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Lietuvos Įvykių apžvalga
Prezidentas į Maskvą nevyks

Prezidentas Valdas Adamkus nevyks 
vizito į Rusiją, kur jis planavo lankytis 
gruodžio 3-5 dienomis. Apie tai, kad vizi
tas atidedamas nenustatytam laikui, su
žinota ketvirtadienį. Nepatvirtintais Eltos 
duomenimis, vizitas neįvyks greičiausiai 
dėl Rusijos prezidento Boriso Jelcino li
gos, nes, kaip praneša užsienio agentūros, 
tos šalies vadovui diagnozuota virusinė 
infekcija ir ūmus bronchitas. Aiškinant ta 
pačia priežastimi - B. Jelcino liga, buvo 
atšaukta penktadienį planuota Rusijos ir 
Baltarusijos Sąjungos sutarties pasirašy
mo ceremonija. Per vizitą Rusijoje pre
zidentas Valdas Adamkus ketino apsi
lankyti Maskvoje, Jaroslavlio ir Kalinin
grado srityse.

Šiaurės jūros nafta į Mažeikius
Pagaliau Lietuva atsipalaidavo nuo 

Rusijos naftos tiekėjų diktato. Nuo lapkri
čio 15 dienos dėl žaliavos trūkumo su
stabdyta „Mažeikių nafta“ pirmą kartą 
per Būtingę importuoja Šiaurės jūros 
naftą, kuri lapkričio 26 dieną jau pradėjo 
tekėti į Būtingės terminalo rezervuarus. 
82 000 tonų naftos atgabenta po Panamos 
vėliava plaukiojančiu tanklaiviu „Stena 
Compass“. Kaip Eltą informavo .Mažei
kių naftos“ Informacijos ir reklamos tar
nybos viršininkė Virginija Kristinaitienė, 
įmonė pirmąkart importuoja geresnės 
kokybės Šiaurės jūros naftą per beveik 
20 metų savo veiklos laikotarpį. Tai 
, Jūotta“ tipo nafta, kurią perdirbus bus 
gauta daugiau šviesiųjų naftos produktų - 
benzino irdyzeliniokuro-negu iš „Rebko“ 
tipo naftos, kuri buvo perkama iš Rusijos. 
"„Mažeikių nafta" įvertins šią naftos rūšį. 

gamindama Europos kokybės reikalavi
mus atitinkančią produkciją", - teigia V. 
Kristinaitienė. .Mažeikių naftos“ atstovai 
teigė, kad produktai, pagaminti iš „Flotta“ 
naftos neturėtų brangti.

Ministras pirmininkas neskuba 
kaltinti S. Kakčio

Vyriausybės vadovas Andrius Kubi
lius mano, kad įstatymus pažeidęs minis
tras Sigitas Kaktys pats apsispręs, kaip 
jam elgtis šioje situacijoje. Taip ministras 
pirmininkas penktadienį žurnalistams 
leido suprasti, kad bent jau kol kas ne
teiks Prezidentui siūlymo atleisti iš pa
reigų valdymo reformų ir savivaldybių 
reikalų ministrą.

„Kažkokių ypatingų kaltinimų ne
galiu pareikšti, nes neturiu jokiųfaktų", - 
kalbėjo premjeras penktadienį po susiti
kimo su Prezidentu Valdu Adamkumi. 
Šiame susitikime, kaip sakė ministras pir
mininkas, „praktiškainekalbėta “apiemi
nistro S. Kakčio likimą. Prezidentas pa
gal Konstituciją neturi teisės atleisti mi
nistro, jeigu nėra ministro pirmininko tei
kimo. Bet Prezidentas gali priimti minis
tro atsistatydinimą, jeigu pats ministras 
pateikia atsistatydinimo pareiškimą. Tuo 
tarpu ministras S. Kaktys yra pareiškęs, 
kad neketina atsistatydinti, nors Preziden
tas ketvirtadienį paprašė ministrą pasi
traukti iš posto. Iki penktadienio pavaka
rės jis savo nuomonės nebuvo pakeitęs.

Ketvirtadienį per pusdienį Seime su
rinkti 29 parlamentarų parašai dėl inter
peliacijos valdymo reformų ir savivaldy
bių reikalų ministrui Sigitui Kakčiui. 
Interpeliaciją inicijavo opozicinė LDDP 
frakcija. Ją taip pat pasirašė socialde
mokratai, mažųjų Seimo frakcijų atstovai. 

Jeigu Seime nutarimas dėl interpeliacijos 
priimamas, ministras, kuriam pareikštas 
nepasitikėjimas, privalo atsistatydinti.

Valstybinė mokesčių inspekcija nusta
tė, kad pildant S. Kakčio ir jo žmonos Vi
lijos turto deklaracijas, padaryta kai kurių 
įstatymų pažeidimų. Žiniasklaidoje skel
biama, kad sklypą Antakalnio rajone, Vil
niuje, pareigūnas įregistravęs be būtinos 
Mokesčių inspekcijos pažymos. Su skly
pu susijusią istoriją dabar tiria premjero 
sudaryta speciali komisija.

Krikščionys demokratai rinks 
partijos vadovybę

Šeštadienį Vilniuje darbą pradėjo 
Krikščionių demokratų partijos ataskai
tos ir rinkimų konferencija. Joje bus iš
rinktas naujas partijos pirmininkas, valdy
ba bei taryba. Krikščionių demokratų par
tijos valdybos vicepirmininko, Seimo na
rio Vytauto Bogušio nuomone, ši konfe
rencija turėtų suvaidinti reikšmingą vaid
menį partijos gyvenime. „Nuo to, kokie 
bus partijos vedliai, kokia bus suformuo
ta strategija, priklausys, ar žengsime į 
priekį, sustosime vietoje ar pasuksime at
gal“, - sakė V. Bogušis.

Realiausiais pretendentais į partijos 
pirmininko postą yra laikomi akademikas 
Zigmas Zinkevičius ir Seimo vicepirmi
ninkas Feliksas Palubinskas. Neatmeta
ma galimybė, kad partijos pirmininko rin
kimuose bus iškelta ir daugiau kandida
tūrų. Minimos Seimo narių Vytauto Bo
gušio, Ignaco Uždavinio, politologo Egi
dijaus Vareikio pavardės. Nuo 1995 metų 
Krikščionių demokratų partijai vadovavo 
Algirdas Saudargas, tačiau šių metų ru
denį jis pareiškė nesibalotiruosiąs į pirmi
ninko postą.

Aptartos finansinės kaimo 
problemos

Šiemet žemės ūkiui, palyginti su pra

ėjusiais metais, iš biudžeto skirtos lėšos 
sumažėjo net 26%. Kasmet brangstanti 
technika, kuras, elektros energija, agro
servisas, trąšos ir herbicidai, vėluojantys 
atsiskaitymai už parduotą žemės ūkio 
produkciją sunkia našta užgulė žemdir
bių pečius. Vien dyzelinio kuro pabran
gimas per 1999 metus kaimiečių pajamas 
sumažino daugiau kaip 30 mln. litų.

Apie šias ir kitas opias kaimo finansi
nes problemas penktadienį buvo kalbama 
žurnalistų - verslininkų klubo surengtos 
diskusijos metu. Kaip teigė Žemės ūkio 
rūmų vicepirmininkas Jonas Ramonas, da
bartinė situacija kaimą veda prie sociali
nės katastrofos slenksčio. Perdirbimo 
įmonių pradelsto termino skolos žemės 
ūkio produkcijos augintojams lapkričio 1 
dieną sudarė net 66 mln. litų. Didžiausios 
skolininkės - pieno perdirbimo įmonės. Jų 
skola siekia net 41 mln. litų. Mėsos per
dirbimo įmonės skolingos 14 mln. litų. 
Po kelis milijonus litų skolingos ir linų, 
grūdų bei maisto pramonės įmonės. Šiuo 
metu bendra skolų suma žemdirbiams už 
pristatytą produkciją sudaro daugiau kaip 
250 mln. litų.

Prezidentas siūlo ieškoti realių 
sprendimų

Sprendžiant opias žemės ūkio prob
lemas būtina imtis ryžtingų veiksmų, ta
čiau reikia atsižvelgti ir į realią valstybės 
finansinę situaciją - tokią nuostatą ket
virtadienį išsakė LR Prezidentas Valdas 
Adamkus susitikime su visuomeninių 
žemdirbių organizacijų vadovais.

Pasak žemės ūkio ministro E. Make- 
lio, šiuo metu į biudžetą nesurenkama pa
kankamai lėšų, todėl ir žemdirbių prisi
imti finansiniai įsipareigojimai gali būti 
perkelti į kitus metus. Kita vertus, atlikus 
tarpusavio įsiskolinimų užskaitą, dabar 
susikaupusi apie 100 mln. litų neišmokėtų 
subsidijų suma už pieną, galvijus, grūdus 
turėtų gerokai sumažėti.

Indėliams atkurti nėra pinigų
Ketvirtadienį ypatingos skubos tvar

ka priimtas Gyventojų santaupų atkūrimo 
įstatymo pakeitimas. Už jį balsavo 49, 
prieš buvo 10 ir susilaikė 4 Seimo nariai. 
Ypatingos skubos tvarka priimti Gyven
tojų santaupų atkūrimo įstatymo pakei
timą bei jį lydinčią valstybės ir savival
dybių turto privatizavimo pataisą posė
dyje pasiūlė Seimo Pirmininkas Vytautas 
Landsbergis.

Priėmus įstatymus, laikinai du treč
dalius privatizavimo fondo lėšų, kurios 
buvo naudojamos gyventojų indėliams 
grąžinti, Vyriausybė galės skirti investi
ciniams projektams, skoliniams įsiparei
gojimams vykdyti ir kitiems poreikiams. 
Indėlių atkūrimas atidedamas porai metų. 
Trečioji indėlininkų grupė, kuriai dar pa
gal Gedimino Vagnoriaus Vyriausybės 
sprendimą indėliai turėjo būti atkurti jau 
kitų metų vasario mėnesį, užuot pradėję 
disponuoti sąskaitomis, gaus savo sąskai
tų atkūrimą patvirtinančius laiškus, o už 
juose esančią sumą bus priskaičiuojami 
2% palūkanų. Indėlininko mirties ir sti—
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Lietuvos įvykių...
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chinės nelaimės atveju numatomos kom
pensacijos.

Karaliaus Mindaugo klubas
Nepriklausomybės akto signatarai, 

diplomatai ir visuomenės veikėjai buriasi 
į labdaringą organizaciją - Karaliaus 
Mindaugo klubą. Klubo įstatai ir steigimo 
protokolas ketvirtadienio vakarą pasira
šyti viešbučio „Rūdninkų vaitai“ restorane 
Vilniuje. Pagrindinis klubo tikslas - įgy
vendinti labdaros ir paramos programas, 
skirtas Lietuvos vaikų sveikatos apsaugai 
ir švietimui, taip pat užsienyje skelbti 
apie Lietuvos pasiekimus. Kluboadminis- 
tratorius Andrius Popovas Eltai sakė, kad 
Karaliaus Mindaugo vardas pasirinktas 
siekiant į klubą pritraukti valstybės vei
kėjų, be to „norisipavadinti gražiai, su
teikti tam tikrą prasmę". Klubo suma
nytojai kol kas nenurodo, kiek narių da
bar priklauso šiai naujai organizacijai, bet 
prognozuoja, kad per metus į šį klubą 
įstos apie 350 narių.
„Mažeikių nafta“ ragina Vyriausybę 

atsižvelgti į ekonominę padėtį
„Mažeikių naftos“ vadovai kreipėsi į 

Finansų ir Ūkio ministerijas, prašydami 
pristabdyti numatomą akcizų tarifo di- 
dinimąnaftosproduktams.Vyriaušybėke- 
tina nuo ateinančių metų sausio 1 dienos 
taikyti benzinui 1370 litų akcizą už toną, 
o dyzeliniam kurni - 720 litų už toną. 
„Mažeikių nafta“ tikina, kad akcizo didi
nimas neduoda planuotų pajamų, kadan
gi sumažėja kuro suvartojimas vidaus 
rinkoje.

