar
naujantiems kunigams Fr. Norman Grady 
ir Fr. Roger Belmore SM.

Antanas Kramilius,
Parapijos Komiteto vardu

Parengimų kalendorius
Sydnėjaus lietuvių bendruomenės or

ganizacijoms buvo išdalintos anketos dėl 
parengimų kalendoriaus sudarymo 2000- 
tiesiems metams.

Savaitės bėgyje laukiame šių anketų 
sugrąžinimo, su jūsų įrašytomis pasirin- 
tomis renginių datomis. Kadangi beveik 
visi mūsų renginiai vyksta Lietuvių Klu
be, tai yra labai svarbu turėti tokių rengi
nių datas. Visa tai reikia koordinuoti su 
Lietuvių Klubu, kad renginiai nesikry- 
žiuotų su kitų organizacijų renginiais. Dėl 
informacijos skambinkite Antanui Kra- 
miliuitel. (02) 9727 3131.

Aukos ’’Mūsų Pastogei"

TALKA 
Information

The following Interest rates apply from 
December 1,1999
for all new and renewed deposits:

Term Deposits
Account minimum $500

12 Month
6 month

5.50%
4.60%

3 month 4.25%

On maturity, the deposit and interest may 
be withdrawn or transferred to other 
accounts.
If the client does not notify his/her 
Intentions, the account is automatically 
rolled-over for another equal term at 
current interest rates.
Withdrawals may be made from term 
deposits before the maturity date.
However, only 0.5% is payable on the 
withdrawn sum.

At-Call Accounts
Account minimum $10

$5,000+ 3.5%
$1,000-$4,999 2.5%
$10-$999 1.5%

Lithuanian Co-Operative Credit 
Society "Talka" Ltd

Melbourne (03)9328 3466
Adelaide (07) 8362 7377
Sydney (02)9796 8662

Better than the Bank

J. Česnaitis NSW $ 10.00
Dr. P. Kabaila Vic. $ 30.00
N. Ramanauskas Vic. $ 10.00
O. Grosienė NSW $ 25.00
K. Belkus NSW $ 10.00
V. Martišius ACT $ 35.00
J.Kirša Vic. $ 40.00
A. Laukaitienė NSW $ 20.00

Dėkojame už aukas. Admin.

A. Tačilauskienė NSW $ 20.00
J. Muzrimas NSW $ 100.00
L. Kozlovskienė Vic. $ 10.00
M. Radzevičienė NSW $ 20.00
V. Mickus NSW $ 10.00
C. Protienė NSW $ 5.00
J. Kesminas Vic. $ 10.00
M. Vosilaitienė Vic. $ 5.00
J. Jasiulis NSW $ 80.00
A. Varkalienė Vic. $ 10.00
J. Šeštokas Vic. $ 10.00
L. Šilas Vic. $ 10.00
J. Muscinskas NSW $ 10.00
V. Koženiauskienė Vic. $ 20.00
J. Stačiūnas SA $ 10.00

ALF pranešimas
Pranešu visuomenės žiniai, ypatingai Sydnėjaus Lietuvių Bendruomenei, kad 

p. B. Stašionis pasitraukė iš ALFondo įgaliotinio pareigų. B. Stašionis Fondui 
atstovavo 27 metus. Už jo ilgametį prasmingą darbą Fondo V aldybos vardu reiš
kiu nuoširdžią padėką ir linkiu gražių, saulėtų dienų "užsitarnautoje pensijoje".

Šiuo metu dar nespėjome surasti naujo atstovo. Esant reikalui, malonėkite 
kreiptis tiesiogiai į Fondo Valdybą. A. P. Šimkus, Pirmininkas

Kreipimasis į Amerikoje leistos Lietuvių Enciklopedijos savininkus
Mažvydo Bibliotekos vadovybė prašė surasti asmenį ar asmenis, kurie sutiktų 

padovanoti minėtą Enciklopediją Bibliotekai. Aukotojai bus pagerbti, įrašant jų pa
vardes į Mažvydo Bibliotekos rėmėjų garbės sąrašą, iškabintą Bibliotekoje.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis: J. P. Kedys, P.O. Box 35, Parramatta, 
2150, NSW. Tel. (02) 9630 2309.

Paieškomi mokslo draugai
Kupiškio gimnazijos mokslo draugai ieško Genovaitės Giedraitytės (1925) ir 

Vytauto Giedraičio (1931). Juos pačius arką nors žinančius apie juos prašome pranešti: 
Marijai Linkevičienei (Čiurlytė), Antakalnio 8 - 20,2055 Vilnius, Lithuania; arba 
e-mail paštu: keliukat@ap.vtu.lt Linas Vidugiris

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 orė paštu $ 110

8

mailto:keliukat@ap.vtu.lt

	1999-11-29-MUSU-PASTOGE_0001
	1999-11-29-MUSU-PASTOGE_0002
	1999-11-29-MUSU-PASTOGE_0003
	1999-11-29-MUSU-PASTOGE_0004
	1999-11-29-MUSU-PASTOGE_0005
	1999-11-29-MUSU-PASTOGE_0006
	1999-11-29-MUSU-PASTOGE_0007
	1999-11-29-MUSU-PASTOGE_0008