Bendrovės ekonomikos ir finansų di
rektorės Vidos Petrošienės teigimu, per 
devynis šių metų mėnesius naftos produk
tų sunaudojimas vidaus rinkoje sumažėjo 
15%, palyginti su praėjusių metų tuo pa
čiu laikotarpiu. Šiemet padidinus akcizą 
benzinui 15%, o dyzeliniam kurui 40%, 
biudžetas negavo planuotų papildomų 
pajamų. Žiemą šviesiųjų naftos produktų 
suvartojimas vidaus rinkoje ir taip su
mažėja, todėl manoma, kad daugiau mo
kesčių kaip praėjusiais metais valstybės 
biudžetas nesurinks. Esant sunkiai eko
nominei būklei, Vyriausybei siūloma atsi
sakyti numatomo akcizų tarifo didinimo, 
kaip tai padarė Latvija ir Estija.

Pilietybės pažymėjimą vienuolei 
įteikė pats Prezidentas

Prezidentas Valdas Adamkus trečia
dienį Vilniuje įteikė Lietuvos pilietybės 
pažymėjimą iš Belgijos kilusiai seseriai 
Rozanai. Tokia garbė vienuolei suteikta 
įvertinant darbus, kuriuos ji nuveikė Lie
tuvos labui. Sesuo Rozana, 1991 metais 
kaip misionierė iš Belgijos atvykusi į Lie
tuvą, įkūrė čia naują vienuoliją, o Belgi
joje ir Prancūzijoje surado aukotojų bei 
rėmėjų, padedančių atstatyti Domininko
nų vienuolyną Vilniuje.. Sesers Rozanos 
pastangomis įvairioms Lietuvos ligoni
nėms buvo atvežtos didelės vaistų ir kitų 
medicinos reikmenų siuntos, suteikta pa
rama visuomeninėms labdaros organi
zacijoms. Ji taip pat yra Kaune surengusi 
„Vilties šventę“, kurioje 5000 žmonių kar
tu meldėsi ir šventė dvi dienas. Sesuo 
Rozana organizavo ir dvi tarptautines 
jaunimo stovyklas, nuveikė daug kitų 
reikšmingų darbų.
Prezidentūroje-dėmesys energetikai

Premjeras Andrius Kubilius tvirtina, 
kad nėra reikalo atidėlioti,Lietuvos ener
gijos“ restruktūrizacijos ir privatizacijos 
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procesą. „Privatizavimas padėtų spręsti 
šiandienines „Lietuvos energijos"prob
lemas", - sakė ministras pirmininkas an
tradienį po susitikimo su Prezidentu Val
du Adamkumi. Pokalbyje dalyvavo ir 
ūkio ministras Valentinas Milaknis bei 
įgaliotasis Prezidento atstovas specialie
siems pavedimams Rolandas Paksas. Ta
čiau naujasis premjeras nepatiksimo, ai' ši 
Vyriausybė svarstys tą patį „Lietu vos ener
gijos“ restruktūrizavimo planą, kuris bu
vo pristatytas R. Pakso vadovaujamoje 
Vyriausybėje.

Pastarasis projektas buvo sustabdytas 
šiemet sustabdžius konkursą, per kurį tu
rėjo būti parinktas projekto vykdytojas. 
Buvo paskelbta, kad konkursas yra „ne
pakankamai skaidrus". Kai Vyriausybei 
vadovavoR. Paksas, naujas konkursas ne
buvo surengtas, bet buvo atnaujinti pokal
biai su Lenkijos energetikais, kurie jau 
prieš dvejus metus ketino imtis elektros 
energijos tilto į Vakaras projekto. Šį pro
jektą buvo sustabdęs ankstesnysis ūkio 
ministras Vincas Babilius.

Per Kariuomenės minėjimą 
skambėjo optimistinės gaidos
Antradienį minint Kariuomenės dieną 

pasidžiaugta laimėjimais, pasiektais per
tvarkant Lietuvos ginkluotąsias pajėgas ir 
derinant jas prie NATO standartų. Lap
kričio 23-čiąją-Kariuomenės dieną-bu- 
vo aukojamos šv. Mišios Vilniaus arki
katedroje, po to surengtas paradas Nepri
klausomybės aikštėje. Prezidentas Val
das Adamkus sakė, kad ši šventė „apima 
ir primena" svarbiausius tautos bei vals
tybės istorijos epizodus. Šios iškilmės su
rengtos minint oficialų kariuomenės gim
tadienį nes būtent 1918 metų lapkričio 23 
dieną išleistas pirmasis įsakymas ne

priklausomybę atkūrusios Lietuvos gink
luotosioms pajėgoms. Dabar reguliarioje 
Lietuvos kariuomenėje yra per 9 000 
kariškių, o savanorių pajėgose - daugiau 
kaip 11 000.

Minint Lietuvos Kariuomenės dieną - 
lapkričio 23-čiąją - Prezidentas Valdas 
Adamkus antradienį įteikė garbingus 
valstybės apdovanojimus. „Šiandien pa
gerbiame tuos, kurie ginklu gynė Lietu
vos nepriklausomybę, ir kartu džiaugia
mės jaunaisiais Lietuvos gynėjais", - per 
ceremoniją kalbėjo Prezidentas.

Kitos žinos, trumpai
* Šeštadienį Vilniuje rengiama Lie
tuvos ir Lenkijos Seimo narių Asamblė
jos penktoji sesija „Lietuvos ir Lenkijos 
švietimas XXI amžiaus išvakarėse: na
cionalinė ir europinė erdvė“. Sesijos išva
karėse Vilniaus universiteto Mažojoje 
auloje įteikta Lietuvos ir Lenkijos Seimo 
narių Asamblėjos premija. Šio pirmą kar
tą skiriamos premijos laureatu tapo filo
logas, žurnalistas Bronys Savukynas. Ap
dovanojimas jam skirtas už lietuvių ir 
lenkų kultūrinio bendradarbiavimo skati
nimą bei organizacinius nuopelnus.
* Turtingų žmonių Lietuvoje nėra, o 
pasiturinčiais save laiko tik 1.5%apklaus- 
tųjų, teigia Statistikos departamentas, at
likęs namų ūkių gyvenimo sąlygų verti
nimą. Visiškais vargšais save laiko 2% 
tyrime dalyvavusių apklaustųjų. Vargšais 
prisipažino esantys 26.1 % žmonių. Vidu
tiniokų klasei save priskyrė 70.4% ap
klausos dalyvių.
* Lietuvos banko muziejuje penkta
dienį pristatyta nauja 50 litų sidabrinė pro
ginė moneta, skirta Lietuvos didžiajam 
kunigaikščiui Kęstučiui. Į apyvartą mo
neta išleidžiama pirmadienį. Moneta, 
kurios autoriai Petras Gintalas ir Antanas

—

Sunkiai serga ilgametis Kroatijos pre
zidentas Franjo Tudjman, 77 metų am
žiaus. Kroatijos parlamentas jį paskelbė 
laikinai negalinčiu eiti pareigų ir pavedė 
šias pareigas eiti parlamento pirmininkui.

Bronchitu susirgo kitas prezidentas - 
amžinai negaluojantis Boris Jelcinas. Dėl 
jo ligos porai savaičių atidėtas Rusijos ir 
Gudijos susijungimo sutarties pasirašy
mas. Gudijos prezidento Aleksandro Lu
kašenkos pastangomis pasiektas susitari
mas numato Rusijos ir Gudijos kaip suve
renių valstybių susijungimą į federacijų, 
palaipsniui įvedant bendrą valiutą, mokes
čius, federalinius valdžios organus ir t.t.

Naujosios Zelandijos ministrės pir
mininkės p. Jenny Shipley vadovaujama 
„National“ partija pralaimėjo lapkričio 27 
d. parlamento rinkimus. Darbiečių parti
jos vadovaujama kairiųjų koalicija laimė
jo 63 vietas (iš 120). Naujoji ministrė pir
mininkė yra 49 metų amžiaus Darbo par
tijos lyderė Helen Clark.

Lapkričio 27 d. ant uolų užplaukė nor
vegų keleivinis laivas „Sleipner“ irpasken- 
do. Prigėrė apie 20 žmonių iš 88 laive 
plaukusių. Australijoje statytas laivas, 
plaukęs iš Stavanger į Bergen, buvo nukry
pęs nuo numatyto kurso audringojejūroje.

Lapkričio 28 d. baskų pogrindinė 
teroristinė organizacija ETA paskelbė, 
kad ji nutraukia 14 mėnesių trukusias pa
liaubas. Ji vėl pradės ginkluotą kovąprieš 
Ispanijos vyriausybę. Šio nutarimo prie
žastimi esanti oficialiųjų baskų organiza
cijų nuolaidžiavimo vyriausybei politika.

Irano aukščiausias religinis teismas 
nubaudė populiarų musulmonų dvasiškį 
Abdullah Nouri 5 metų kalėjimo bausme,

Žukauskas, pagaminta iš 925 prabos si
dabro. Jos skersmuo 34 mm, masė 23.3 g. 
Monetos briaunoje yra užrašas „Išpraei
ties tavo sūnūs te stiprybę semia". Si
dabrinių monetų išleista pustrečio tūks
tančio, o jų pardavimo kaina - 80 litų.
# Po 60-ties metų į Kauno muzikinio 
teatro sceną sugrįžo italų kompozitoriaus 
Umberto Giordano opera „Andrė Šenjė.“ 
Į premjerinį spektaklį (dirigentas - Julius 
Geniušas) kauniečiai bei miesto svečiai 
kviečiami šeštadienį.
# Per devynis šių metų mėnesius 
Lietuvoje investuota 3 644 000 000 litų. 
Palyginti su praėjusių metų tuo pačiu 
laikotarpiu, investicijų apimtys sumažėjo 
16.1%.
# Prezidento ValdoAdamkausvado- 
vaujama Malonės komisija ketvirtadienį 
nusprendė patenkinti 56 nuteistųjų pra
šymus. Iš vi so buvo svarstyti 123 prašymai. 
Dauguma nuteistųjų, kurių prašymus nu
spręsta patenkinti, atleidžiami nuo liku
sios bausmės dalies. Pasak Prezidentūros 
kanceliarijos vadovo Andriaus Meškausko, 
šiame posėdyje nebuvo svarstomi prašy
mai, susiję su asmenimis, kurių bylos su
silaukė didelio atgarsio visuomenėje.
# Lenkijos delegacijos vadovas Lie
tuvos ir Lenkijos Seimo narių Asamblė
joje, Lenkijos Seimo vicepirmininkas Jan 
Krol teigia esąs įsitikinęs, kad Lietuvai ir 

15 milijonų rial (A $ 7900) pinigine bauda 
ir uždarė Nouri redaguojamą laikraštį. 
Nouri nusikaltęs reikalaudamas, kad mu
sulmonų hierarchija atsisakytų nuo 
diktatoriško Irano valdymo. Abdullah 
Nouri yra asmeniškas Irano prezidento 
Mohammad Khatami draugas. Atrodo, 
kad prezidentas, kuris irgi yra musul
monų dvasiškis, bus bejėgis išgelbėti sa
vo šalininką ir draugą.

Rusų kariniai daliniai intensyviai 
bombarduoja beveik apsuptą Čečėnijos 
sostinę Grozny, ginamą virš 5000 sukilė
lių, nebandydami miesto užimti puolimu. 
Grozny burmistro pranešimu, vien lap
kričio 25 ir 26 dienomis žuvo apie 500 ci
vilių Grozny mieste. Civiliai vis dar ma
siškai bėga į Ingušetįją. Pabėgėlių pasi
sakymu, jų bėgtų dar daugiau, jei rusai 
beatodairiškai nepultų pasitraukimo ke
lių. Čečėnų sukilėliai kontrapuolimu at
siėmė iš rusų kariuomenės beveik visą 
Novogroznensky miestą.

Į Rytų Timorą atvykusi Jungtinių Tau
tų komisija karo nusikaltimams tirti kal
tina Indonezijos vyriausybę, visokiais 
būdais trukdančią komisijos darbui. Pa
čios Indonezijos sudaryta lygiagreti ko
misija užtiko masinį žudynių kapą Vaka
rų Timore. Kūnai į šį kapą buvę atvežti po 
žudynių Suai, Rytų Timore, 20 km atstume. 
Atpažinti nužudyti trys katalikų kunigai.

Indonezijos kariai ginklu malšino 
musulmonų ir krikščionių tarpusavio ko
vas Ambon saloje, nušaudami ir sužeis- 
dami daug tiek musulmonų, tiek krikš
čionių kovotojų. Susirėmimai tęsėsi ir 
Aceh provincijoje, nors Indonezijos pre
zidentas Wahid priešinasi kariuomenės 
vadovybės reikalavimui įvesti karo stovį 
Aceh srityje.

Spaudai paruošė Vytautas Patašius

Lenkijai pavyks bendrai išspręsti švieti
mo problemas. Penktadienį į Vilnių atvyks
tantis Lenkijos Seimo vicepirmininkas 
prognozuoja, kad švietimo problemoms 
skirta penktoji Lietuvos ir Lenkijos Sei
mo narių sesija bus vaisinga.
# Trečiadienį į Vilnių grįžo Lietuvos 
Seimo Pirmininkas Vytautas Landsber
gis, baigęs vizitą Vienoje. Pokalbiuose su 
Austrijos Nacionalinės Tarybos Preziden
tu Heinz Fischer bei parlamentarais dau
giausia dėmesio skirta Europos Sąjungos 
plėtros klausimams, atominės energijos 
ateičiai, dviejų šalių santykiams ir tarp
tautinėms problemoms.
# Ispanijos karalius Juan Carlos I 
antradienį priėmė naujojo Lietuvos Res
publikos ambasadoriaus Vytauto Antano 
Dambravos skiriamuosius raštus. Po iš
kilmingos ceremonijos vykusiame pokal
byje Ispanijos monarchas nuoširdžiai pri
tarė Lietuvos pageidavimui stiprinti dviša
lius prekybos ir kultūros saitus, kuo akty
viau bendradarbiauti ES ir NATO plėt
ros klausimais. Karalius Juan Carlos I taip 
pat pranešė apie ketinimą atidaryti Vil
niuje ambasadą.
# Vyriausybė nutarė apriboti laikiną 
teritorinį prieglobstį gavusių užsieniečių 
kelionių maršrutus, uždrausdama jiems

Nukelta į, 7 psl.
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^BENDRUOMENĖS VEIKLOJE 1
LB Spaudos Sąjungos metinis susirinkimas

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Są
jungos metinis susirinkimas įvyko sekma
dienį, lapkričio 28 dieną, Lietuvių Namuo
se Bankstowne. Šalia narių dalyvavo ir 
didokas skaičius stebėtojų.

Susirinkimą pravedė Spaudos Sąjun
gos Valdybos pirmininkas Vytautas Pata
šius, sekretoriavo Vytautas Doniela. Tylos 
minute buvo pagerbtas neseniai miręs, 
daug darbo įdėjęs Sąjungos narys Stasys 
Skorulis ir elektronine įranga „Mūsų Pas
togę“ dosniai parėmęs kun. Povilas Mar- 
tūzas. Praeini metų susirinkimo protoko
las buvo priimtas be pataisų.

Savo metiniame pranešime Vytautas 
Patašius pastebėjo, jog nors narių eiles re
tina neišvengiamos mirtys, įsijungia ir 
nauji nariai (Vincas Bakaitis, Algis Bu
činskas, po susirinkimo - Rimantė Geli). 
Šiuo metu Sąjunga turi 120 narių, iš ku
rių truputį daugiau nei pusė gyvena NSW.

Pirmininkas išreiškė nuoširdžią padė
ką ilgamečiam „Mūsų Pastogės“ redakto
riui Broniui Žaliui (kuris sekančiais me
tais ketina persikelti Lietuvon), tekstų 
rinkėjoms Zitai Bartkevičienei bei Daliai 
Donielienei ir ekspedicijos vadovei Jad
vygai Dambrauskienei (kuriai padeda 
Juozas Dambrauskas ir kurią pavadavo 
Nijolė Bučinskienė). Pirmininkas taip pat 
su dėkingumu prisiminė ir kitus „Mūsų 
Pastogės“ bendradarbius bei rėmėjus: 
nuolatinius apžvalgininkus, sporto sky
riaus žurnalistus, kultūrinių straipsnių 
autorius, loterijos prizų aukotojus, admi
nistracijos pagalbininkus Melbourne, 
Geelonge, Adelaidėje ir kt. Specialią pa
dėką pirmininkas pareiškė nuolatiniam 
revizoriui Rimui Leonui Milašui (dabar 
Qld.), kuris stambų profesinį darbą at
lieka be atlyginimo.

Pasak metinio pranešimo, „Mūsų 
Pastogė“ turi netoli 900 prenumeratorių, 
iš kurių apie 300 yra iš NSW, apie 220 iš 
Viktorijos ir t.t. Apie 40 egz. yra siunčia
ma į užsienį. Laikraščio leidimas pelno 
neduoda ir, bendrai, „Mūsų Pastogė“ di
dele dalimi išsilaiko iš aukų, loterijos ir 
vieno kito palikimo. Jei tokių pajamų ne
būtų, laikraštis išgyventų tik 3 - 4 mėne
sius. (Finansinė apyskaita tilpo,JvI.P.“ nr. 
47). Visgi per šiuos finansinius metus 
nuostolis buvo truputį mažesnis nei per
nai, todėl atsarginis kapitalas paaugo $ 
365. Šiaip gi nuolatinių sunkumų kelia 
neretai vėluojantis atsiskaitymas už pre
numeratą ir pan.

Pirmininko metinis pranešimas buvo 
priimtas be priekaištų, plojimu. (Pasiūlė dr. 
Benius Vingilis, antrino Anskis Reisgys).

Pagal Spaudos Sąjungos nuostatus, 
kasmet turi pasitraukti du trečdaliai Są
jungos Valdybos narių. Po formalaus siū
lymo, plojimu buvo perrinkti Antanas 
Laukaitis ir dr. Vytautas Doniela. Sekan
čiai vienų metų kadencijai Valdybą su
darys Vytautas Patašius, VytenisŠliogeris, 
Kęstutis Protas, Antanas Laukaitis ir Vy
tautas Doniela.

"Mūsų Pastogės'" loterijos laimėtojai
1. Aukso moneta - bilieto nr. 222 - V. Bladzevičienė, Essendon, Vic.
2. Sidabro moneta - bilieto nr. 3239 - M. Kavaliauskas, Condell Park, NSW.
3. Sidabro moneta - bilieto nr. 4007 - S. Žukas, North Lambton, NSW.
4. Moneta Vilniui paminėti - bilieto nr. 1980 - C. Bester, Kingston, Tas.
5. Moneta Kaunui paminėti -bilieto nr. 220 - A.E. ir A. Liubinas, Essendon, Vic.
6. Tautinis dirbinys - bilieto nr. 1702 - V. Navakas, Athelstone, SA.

LB Spaudos Sąjungos Valdyba

Einamųjų reikalų dalyje pirm. Vytau
tas Patašius nurodė, jog šių metų pabai
goje netenkant „Mūsų Pastogės“ ilgame
čio redaktoriaus Broniaus Žalio, Valdyba 
nutarė sudaryti redakcinę kolegiją, į kurią 
įeis (pagal alfabetą): Antanas Laukaitis, 
Rita Ormsby, Kęstas Protas ir Vytenis 
Šliogeris. Vėliau redakcijos klausimas 
bus peržiūrimas.

Diskusijų metu dr. Genovaitė Kazo- 

kienė siūlė, kad redaktorium būtų kvie
čiamas Marius Vaišnys iš Lietuvos. Pagal 
Rimantės Geli išdalintą Mariaus Vaišnio 
spausdintą prisistatymą, jis yra 1973 me
tais Baltarusijoje gimęs lietuvis, prieš ke
letą metų Vilniaus Universitete baigęs 
lietuvių k. ir literatūros specialybę. Dr. 
Kazokienė paaiškino, kad Marius Vaiš
nys dirba kaip žurnalistas ir kad ji nu
pirktų jam kelionės bilietą. Jo iškvieti
mas redaktoriumi būtų žvilgsnis į ateitį. 
Per iškilusius intensyvius pasisakymus, 
Antanas Laukaitis pabrėžė, jog LB Spau
dos Sąjunga yra inkorporuotas darbda
vys, todėl atvykusysis turėtų turėti darbo 
vizą, o tokią vizą gauti labai sunku; kaip 
olimpinis attache su vizų problemomis jis 
yra gerai susipažinęs. Algis Bučinskas ir 
dr. Benius Vingilis atkreipė dėmesį į tai, 
jog „M.P.“ redaktoriaus alga yra nedi
delė, ji yra tik „prisidūrimas“ prie kitų pa
jamų, todėl kaip atvykusysis išsiverstų? 
To neužtektų ir Imigracijos Departamen
to svarstymui suteikti darbo vizą. Vytenis 
Šliogeris klausė, kas apmokės keliones 

bei suteiks apgyvendinimą ir t.t., nes 
Spaudos Sąjunga yra pajėgi mokėti tik 
palyginti nedidelę algą. Jonas Zinkus 
nurodė, jog naujasis „Pasaulio Lietuvio“ 
redaktorius dirbo vos keletą mėnesių, to
dėl į iškvietimo klausimą reikia žiūrėti 
atsargiai. Vytautas Deikus ir Tamara 
Vingilienė pabrėžė, jog „Mūsų Pastogė“ 
kaip išeivijos laikraštis turi savo speci
fiką, todėl iš Lietuvos atvykęs redakto
rius gali tapti mums savotiškai svetimu; 
reikia bandyti ieškoti „savų“. Anskis 
Reisgys be abejonės pritarė Valdybos 
sprendimui sudaryti redakcinę kolegiją ir 
problemas spręsti palaipsniui.

Pirmininkas priminė, jog pagerbimo 
vakarienė pasitraukiančiam redaktoriui 
Broniui Žaliui įvyks trečiadienio vakare,

gruodžio 15 d. (žiūr. skelbimą „M.P.“) ir 
norinčius dalyvauti kvietė nedelsiant 
užsiregistruoti. Pagal Valdybos nutarimą, 

naujoji redakcinė kolegija savo darbą 
pradės po Naujų Metų.

Susirinkimas buvo užbaigtas šių me
tų „Mūsų Pastogės“ loterijos traukimu. 
Šešis prizus laimėjusius numerius ištrau

kė Palmyra Žalienė. Laimingųjų sąrašas 
yra skelbiamas atskirai, šiame „M.P.“ nr.

Vytautas Doniela
Susirinkimo sekretorius

Iš kairės: R. Katauskas, ALB Canberros Apyl. V-bos iždininkas, Ramona Ratas- 
Zakarevičienė, Lietuvos Baleto Bičiulių (FLB) direktorė ir J. Morkūnas - ALB 
Canberros Apyl. V-bos pirmininkas.__________________________ ________ _

Kultūrinė popietė Canberroje
Lapkričio 14 dieną virš trisdešimt 

Canberros lietuvių susirinko savo naujo
je būstinėje susipažinti su Lietuvos ba
leto pasiekimais. Popietę pravedė iš Syd- 
nėjaus atvažiavusi Lietuvos Baleto Bičiu
lių Draugijos direktorė p. Ramona Zaka
revičienė.

Susirinkusiems p. Ramona plačiau 
papasakojo apie nelengvas darbo sąlygas 
Vilniaus baleto mokykloje, o Ramutis 
Zakarevičius parodė du filmus: „1998 m.

Brisbaniečią iškyla pas Gold Coast lietuvius
Jau senokai planavome ir laukėme 

šios metinės iškylos, kada galėsime pasi
maudyti jūros bangose ir vėl susitikti su 
senais pažįstamais. Diena pasitaikė apsi
niaukusi ir tamsūs debesys nežadėjo 
saulėtos dienos. Bet nepabūgę lietaus į 
autobusą susėdo 30 brisbaniečių. Auto
busas skriejo naujai išlietais plentais Imk 
Gold Coast. Sustoję gražiame South- 
port'o parke pamatėme plevėsuojančią 
trispalvę. Vieta puiki, patogi, prie pat 
vandens. Darbščios ponios mūsų laukė 
su taurėmis vyno ir karšta kava. Nesima
tę beveik metus, vėl atnaujinome pažin
tis. Nors mūsų susirinko gal jau kiek 
mažesnis būrelis, bet visi - draugai, lietu
viai. Gerokai išalkę sudėjome ant stalų 
savo atsivežtus gardumynus, dalijomės 
jais, vaišinomės iki soties.

Gold Coast lietuvių seniūnas Juozas 
Songaila pasveikino atvykusius, palin
kėjo nepamiršti šios gražios tradicijos ir 
kasmet aplankyti pajūrio draugus. Naujas 
Brisbanės Apylinkės Valdybos pirmi

Sydnėjaus Lietuvių Klube
Nors spaudoje ir nebuvo išreikšta na

rių nuomonė, metinis mūsų Klubo narių 
susirinkimas, atrodo, praėjo gana sklan
džiai. Manyčiau, kad dalyviams turėjo pa
tikti bent tai, kad susirinkimas buvo pra
vestas lietuvių kalba.

Paprastai būna septyni Direktoriai. Į 
susirinkimą atėjome penkiese, nes, atsi
statydinus J. Karpavičiui (dėl šeimyninių 
priežasčių)irR.Jurkūnui (dėldarbokom- 
plikacijų), kandidatavo tik vienas naujas, 
kuris irgi po kurio laiko atsiėmė savo pa
reiškimą. Pasiūlius R. Kalėdą, susirinki
mas patvirtino jo kandidatūrą. O po susi
rinkimo pasisekė prisikalbinti dar k N. 
Wallis.

Vadovaujančių sąstatas beveik nepa
sikeitė. Tik vicepirmininko pareigas pe
rėmė V. Bakaitis, o visi kiti taip beveik ir 
liko savo pareigose.

Perkėlus vitriną iš Klubo Bibliotekos į 
apatines patalpas, norėjosi kuo patrauk
liau išdėstyti ten esančius eksponatus. 
Pasikvietėme mūsų meno žinovę dr. G. 
Kazokienę, kuri mielai atėjo į talką. Esa
me dėkingi Jai už įdėtą darbą ir dar už 
padovanojimą keleto eksponatų.

Kalėdinė eglutė Prezidentūroje“ ir ištrau
kas iš baleto „Romeo ir Džiuljeta“. Buvo 
pravesta loterija, kurioje fantus laimėjo 
Janina Giedraitytė (pati buvusi Lietuvos 
baleto šokėja, dabar gyvenanti Canberro
je) ir Onutė Pečiulevičienė.

Popietė buvo įdomi ir sėkminga. Po 
programos susirinkę svečiai dar ilgai 
kalbėjosi. Dėkojame visiems, prisidėju- 
siems prie šios kultūrinės popietės.

Canberros LB Sąjungos Valdyba

ninkas Vincas Kviklys padėkojo iškylos 
rengėjams už taip malonų priėmimą, ap
gailestavo, kad šiais metais neatsivežė 
tautinių šokių grupės. Mat jaunimas kol 
kas atostogauja.

Juozas Songaila visada pasiruošęs 
damai. Jis atsinešė akordeoną ir suskam
bėjo smagi muzika. Darbšti kaip bitelė p. 
Joana Songailienė buvo išspausdinusi 
dainų žodžius ir išdalino juos iškylau
tojams. Sustoję ratu dainavome apie ža
liuojančius ąžuolus Lietuvos žemėje ir 
daug daug kitų, mūsų pamėgtų dainų. Po 
kiek laiko „išdžiūvusias“ balso stygas pa- 
laistėme šaltu vynu. Buvo pravesta lote
rija su įdomiais prizais.

Nuo jūros atsiritus tamsiems debe
sims ir pradėjus lynoti, nenoriai turėjome 
palikti šį gražų kampelį. Atsisveikindami 
dėkojome Gold Coast lietuviams už jų 
vaišingumą ir draugiškas lietuviškas šir
dis. Tikimės retkarčiais juos pamatyti ir 
mūsų Brisbanės Lietuvių Namuose.

Brisbanietė

Štai ir vėl už kampo laukia Kalėdos. 
Kalėdų Senelis aplankys narių atžalas 
. gruodžio 12 dieną,

Nebetoli ir Kūčios. Tikimės, kad šiais 
metais atsiras dar daugiau narių, norinčių 
pabūti kartu šį mums taip brangų tradi
cinį Kūčių vakarą, kuris nuo seno buvo 
pilnas mistikos, burti], žaidimų ir spėlio
nių vakaras. Kuris visada suburdavo visus 
artimuosius bendrai vakarienei. Tad, ypač 
esant toli nuo Tėvynės, pasistenkime iš
laikyti šią gražią tradiciją ir pabūti tą va
karą drauge. Taigi, rinkimės visi į ben
drą Kūčių vakarą mūsų Klube!

Buvo įdomu skaityti Lietuvoje spaus
dintas rugsėjo 30 d. "Naujienas”, kur 
mūsų narys Henrikas Stošius apgailes
taudamas aprašo brangias Vilniaus resto
ranų kainas, nepamiršdamas paminėti šį 
tą ir apie Sydnėjaus Lietuvių Klubą. Ačiū 
už reklamą p. Stošiui.

Kai nueisite į Klubą, nepamirškite nu
sipirkti bilietėlių, turtingo kalėdinio krep
šio laimėjimui. Užeikite į Biblioteką ir 
užmeskite akį ant to stalo, kur išsirikia
vusios knygos ieško šiltų lietuviškų na
mų. Iki pasimatymo Klube!

Algis Bučinskas
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Choras "Daina” šventė savo 45-metį
Bronius Žalys

Kai iš šios dienos taško pasižiūri į pra
eitin nubėgusius metus, kartais sunku 
susigaudyti, kad tiek daug jų praėjo nuo 
mūsų atvykimo į Australijos kontinentą 
pradžios, nuo pirmųjų kultūrinio gyveni
mo organizavimosi bandymų, kai viską 

reikėjo pradėti iš nieko!.. Ir sąlygos anuo
met buvo kitokios - pirmiausia teko ati
dirbti dvejus metus ten, kur valdžia skyrė 
ir tik po to kurtis - statytis namus, orga
nizuotis ir daryti visus kitus naujakurio 
darbus, atlikti pareigas. Juk nedaug ką ga
lėjai atsivežti bėgdamas iš priešų nio
kojamos tėvynės ar sugriautos pokario 
Vokietijos DP stovyklų. Tačiau tie keli 
tūkstančiai lietuvių, atvykę į Kengūrų 
Žemę, rankų nenuleido - tvirtėjo finan
siškai, ūkiškai, augo kultūriškai!.. Ir nors 
dabar, po 5O-ties metų, praleistų šiame 
krašte, pradedame pailsti, bet kai kurios 
mūsų organizacijos dar žvaliai veikia, lyg 
jų nekliudytų laiko rūdys.

Sydnėjuje vienas tokių smarkuolių yra 
vietos lietuvių pasididžiavimas - „Dai
nos“ choras, lapkričio 21 dieną Lietuvių 
Namuose, Bankstowne, šventęs savo 
veiklos 45-metį.

* * *

45-mečio šventė praėjo gražiai ir 
sklandžiai. Minėjimo-koncerto progra
mos klausėsi pilnutėlė Lietuvių Namų 
salė. Koncertui vadovavo dirigentai Biru
tė Aleknaitė ir Justinas Ankus.

Programa pradėta J. Naujalio „Malda 
už Tėvynę“. Po jos ilgesnį įvado žodį ta
rė dr. Liuda Apinytė-Popenhagen: „Per 
45 metus daug dainų sudainuota, daug 
koncertų suruošta. Galvas lenkiame prieš 
pirmuosius choro dirigentus, kurių jau 
neturime savo tarpe: Joną Gaižauską, 
Algį Plūką, Kazimierą Kavaliauską, Bro
nių Kiverį. Kartu tariame ačiū Titai Bal
kutei, Stasiui Žukui, kurie jau nebedi- 
riguoja, bet vis dar, nors iš tolo, klausosi 
„Dainos“ choro dainų.

Jaunosioskartos „ Dainos “ choro diri
gentė Birutė Aleknaitė savosėkmingąkar- 
jerą pradėjo 1981 metais. Greta jos yra 
nepamainomas choro talkininkas, dirigen
tas Justinas Ankus. Jų vadovaujamo choro 
dainas girdėsime šiame koncerte.

Dirigentams į pagalbą atėjo talentin
gi akompanistai, pianistai ir kiti instru
mentalistai. „Dainos" chorui būtų buvę 
sunku išsiversti be administratorių, seniū
nų. Jųpastangosiridėjospadėjo „Dainai" 
pakilti į tarptautinį lygį.
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Nuo „ Dainos “ choro pradžios-prieš 
45 metus -tebedainuoja veteranai-pasi- 
šventėliait Aldona Kolbakienė, Birutė 
Nagulevičienė, Kęstas Protas, Alfonsas 
Šidlauskas, Aldona Stasiūnaitienė, Juo
zas ir Vytas Stasiūnaičiai ir Onutė Sto- 
šienė. O salėje šiandien sėdi veteranės 
Izabelė Daniškevičienė ir Cecilija Pro

tienė. Be jų „Daina" turi visą eilę narių, 
dainuojančių 20-30metų! Atėjojiejauni, 
pašventę dainai daug laiko, daug entu
ziazmo, gabumų. Dainavo — nuo Operos 
rūmų iki TV programų, katedrų ir minė
jimų - kur tik reikėjo atstovauti lietu
višką dainą!..

Turime choristų, energingų ir gabių 
kitataučių, kurie, pamilę lietuvišką dainą, 
draugedainuojadaugmetų. [choro gretas 
mielai įsijungė vėliausiai imigravę lie
tuvaičiai, uoliai prisidedą prie kitų „Dai
nos" narių“.

Programą pradėjo mišrus choras, di
riguojamas Birutės Aleknaitės, sudaina
vęs J. Švedo „Anoj pusėj Nemunėlio“ ir 
„Miškuos“. St. Šimkaus harmonizuotą 
liaudies dainą „Oi, kas sodai...“ solo išpil
dė Vilija Bumeikytė ir Jonas Barila, o 
bendras choras išpildė K. V. Banaičio 
„Vidury lauko“. Skambinant pianinu J. 
Ankui, solistas Darius Gakas padainavo 
savo kūrybos dainą „Su dainele“. Pirmą
ją koncerto dalį užbaigė moterų choras 
dainomis „O, ramunėle, pasakyk“ ir „Rū
ta, žydėk“ (ž. V. Bložės, muz. A. Bražins
ko). Dirigavo-pasikeisdami-B. Aleknai
tė ir J. Ankus.

Antrąją koncerto dalį pradėjo vyrų 
choras, skirdamas savo dainas Kariuo
menės Dienos paminėjimui: ,Pjaun bro
liukai“ (liaudies daina, harm. P. Tamo
šaičio), ariją iš operos „Gražina“, „Daina 
prie laužo“ (solo dalį atliko K. Protas) ir 
liaudies dainą „Lėk, žirgeli“. Vilija Bur- 
neikytė ir Joseph Blansjaar duetu išpildė 
dzūkų 1. dainą „Eikim mudu abudu“. Po 
to mišrus choras vėl padainavo kelias 
dainas: .Pamylėjau mergužėlę"(l. daina, 
harm. L. Abariaus), „Senas diedas“ (1. 
daina, harm. D. Andrulio), .Pabaigtuvių 
pėdas“ (ž. E. Matuzevičiaus, muz. A. 
Bražinsko), „Lietuva bragi“ (ž. Maironio, 
komp. J. Juzeliūno), „Neturėk kitos že
mės“ (ž. J. Marcinkevičiaus, muz. L. Vil- 
končiaus).

Džiugu, kad į programą jau įjungiami 
ir mūsų jauniausieji - Vilija ir Andrius 
Jurkšaičiai, kurie padainavo dainelę, o 
Louis Garrick paskambino pianinu. Bisui 
publika išsiprašė dainą „Mylėk savo 
ošiančią jūrą“.

Sekė eilė padėkų ir sveikinimų chorui, 
šauniai atšventusiam 45 savo veiklos me
tas, jų tarpe LR garbės konsulo Viktoro 
Šliterio, pakvietusio chorui sugiedoti 
„Ilgiausių metų“, ALB Sydnėjau Apylin
kės Valdybos pirm. Antano Kramiliaus, 
choro Valdybos pirm. Giedriaus Dryžos 
ir kt. O aplodismentų klausytojai chorui 
tikrai nepagailėjo.

* * *

kelią per tuos 45 metus.
„Dainos“ choro organizavimu rūpin

tis pradėjo ALB Sydnėjaus Apylinkės 
Valdyba 1954-ųjų metų birželio mėn. 
Pranas Sakalauskas, tos Valdybos narys 
kultūros reikalams, ragindamas ir prašy
damas dainą mėgstančius Sydnėjaus lie
tuvius įsijungti į organizuojamą chorą. 
Jis sušaukė ir pirmą choro susirinkimą. 
Pradžioje užsiregistravo 44 choristai... 
Vyriausiais choro seniūnais buvo išrink
ti: vyrų - K. Batūra, moterų - 0. Grosienė; 
balsų seniūnai: O. Daniškevičiūtė, D. 
Grosaitė, A. Kapočius ir J. Maksvytis. 
Chorui vadovauti pakviestas Jonas Gai
žauskas, o pirmoji repeticija įvyko 1954 
m. birželio 27 dieną Camperdowno 
parapijos salėje. Pirmieji dainininkai 
daugumoje buvo vyresnio amžiaus šei
mų žmonės, dainavę įvairiuose choruose 
Lietuvoje ir Vokietijoje. Tačiau nestigo ir
jaunimo atstovų... ir minėjimuose, choras 1956 m. rugsėjo

Dainuoja - Joseph Blansjaar ir Vilija Burneikytė.Nuotr. G. Dryžos

J. Gaižauskui išvykus iš Sydnėjaus, 
1954 m. gruodžio mėn. chorui vadovauti 
pradėjo jaunas ir energingas muzikos ir 
dainos mylėtojas Algis Plūkus. 1955 m. 
Vasario 16-osios minėjime choras daly
vavo jo programoje. Tai buvo pirmas lie
tuvių choro viešas pasirodymas, nepap
rastai nuoširdžiai sutiktas Sydnėjaus lie
tuvių. Po pirmo koncerto sekė kiti ir 
choras tvirtu žingsniu žengė į priekį. 
Dainininkai, neturėdami jokių pašalinių 
pajamų, patys apsimokėdavo už repeti-

Dainuoja - Darius Gakas.
___ __________ Nuotr. G. Dryžos 

cijoms naudojamą salę, patys pirkosi 
gaidas ir jas perrašinėjo. Nebodami gai
šinamo laiko ir išlaidų, reguliariai atva
žiuodavo du kartus savaitėje į repeticijas. 
O sekmadieniais praturtindavo pamal
das gražiomis giesmėmis.

1956 m. gegužės 5 dieną įvyko choro 
krikštas ir pirmasis koncertas. Choro 
krikšto tėvai buvo Ona Baužienė, Jonas 
Gaižauskas, Aldona Bernotaitė ir Bro
nius Kiveris. Choras gavo vardą „ Daina “. 
Choro sudėtis tada buvo tokia: choro se
niūnai - Ona Grosienė ir Antanas Kapo
čius; balsų seniūnai - K. Narbutienė, O.
Grosienė, Alg. Kapočius ir A. Lingė; sop
ranai - L Bačiulienė, M. Bernotienė, D. 
Čelkytė, I. Daniškevičienė, 1. Janušytė, A. 
Jurkūnaitė, V. Kaminskienė, V. Laukaitis, 
O. Meiliūnienė, N. Mauragytė, K. Narbu
tienė, C. Protienė ir B. Protaitė; altai - K. 
Bačiulienė, O. Grosienė, D. Grosaitė, N. 
Gudeikaitė, V. Jarmalavičiūtė, E. Kapo- 
čienė, M. Osinaitė, E. Stankevičiūtė ir Z 
Vičiulienė; tenorai - A. Kapočius, E. La- 
šaitis, V. Lašaitis, P. Protas, R. Stakaus- 
kas, J. Stasiūnaitis, V. Stasiūnaitis, J. 
Šarkauskas ir E. Vailokas; bosai-J. Blio- 
kas, P. Burkys, V. Čižauskas, V. Gilius, 
Ant. Kapočius, A. Lingė, J. Maksvytis, K. 
Protas ir L. Zigaitis. Gražų lietuviškos 
dainos meilės pavyzdį parodė ištisos šei
mos - chore dalyvavo visa Protų šeima - 4 
asmenys, Kapočių - 3, Grosų - 2, Stasiū- 
naičių - 2 ir Lašaičių - 2 asmenys.

Šalia normalių pasirodymų šventėse

30 d. Dulwich Hill parapijos bažnyčioje 
suruošė religinį koncertą.

1957 m. spalio mėn. pabaigoje choro 
vadovybę perėmė muz. Kazimieras Kava
liauskas. Jis rūpinosi paruošti platesnį 
repertuarą ir koncertuoti su didesniais 
muzikos kūriniais. 1958 m. Vasario 16- 
osios pamaldose St. Mary's katedroje 
choras pirmą kartą išpildė lotyniškas šv. 
Liudviko Mišias, kurias vėliau dar keletą 
kartų kartojo ypatingomis progomis.

(Tęsinys sekančiame "M.P." nr.)
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^JCuliurinėse parasiėse
Jolantos Janavičienės "Gyvuojanti uola"

The Sculptors Society Parodoje NSW Parlamente

Keramikės - skulptorės Jolantos Ja
navičienės naujausia kūryba atspindi 
jos pagarbą tektoniškicms gamtos kū
riniams. Menininkės temų pasirinkimas 
skleidžiasi, gilėja, o stilių kaita stebina 
plastinėse variacijose. Paskutinis maty
tas jos kūrinys „Gyvuojanti uola“ (Living 
Rock) yra kelionė į tą pasaulio forma

Jolanta Janavičienė "GYVUOJANTI 
UOLA".
vimosi erą, kai homo sapiens pirmieji 
pėdsakų įspaudai pasirodė joje. Šiuo 
metu skulptorė įgyvendina molyje išti
sus šios tematikos ciklus, iš kurių „Gy
vuojanti uola“ yra viena iš septynių 
skluptūrų jos uolų ciklo rinkinyje. Įdo
mu ir tai, kad Janavičienė neatsitiktinai 
pasirinko skaičių „septyni“, nes tai yra 
prasmingas skaičius, pasiekęs mus iš gi
lios senovės kultūrinių - religinių klodų.

Kas skatina menininkę pasinerti į tą 
tolimą praeitį? Jos įžvalgumas gamtos 
paslapčių tyrinėjime, panteistinė trauka 
ar iš pasąmonės kylanti reikiamybė prieš
pastatyti archaišką stabilumą, rimtį ir 
orumą XX-ojo amžiaus materializmui, 
technologijai ir asmens nužmogini
mui? Stovime ant naujo amžiaus slenks
čio ir Jolanta Janavičienė mus kviečia 
stabtelėti ir pamąstyti, kuriai krypčiai 
leisime užimti persvarą žmonijoje. Pa
klausta skulptorė atsako: „ Kelia votne su 
vyru Streaky Bay teritorijoje Pietų Aus
tralijoje. Po ilgesnės kelionės Sunke
liais ir pervažiavę per vieno ūkininko 
ūkį, privažiavome nuostabią vietovę. 
Aukštai ant kalno dunksoio koks dešim
tukas milžiniškų oranžinės spalvos 
masyvių uolų, apaugusių kerpėmis. 
Nusileidus į slėnį mus nustebino apie 
dvi dešimtys atskirų uolų formų įvairo
vė. Staiga man praeitis kaip gyva pasiro
dė minties veidrodyje. Žinojau, kad 
aborigenų legendose iš svajonių am
žiaus (Dreamtime) įvairios dievybės ir

Kultūrinė popietė Sydnėjuje
Sydnėjaus Lietuvių Namų Bibliote

kos Bičiulių būrelio lapkričio 28 dieną 
surengta popietė praėjo labai įdomiai. Jos 
metu pristatyta Ritos Baltušytės knyga 
„Akvilė“ (tikrumoje - jos II-oji laida), apie 
jos dukrą, dailininkę Akvilę Zavišaitę, 
1991 m. mirusią Sydnėjuje.

Popietė pradėta Bibliotekos darbuo
tojos Martinos Reisgienės žodžiu, atida
rant pirmąjį Bibliotekos Bičiulių renginį. 
Bibliotekos Bičiuliai bandys paįvairinti 
Sydnėjaus lietuvių bendruomenės kultū
rinį gyvenimą, suruošdami literatūrinių 
vakarų, naujų knygų pristatymą ir t.t. Se
kė Lietuvos televizijos dokumentinio fil

herojai gali pavirsti uolomis. Aborige
nai tiki, kad šitos dievybės ir šiandieną 
prisilaiko šitų vietovių. Tos uolos man 
pasirodė apgyventos antgamtinių būty
bių ir sukėlė norą atkurti molyje matytą 
vaizdą. Tačiau ne tokį patį, kurį regėjau 
toje vietovėje, bet gal, tiksliau pasakius, 
sublimuotą vaizdą, perėjusį mano vaiz
duotės atranką. Taip ir „gimė" trečioji 
šio ciklo skulptūra “.

„Gyvuojanti uola“ yra nelabai dide
lių išmatavimų solidi skulptūra, mode
liuota iš australiško molio rūšies, kurio 
spalva keičiasi deginimo procese - iš 
natūralios pavirsta į ryškiai oranžiniai 
raudoną spalvą, kaip ir šio seno konti
nento centrinės dalies žemė. Prieš degi
nant skulptūrą, ji buvo užtepta dar skys
tu baltu moliu, vario ir mangano oksi
dais ir plonu glazūros sluoksneliu, o 
kūrinio reljefas išspaustas įvairių formų 
jūros kriauklėmis. Išdeginus skulptūrą 
- vietos be glazūros pasiliko matiniai 
oranžinės, o glazūruoti paviršiai švytėjo 
žalsvais, pilkais tonais.

Skulptorės suteikta laisvė parodos 
lankytojams pasikliauti savo vaizduote 
k matyti šioje daugialypių vaizdų skulp
tūroje tai, ką jam pasąmonė padiktuoja, 
yra itin patraukli menininkės ypatybė. 
Kaip teko sužinoti, vieni mato joje tin
giai ištįsusį nionį, gulintį ant uolos, ki
ti - mešką ar kokį jūros gyvūną, o gal 
k svajonių laikotarpio būtybę, įdėmiai 
stebinčią aplinką.

Jolanta Janavičienė yra TheSculptors 
Society narė jau nuo 1975 metų k labai 
dažnai dalyvauja parodose, kurios vyks
ta tris kartus metų bėgyje. Jos kūrinys, 
kaip ir suomių kilmės menininko Trygve 
Torma „Why“ skulptūra, kuri vykusiai 
įamžina šio žemyno kolonizacijos ir 
aborigenų bei dviejų kultūrų sankirtą, 
Leigh Morgan „Bosch Cabriole“ (Hiero
nymus Bosch, red.) australiško raudono 
kedro medžio šakos skulptūra, vaiz
duojanti ciniškai išsišiepusį atatupstoj 
pozoj kentaurų, John Lysaght „Drought 
Bird", simbolizuojantį Australijos lie
tuviams gerai pažįstamus sausros pada
rinius, bei Bert Flugelman „Aphrodite 
Australis“ buvo įdomiausi ir kūrybine 
prasme stipriausi darbai, išstatyti paro
doje, kurioje dalyvavo apie 50 skulpto
rių NSW Parlamento erdviame vesti
biulyje.

Isolda Poželaitė-Davis AM

mo "Akvilė" demonstravimas, apie anksti 
mirusią, talentingą dailininkę, spėjusią 
surengti eilę savo kūrinių parodų Aus
tralijoje, JAV ir Lietuvoje.

Pradžioje dailininkės motina Rita Bal
tušytė papasakojo apie šios knygos atsi
radimą. Savotiškas sutapimas - šiandien 
kaip tik esanti Akvilės gimimo diena!..

Įdomią paskaitą apie Akvilę skaitė 
rašytojas Juozas Almis Jūragis, kuriam 
klausytojai nepagailėjo aplodismentų.

Aktorė dr. Liuda Apinytė-Popenha- 
gen paskaitė trejetą jaunos dailininkės 
laiškų ištraukų, spausdintų knygoje, o 
Dita Svaldenytė, anų laikų Akvilės drau-

Gillawamos akacijos

Ne po šitom akacijom sėdėdavo Radauskas, 
Įsižiūrėjęs į nežemiškas spalvas padangės debesų.
— Kur tas Radausko medis! - jei paklaus kas,
Sakysiu: tik poezijoj žadėjo jis šviesus...

Aš nevedu tautos. Aš tik veduosi šunį.
Aš - paprastas žmogus su draugišku šunim.
Papūgos krykščia medžiuose ir skabo jų viršūnes,
Ir bando etnikų kalba kalbėtis su manim.---

Man širdy giedra ir šviesu, tartum laimėjus meilės frontą, 
Tarp lieknų medžių aš lyg miško pasakoj einu...
Atūžia juodas debesys, išaugęs horizonte,
Ir neša lietų - medžiams ir žmonėms ir paukščiams dovanų.

Lietaus lašų rasoj akacijos pražysta kaip miražas.
Pro šalį žmonės eis ir atsidžiaugti negalės...
Ir jauna motina ten kūdikėlį mažą
Su šypsena lengvai prie žiedo pakylės...

Kaip aborigenų legendose spalvingoji gyvatė
Prieš veidą debesio vaivorykštė šviesi.
Kodėlja žmonės džiaugiasi, to niekas nenustatė, 
Bet, ją išvydus, gimsta ilgesys...

Pagauk vaivorykštę - tik sapno ugnį liesi,
Paskui sapnus sapnuoti tik vaivorykštės spalvos...
Sunkių minčių susigulėjusį pelėsį
Išpūs tau Gillavvamos vėjai iš galvos...Vs ....

Akvilė Zavišaitė

Dokumentinis filmas "Dėdė Chackelis"
Praėjusi antradienį Sydnėjuje pasi

baigusiame trijų dienų Žydų kino festi
valyje parodytas ir Rod Freedman doku
mentinis filmas „Uncle Chackel", skirtas 
Lietuvoje tebegyvenančiam žymiam li
tuanistui - leksikografui, vertėjui ir žody
nininkui Chackeliui Lemchenui. Dabar 
devyniasdešimtmetis Ch. Lemchenas, 
prieš karą baigė Kauno Vytauto Didžio
jo universitetą ir dar bestudijuodamas 
dirbo didžiojo mūsų kalbininko Jono Jab
lonskio sekretoriumi.

Valandos ilgio filmo metu žiūrovai 
turės progos išgirsti labai taisyklingą lie
tuvių kalbą. Bet, žinoma, Sydnėjuje gy
venančiam Lemcheno brolio sūnui filmo 

, autoriui Rod Freedmanui rūpėjo ne tiek 
jo giminaičio nuopelnai lituanistikai, kiek 
bendras žydų šeimos likimas. Prieš dve- 

Padėka

įJJJB širdingai dėkoja Canberros lietuviams ir Canberros JSieluvių Ikndruomenės 

Sąjungos Valdybai už surinktą <$21$ paramą, kuri eis paremti Jdieluvos baletą ir 

Vilniaus Uddo mokyklą. JJieluvos baldo rėmimo grupė

gė, gyvai papasakojo apie nurusią daili
ninkę, su kuria ji susipažino tik jai atvy
kus į Australiją, pabrėždama Akvilės mei
lę žmonėms ir jos populiarumą jų tarpe.

Australe, viešnia iš Newcastle, Judith 
Gatland, su ašaromis akyse pasakojoj apie 
pamiltą jauną dailininkę, kuri jos namuo
se buvo dažna viešnia.

Pabaigoje Danutė Svaldenienė, mi
rusios dailininkės prisiminimui, padek
lamavo savo kūrybos eilėraštį.

Pasibaigus knygos pristatymui popie
tės dalyviai buvo pakviesti paragauti 
vyno, truputį pasivaišinti, pasikalbėti ir 
pasižiūrėti gana gausios parodėlės apie 
mirusią dailininkę.

Turime būti dėkingi Bibliotekos Bi
čiuliams, už jų iniciatyvą ruošiant pana
šaus pobūdžio popietes. B. Ž.

jis metus jis važiavo į Lietuvą, kaip dabar 
priimta, ieškoti savo šaknų. Kaip dažnai 
tokiais atvejais pasitaiko, neapsieta ir be 
kai kurių netikslumų.

Rašydama šias eilute dar nesu filmo 
mačiusi, bet kas matė, sako, jog tai įdomi 
juosta. Netikslus man pasirodė toks Film 
Australia atsiųstame reklaminiame lape 
rastas sakinys:... daugelis jo bendrapi
liečių žydų buvo užmušti vietos lietuvių

Tiems, kas filmo nematė Chauvell 
kino teatre prie Paddington Town Hall, 
dar turi galimybę su „Dėde Chackeliu“ 
susipažinti: gruodžio 8 dieną 7.40 popiet 
filmas bus rodomas Sydnėjaus Žydų 
Muziejuje, 148 Darlinghurst Rd. Syd
ney. Bilieto kaina $ 7.50. Po seanso vyks 
kūrinio aptarimas (Panel Discussion).

Rita Baltušytė
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Praeitą Sporto Šventę prisiminus - vyrų krepšinio laimėtojai - Melbourne "Var
po" raudonieji. Nuotr. A. Laukaičio

Olimpinės naujienos

SOU i H OF THE BORDER

Olimpinės vizos
Paskutiniuoju metu gauti įvažiavimo 

vizas į Australiją yra gana sunkoka, 
ypatingai kai dabar jas išduoda Austra
lijos konsulatas Varšuvoje. Anksčiau, kai 
svečiai jas gaudavo Australijos konsulate 
Danijoje, viskas būdavo atliekama daug 
greičiau ir paprasčiau. Tačiau, dalinai vi
so to kaltininkai yra patys lietuviai, kurių 
dauguma, atvažiavę su paprastomis sve
čių vizomis, laiku neišvažiuoja iš Austra
lijos, o daugelis net nelegaliai čia pasilieka.

Prieš kurį laiką Brisbanėje vyko pa
saulinės senjorų-veteranų sporto varžy
bos ir į jas iš Lietuvos užsiregistravo 20 
sportininkų, tačiau jose dalyvavo tik ... 
vienas. Tada, kaip Lietuvos olimpinis 
attache, ir aš buvau paklaustas, kur dingo 
kiti sportininkai? Rengėjams su jumoru 
atsakiau, kad gal paskendo, o gal gražias 
merginas alkani Australijos rykliai sudo
rojo. Ir tai yra jau ne pirmas toks atsitiki
mas, nes vien tik Sydnėjuje jau yra lega
liai ir nelegaliai dirbančių bei gyvenančių 
virš 40 mūsų tautiečių.

Olimpiados metu sportininkams, vado
vams ir svečiams olimpinės įvažiavimo į 
Australiją vizos bus paprastos ir išduo
damos elektroniniu būdu. Visi patikrini
mai bus padaryti dar jiems nepasiekus 
Australijos ir, jau atvykus čia, viskas eis 
labai greitai, suderinant su Imigracijos 
ministerija.

Olimpinis laiko pakeitimas
Sydnėjuje vasaros laikas, pasukant 

laikrodžio rodyklę vieną valandą į prie
kį, yra nustatomas paskutinį spalio mė- 
nesiosekmadienį.Tačiau olimpiados metu 
norint turėti daugiau dienos šviesos, va
saros laikas bus pasuktas į priekį jau rug
pjūčio 27 dieną (2000 m.). Tai nepapras
tai padės visoms lauko sporto šakoms ir 
žiūrovams, dar su šviesa grįžtantiems namo.

Intensyvus narkotikų tikrinimas
Daugiau nei 1500olimpinių sportininkų 

bus patikrinti, ar jie nevartoja uždraustų 
narkotikų. Užsienio h Australijos spor
tininkams, dalyvaujantiems tarptautinėse 
varžybose, patikrinimas bus pradėtas jau 3 
mėnesiai prieš olimpiadą. Australijos 
olimpinė vadovybė atliks daugiau nei 700 
atskirų patikrinimų, negu kad buvo pada
ryta Atlantos olimpiadoje. Dvi savaites 
prieš olimpiados pradžią įvyks 400 stai
gių patikrinimų atletams. Tai bus daroma 
dėl to, kad jie negalėtų per tas dvi savaites
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savo hnamų narkotikų pašalinti iš orga
nizmo. Per paskutinius 12 mėnesių pada
rytų 4 800 patikrinimų buvo nustatyti 43 
sportininkai, vartojantys narkotikus.

Laimėtojų medaliai
Sydnėjaus olimpiados metu laimėtojų 

medalius gaus virš 1300 geriausių pasau
lio sportininkų. Tikėkimės, kad jų tarpe 
bus ir ne vienas lietuvis. Šių medalių vie
noje pusėje bus tradicinė graikų olimpinė 
dievaitė, važiuojanti graikų karo vežime. 
Kitoje medalio pusėje bus, kaip Sydnė
jaus olimpiados simbolis, garsieji šio mies
to Operos rūmai.

,Pavojus“ olimpiadai
Neseniai Australijos pakrantėse pasi

rodė nemažas skaičius didelių banginių. 
Tai buvo netikėtas įvykis Sydnėjaus įlan
koje, kur vyks ir keletas olimpinių varžy
bų. Olimpiados vadovai jau dabar svars
to, ką reikėtų daryti, jeigu olimpiados 
metu į šią įlanką atplauks milžiniški 
banginiai, kurių viena rūšis turi net 10 
metrų išsikišusią kuprą, o taip pat ir di
dieji delfinai? Maždaug tuo metu jie plau
kia iš šiltųjų šiaurės Australijos vandenų į 
Antarktiką. Norint tokių nemalonumų iš
vengti, bus paskirti 80 specialieji stebė
tojai, kurie iš anksto praneš, jeigu šie van
dens milžinai plauks Sydnėjaus įlankų 
link. Jų sustabdyti tikrai bus neįmanoma, 
bet, blogiausiu atveju, varžybos bus per
keltos kitur.
Ką turi žinoti atvykstantys į olimpiadą?

Šiuo metu ne tik pačioje Australijoje, 
bet ir daugelyje pasaulio kraštų yra par
davinėjami arba iš anksto užsakinėjami 
olimpiados bilietai, kurių, ypatingai į 
finalines varžybas, atidarymo bei užda
rymo iškilmes jau beveik visai neliko. 
Tačiau, kaip man teko patirti kitose 4 
olimpiadose, bilietai visuomet buvo par
davinėjami, tik, žinoma daug brangiau, 
.juodoje biržoje“. Tačiau, kaip dabar sa
ko australų olimpinė vadovybė, tai Syd
nėjuje bus labai smarkiai gaudomi ir 
baudžiami tokie bilietų pirkliai. Sugautas 
parduodant tokius bilietus bus baudžia
mas 150 dolerių bauda. Lygiai taip pat bus 
baudžiamas ir rūkorius, numetęs’ ant že
mės cigaretės nuorūką. Pačiame olim
piniame stadione rūkyti bus galima tik 
šonuose įrengtose specialiose rūkantiems 
vietose ir ten jos bus aiškiai pažymėtos.

Jokių alkoholinių gėrimų į olimpinį 
stadioną įsinešti nebus galima. Bausmė už 
tai -100 dolerių. Gėrimus bus galima nu- 
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Continued from last issue
it really relies on 

the willingness of enough club 
members to participate. Most 
Lithuanian Sports Clubs are 
finding it extremely difficult in 
maintaining their numbers.
The same old problem of non
Lithuanians competing at the 
Švente seems to be debated 
each year. What is the policy of 
“Varpas” in this regard?
“Varpas” understands and ac
cepts that smaller clubs need 
non-Lithuanians to make up 
numbers for basketbail. There is 
no argument there. But apart 
from that, where there are 
enough Lithuanians in a club, 
there should be no requirement 
for non-Lithuanian participation. 
This is particularly true for goif, 
where the Lithuanian participa
tion is more than adequate and 
growing each year. If we were to

sipirkti viduje. Taip pat ir kitų nealkoholi
nių gėrimų nebus galima įsinešti, jei jie 
bus metaliniuose ar stikliniuose buteliuo
se. Viena iš didžiausių bausmių - 500 do
lerių - bus skiriama tiems vyrams ir mote
rims, kurie bandys, kaip ne vieną kartą 
anksčiau yra pasitaikę, nuogi įbėgti į sta
dioną „striptizo“ pasirodymui. Už politi
nių ar kitokių plakatų propagandinius 
skelbimus - bauda 150 dolerių. Už viešus 
keiksmus ir negražius išsišokimus - bauda 
100 dolerių, o už šiukšlinimą-150 dolerių.

Į stadioną bus galima atsinešti ir savo 
maisto, tačiau dėžės ar krepšiai negalės 
būti per dideli ir jie turės tilpti po sėdima 
vieta. Tačiau stadione bus daugybė mais
to ar gėrimų kioskų, o alaus stiklų per va
landą bus pripildoma daugiau nei 83 000. 
Taip, kad alkio ar troškulio čia nebus ga
lima jausti. Įėjus į stadioną nebus galima 
iš jo išeiti ir vėl sugrįžti su tos pačios die- 
nosbilietu. Olimpiniame stadione bus dau
giau nei 1500 tualetų, tai ir čia problemos 
nebus.

Sydnėjaus olimpiadą pasaulyje stebės 
ir klausys daugiau kaip 1 bilijonas žmo
nių. Viskas įvairiomis kalbomis bus trans
liuojama iš specialiai įrengtų 120 vietų. 
Iš Lietuvos, neskaitant radijo ir spaudos 
pranešėjų bei žurnalistų, atvyks 13 tele
vizijos žmonių, taip, kad tautiečiai Lie
tuvoje labai gerai galės stebėti šią 2000- 
ųjų metų olimpiadą. Visų pranešimų 
sujungimui bus panaudota apie 2 mln. 
metrų kabelinių vielų. Olimpine praneši
mų lenta stadione bus pati modemiškiau- 
siapasaulyje. Jos gabaritai yra 10x 13.5 m. 
Ji yra sukonstruota Amerikoje ir duos 
pačius naujausius varžybų rezultatus, 
įskaitant net ir žiūrovų skaičius.

Ne Sidnėjus, bet Sydnėjus
Gana ilgokai man truko įtikinti Lietu

vos kalbininkus, kol pagaliau olimpinis 
Sydney miestas Lietuvoje buvo pakeistas 
iš Sidnio į dabar vartojamą Sidnėjų. Ta
čiau ir tai yra ne visai tikslu, nes Sidney 
miestas su „i“ trumpąja jau yra vienas 
Kanadoje, o kitas Anglijoje. Gi olimpinis 
Sydney miestas Australijoje turi „y“ rai
dę ir todėl, rašant lietuviškai, turi būti 
Sydnėjus, kaip kad yra rašoma visoje 
užsienio lietuvių spaudoje.

Nežinau, kas tai galėtų patvarkyti, ta
čiau, ypatingai prieš olimpiadą, ir Lietuvo
je turėtų būti rašoma Sydney - Sydnėjus.

Antanas Laukaitis
Lietuvos olimpinis attache Sydnėjuje 

allow non-Lithuanians to win the 
golf trophy, as some are lobby
ing for, it would be iike aiiowing 
an entirely non-Lithuanian bas
ketball team to win a basketball 
trophy. We don’t even allow an 
American-Lithuanian team to 
have that privilege, as witnessed 
when a team from Detroit, 
playing in Melbourne in 1996, 
won every game but were not 
allowed to be champions. There
fore, how can we allow non
Lithuanians, whose eligibility is 
even further removed then our 
American cousins, to take the 
prize.
It then becomes just a sports 
carnival and no longer a Lithua
nian Sports Carnival. I am sure 
this is NOT what the Carnivai 
founders and many past club 
administrators had in mind, nor 
is it in the spirit of the ALFAS 
constitution.
Despite all this, there is a 
compromise. Non-Lithuanian 
golfers can play as guests for a 
guest’s trophy.
Do we need to look at other 
sports like darts, ten pin bowling 
etc.?
I think it is imperative that we do 
that. We should be looking at all 
sorts of sports that will bring 
groups of Lithuanians, of all age 
groups, both men and women, 
together in competition.
Are you planning on introducing 
any new sporting events?
No: But I did try. We have people 
interested in playing badminton 
but, at this time, will not commit 
to forming teams. We also have a 
surfing group “Arbūzas” 
(watermelon -JB) who want to be 
part of the Švente. At the 1998 
Švente held in Geelong, I asked 
other clubs about the 
introduction of the two sports 
into the program. The other 
clubs were somewhat reluctant 
as they felt that there was not 
enough interest form their own 
members and also there was 
some concern in regards 
insurance matters.
The only way, it seems, that you 
can participate at the Sporto 
Švente is by being an Australian 
Lithuanian Sports Club member. 
Does “Varpas” insist that all 
Melbourne participants are 
members of your club? How do 
you cope with eightball players 
and golfers? Are they also 
expected to be members of your 
club?
All players representing 
“Varpas” at a Sporto Švente are 
members of the club. Non
Lithuanians (as defined by the 
ALFAS constitution) are ex
cluded, except for golf where 
they can play as a guest. This 
has been the policy not only for 
“Varpas” but I am sure for most 
of the other big clubs too. The 
smaller clubs, of course, have 
been given concessions 
regarding this matter due to 
their problems with recruiting 
enough Lithuanians. JerryBelkus

To be continued
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ADVERTISEMENT

F3* RAPORTAS

Australijos valstijų valdžios ir privalusis sektorius jau eilę 
metų ruošiasi 2000-iesiems. Vieningai dirbusi, Australija dabar 
yra viena iš pasaulio šalių geriausiai pasiruošiusių įveikti 
2000-ųjų metų kompiuterių problemų.

Nemažai lėšų ir pastangų pašvlsta užtikrinti, kad vadinamoji 
2000-ųjų kompiuterių problema (Y2K) kuo mažiau sąmyšio 
^sukeltų mūsų gyvenime. Tad kai išauš ateinantys Naujieji metai, 
nesitikime šalyje sulaukti jokių ypatingų sutrikdymų, kas liečia 
pagrindines komunalines paslaugas, įskaitant elektros, 
telekomunikacijos, banko, transporto tiekimų. Taip pat ir 
dauguma buitinių elektrinių prietaisų tikriausiai nebus paveikta.

Remiantis šiuo metu turima informacija, jūs galite sau įprastu 
būdu ruoštis artėjančioms Naujų metų šventėms, ir sulaukti 
palankių Naujųjų metų.

Jeigu pageidaujate daugiau informacijos, skambinkite darbo 
valandomis 1800 11 2000 (Viktorijoje tel. 1800 656 393), arba 
aplankykite Australijos valdžios 2000-ųjų metų tinklo svetainę: 
www.year2000.gov.au

Dėl smulkesnės informacijos, kas liečia specifines paslaugas 
ar buitinius prietaisus, kreipkitės į savo vietinį paslaugų tiekėjų, 
krautuvininkų ar gamintojų.

Tūkstantmečio kompiuterių problema

LAUKIAME 2000-ųjų METU
Autorizavo Australijos valdžia. Capital Hill, Canberra

Lietuvos įvykių apžvalga
J

Atkelta iš 2 psl.
lankytis Lietuvos pasienio ruože. Anks
čiau buvo ribojama tik jų kelionių po 
Lietuvą trukmė - ne daugiau kaip 72 va
landos. Šiuo metu apie 160 pretendentų į 
pabėgėlio statusą Lietuvoje įkurdinti 
Ruklos pabėgėlių priėmimo centre. No
rėdami išvykti iš centro, užsieniečiai turi 
gauti jo administracijos leidimą.
♦ Žemės drebėjimo nusiaubtą Turki
ją ketvirtadienį pasieks pirmoji Lietuvos 
humanitarinės pagalbos siunta. Kita siun
tos dalis iškeliaus sekmadienį. „Lietuvos 
avialinijų“ reisu į Turkiją bus nuskraidin
ta 900 miegmaišių bei 1 200 antklodžių, 
kurias skubiai pasiuvo Šiaulių firma 
COMCO. Praėjusią savaitę Vyriausybės 
posėdyje nukentėjusiems nuo žemės 
drebėjimo Turkijos žmonėms buvo skirta 
150 000 litų.
# VyriausybėpanaikinoLietuvoskul- 
tūros attache ir jo pavaduotojo pareigy
bes Lietuvos diplomatinėje atstovybėje 
Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Lietu
vos kultūros attache pavaduotojo parei
gybę Lietuvos diplomatinėje atstovybėje 
Prancūzijoje. Kultūros ministerija įparei- 
gotaužtikrinti, kad valstybės biudžete skir
tos lėšos minėtoms pareigybėms išlaikyti 
nebūtų panaudotos kitiems tikslams. Kul
tūros attache JAV funkcijas, ministerijos 
vadovybės teigimu, galėtų atlikti ten gy
venantys išeivijos lietuviai. Jiems būtų ap
mokamos tik ryšių ir panašios išlaidos.
* Šalia Seinų katedros Lenkijoje, 
Šv. Agotos aikštėje, antradienį sumontuo

tas paminklas lietuvių ir lentoj vyskupui, 
poetui Antanui Baranauskui. Sekmadie
nį paminklą atidengs Lietuvos ir Lenkijos 
Seinų vadovai, iškilmėse dalyvaus aukš
tieji abiejų šalių dvasininkai, kultūros ir 
meno žmonės. Paminklo autorius - profe
sorius Gediminas Jokūbonis. Skulptorius 
džiaugiasi, jog A. Baranausko skulptūrai 
parinktas tinkamas mastelis ir tikrai vys
kupiška vieta šalia katedros, kurioje Sei
nų vyskupas A. Baranauskas prieš 102 
metus sakė pirmąjį pamokslą lietuvių kal
ba. 1902 metais šioje katedroje vyskupas 
ir palaidotas.
# Trečiadienio popietę dar neįreng
tuose Valstybinio socialinio draudimo 
fondo rūmuose Vilniuje kilo gaisras, kurį 
ugniagesiams pavyko lokalizuoti tik po 
dviejų valandų. Žmonės per gaisrą nenu
kentėjo, tačiau manoma, kad jis padarė 
daug materialinės žalos. Gaisro priežastys 
kol kas nežinomos. Šį septynaukštį sko
lose įklimpusios „Sodros“ pastatą lapkri
čio 8 dieną norėta parduoti aukcione, ti
kintis už jį gauti apie 30 mln. litų. Tačiau 
pirkėjų neatsirado.
* Viešbučių, motelių ir kempingų 
klasifikavimo komisija žvaigždutėmis 
įvertino dar keturis Lietuvos viešbučius. 
4 žvaigždutės skirtos viešbučiui „Nauja
sis Vilnius“, po 3 žvaigždutes gavo sosti
nės viešbutis „Balatonas“ bei Kauno vieš
butis „Minotelis“. 2 žvaigždutės suteik
tos Visagino viešbučiui „Aukštaitija“. Iš 
daugiau nei 180Lietuvosviešbučiųžvaigž- 
dutėmis apgyvendinimo paslaugų koky

bę dabar žymi tik septyni. Nė vienam iš jų 
nebuvo suteiktas pats aukščiausias - pen
kių žvaigždučių - įvertinimas.
* Kauno miesto valdyba vakar nu
sprendė pritarti specialiosios paskirties 
akcinės bendrovės „Kauno energija“ 1999 
- 2000 metų šildymo sezonui pasiūlyti 
centralizuotos šilumos kainai -12.84 cen
to už vieną šilumos kilovatvalandę (be 
pridėtinės vertės mokesčio).
* Jei referendumas dėl stojimo į Eu
ropos Sąjungą vyktų rytoj, Lietuvos rin
kėjai politikų skelbiamą vieną pagrin
dinių valstybės tikslų atmestų. „Vihnorus“ 
surengtoje apklausoje prieš Lietuvos na
rystę Europos Sąjungoje pasisakė 31% 
apklaushj žmonių, už - jau tik 30%. Už 
stojimą į ES balsuoja išsilavinę jauni 
žmonės, miesto gyventojai, daugiausia 
tie, kurie sugebėjo prisitaikyti prie naujų 
Lietuvos gyvenimo sąlygų. Kaimo ir pro
vincijos miestų gyventojai, vyresnio am
žiaus žmonės ES vertina kur kas skep
tiškiau.
* Kovo 11 -osios akto signataras Ze

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.

LB Spaudos Sąjungos Valdyba

nonas Juknevičius atsistatydino iš Vyriau
siosios tarnybinės etikos komisijos narių. 
Savo apsisprendimą Z. Juknevičius grin
džia etiniais motyvais - jo žmona Rasa, 
tapo Seimo pirmininko, teikusio jį į šį 
postą, pavaduotoja, todėl gali kilti kalbų 
dėl jo bešališkumo.
# Ministras pirmininkas informavo 
Prezidentą, kad kitų metų valstybės biu
džetas bus mažinamas maždaug milijardu 
litų. Išklausęs Andrių Kubilių Valdas 
Adamkus teigiamai vertino premjero po
žiūrį į finansų būklę ir biudžeto forma
vimą. Tarp 30 siūlymų, su kuriais premje
ras vakar supažindino Prezidentą, yra ir 
numatomi mokesčių politikos pakeitimai. 
Ministrų kabinetas siūlys sumažinti juri
dinių asmenų pelno mokestį nuo 29 iki 
24%. Taip pat planuojama 1-2% padidin
ti „Sodros“ mokesčius. Taupymo politika 
bus taikoma ir valstybės valdymui. Vy
riausybė planuoja bent iki kitų metų vi
durio nepriimti naujų žmonių į laisvus 
valstybės tarnautojų etatus.

Spaudai paruošė Jurgis Rūbas
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INFO RMAC I.I A
Pasveikinkime artimuosius Kalėdų 

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) - $ 15.

"Mūsų Pastogė"

Pranešimas Canberros tautiečiams
Pensininkų "Paguodos’1 Valdyba praneša, kad "Paguodos" narių Kalėdinis 

pobūvis įvyks šių metų gruodžio 16 dieną, ketvirtadienį, 12 vai. Woden 
Tradesmens Union Club, LauncestonSt.(kampasFurzerSt.),Phillip. "Paguodos" 
nariai, norintieji dalyvauti Kalėdiniame pobūvyje, prašomi pranešti iki gruo
džio 12 d. pirmininkei p. Onai tel. 6247 2506 arba p. Birutei tel. 6249 1217. 
______________________________________________ "Paguodos" Valdyba J

Pranešimas Melbourne Pensininkų Sąjungos nariams
Mūsų Kalėdinės šventės vaišės įvyks gruodžio 14 dieną, antradienį, 11 vaL Lie

tuvių Namuose. A.S.
------------------------------------------------------------------------------------ ----- - <

talijų jffletų Balius Melbourne 
įvyks 1999 m. gruodžio 31 dieną Lietuvių Namuose, 

50 Errol Street, North Melbourne, Jubiliejinėje salėje.
Bilietų kainos: prie stalų - $ 45, stovimos vietos - $ 30.

Bus lengva užkanda ir puiki muzika.
Bilietus galima užsisakyti tik po 6 vai. po pietų pas: Dainą Painioms tel. (03) 
9699 8949 arba Lisą Skimbirauskas tel. (03) 9439 3043.

Šarūnas Žiedas, "Varpo" klubo pirmininkas

Ieško
• Tėvo Jurgio Švedo, sūnaus Karolio ir tėvo brolių Karolio ir Prano Švedų bei 
dukterų Zitos ir Danutės. Danutė Švedaitė-Mickūnienė, kiek žinoma, gyvena Austra
lijoje ir turi tris vaikus - Aušrą, Ritą ir Vytenį.
Ieško Liuda Karmila Švedaitė-Kamarovskaja, Minties 46 - 36, LT - 2051 Vilnius, 
Lithuania. (Tel. 8 - 22 - 799818)
# Ieškomas Edvardas Rimeika, gimęs apie 1929 m. Motina - Petronėlė Rimei- 
kaitė. Rimeikos kurį laiką gyveno Gribžėnų kaime (9 km nuo Gargždų), Klaipėdos 
apskr. E. Rimeika taip pat turėjo brolį Stasį, kuris vėliau gyveno netoli Veiviržėnų, 
Klaipėdos apskr. Prieš pat karą arba karo metu Edvardas Rimeika per Klaipėdos kraš
tą kažkaip išvyko į Australiją. Mūsų giminė dar palaikė ryšius po karo, bet kiek vėliau, 
stiprėjant okupaciniam režimui, ryšiai nutrūko. Mes norėtume surasti p. Edvardą Ri
meiką arba jo vaikus. Rašykite mums lietuviškai, angliškai, vokiškai. Lauksime jūsų 
atsakymo. Rašykite adresu: E. Rimeika, Janonio 2, LT - 5840 Gargždai, Lithuania. 
Fax: + 370 6 458418; e-mail: rimeika@klaipeda.omnitel.net

Su pagarba, Edvardas Rimeika (ieškomojo pusbrolis).

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje-
mūsų visų reikalas

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

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

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

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Patikslinimas
"Mūsų Pastogės" Nr. 46,8 psl., skyrelyje "Aukos Lietuvai", tarp kitų aukotojų, 6 eil. 

nuo straipsnio viršaus, pažymėta, kad p.p. Z. ir P. Andriukaičiai paaukojo $ 1000 
našlaičių ir vargstančių šeimų Lietuvoje rėmimui. Ši suma turėjo būti US $ 1000. 
Suinteresuotųjų uš klaidą atsiprašome. red.
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SVDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, BANKSTOWN, NSW 2200

Tel: 9708 1414 Fax.: 9796 4962

KLUBAS BUS UŽDARYTAS KALĖDŲ DIENA, VISŲ KITŲ ŠVENČIŲ METU 
VEIKS NUO 12.00 vai.

Kiekvieną Sekmadienį nuo 5.00 iki 6.00 vai 
LINSMOJ1 VALANDA 

VISI GĖRIMAI UŽ PUSĘ KAINOS

Klubo Bibliotekoje galite įsigyti knygų prieinamomis kainomis!

KALĖDŲ EGLUTĖ
GRUODŽI012 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: Nėra neįdomių dalykų; yra tiktai nesidominčių žmonių.

Dėmesio - Dėmesio!!!
Sydnėjaus Olimpiniam Komitetui rei- i 

kalingi 6 automobilių vairuotojai (šofe
riai), kurie olimpiados metu vežiotų Lie
tuvos olimpinius ir valdžios atstovus. 
Vairuotojai bus reikalingi nuo rugsėjo 2 
dienos iki spalio 4 dienos (2000 m.). Jie 
dirbs dviem pamainom, pradedant 6 vai. 
ryto ir baigiant 12 vai. nakties. Bus dirba
ma penkias dienas iš septynių.

Visi vairuotojai yra savanoriai, o sąly
gos yra šios:

L Reikalingas 1A vairuotojo leidimas 
(Licence);

2. Gera patirtis važinėjant mieste;
3. Geras Sydnėjaus ir jo apylinkių ži

nojimas;
4. Mokėjimas važiuoti pagal gatvių 

planus (street directory);
5. Mokėjimas bendrauti su žmonėmis;
6. Turėti patirties komandiniame 

(team) darbe.
Surinktieji vairuotojai turės 6 dienų 

apmokymą ir jis bus tarp balandžio ir bir
želio mėnesių 2000 metais. Čia bus supa
žindinama su olimpiadai skirtais automo
biliais ir duotos kitos bendros instrukcijos.

Norintieji gauti šį garbės savanorišką 
vairuotojo darbą, skambinkite Antanui 
Laukaičiui iki sausio mėnesio pabaigos 
telefonu 9798 0306 arba, siunčiant visas 
savo žinias adresu: Antanas Laukaitis, 18 
Miller Ave, Ashfield, NSW, 2131.

Antanas Laukaitis
Lietuvos olimpinis attache

12 Month
6 month

Aukos "Mūsų Pastogei"
P. Šiaučiūnas Tas. $ 10.00
E. Svirklienė NSW $ 100.00
Melboumo Pensinin
kų Sąjunga Vic. $ 100.00
O. Jarmalavičienė NSW $ 20.00
J. Žitkevičienė Vic. $ 10.00
Roma Eskirtas Vic. $ 50.00

TALKA 
Information

"he following interest rates apply from 
December 1.1999
for all new and renewed deposits.

Term Deposits
Account minimum $500

5.50%
4.60%
4.25%

On maturity, the deposit and interest may 
be withdrawn or transferred Io 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

i withdrawn sum.

I --
At-Call Accounts
Account minimum $10

S5.000+ 3.5%
SI .000-$4.999 2.5%
$10-$999 1.5%

.ithuanian Co-Uoeraiive Credit
I Society Talka" Lid

Melbourne <03:9328 3466
' Adelaide 07'83627377

i Sydney 02) 9796 8662

^0^
Better than the Bank

i___________________________________________

Dėkojame už aukas. "M.P." Admin.

F. Bonimas ACT $ 30.00
F. Sodaitis Vic. $ 10.00
Juozas Dambrauskas NSW $ 30.00
S. ir J. Varčiai NSW $ 35.00

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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