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Lietuvos įvykių apžvalgat
Nafta pirmąkart iš Vakarų

Penktadienį, lapkričio 26 dieną, į Bū
tingės terminalo rezervuarus ėmė tekėti 
nafta, kurią iš Vakarų atgabeno su Pana
mos vėliava plaukuojąs tanklaivis „Stena 
Compass.“ 82 000 tonų naftos buvo at
gabenta iš Šiaurės jūros ir tokiu būdu 
pirmą karta „Mažeikių naftos“ istorijoje 
ši žaliava į perdirbimo, įmonę atkeliavo 
ne iš Rytų. Būtingės terminalas jau veikia 
nuo liepos mėnesio, tačiau iki šiol jis 
buvo naudotas tik eksportui, kurį išga
beno šeši tanklaiviai.

Naujais keliais gaunama žaliava gali 
pagerinti „Mažeikių naftos“, kurią dabar 
perėmė JAV koncernas „Williams Inter
national, padėtį. Šitaip bendrovė galės 
atsispirti Rusijos naftos tiekėjų diktatui.

Iškraudamas „Stena Compass“ tank
laivį, Būtingės naftos terminalas pirmą 
kartą dirbo pagal naftos importo schemą. 
Prieš tai išbandę terminalo teritorijoje 
įrengtas siurblines ir kitus reversinio re
žimo įrenginius, specialistai įsitikino, kad 
jais, kaip ir buvo numatyta projekte, ga
lima naftą ne tik eksportuoti, bet ir priim
ti ją iš tanklaivių. „ Terminalas pastatytas 
taip, kad, susiklosčius tam tikroms eko
nominėms, politinėms arba kitokioms 
mūsų rinkai nepalankioms aplinkybėms, 
galėsime pumpuoti naftą į Mažeikius“, - 
sakė „Būtingės naftos“ vyriausias inži
nierius.

Būtingės terminalo rezervuaruose vie
nu metu gali tilpti 130 000 kubinių metrų 
naftos. Neseniai priimtas naudoti ter
minalas per metus gali eksportuoti 8 mln. 
tonų bei importuoti 6.1 mln. tonų naftos. 
„Mažeikių naftos“ atstovai teigė, kad 
produktai, pagaminti iš naftos, kuri im
portuojama iš Vakarų, neturėtų brangti.

Į Būtingę atgabentos naftos „Mažei
kių naftai“ užtektų aštuonioms paroms. 
Panašus naftos kiekis jau sukauptas 
bendrovės rezervuaruose. „Toliau derė- 
damiesi su tiekėjais, neatmetame gali
mybės, kad „Mažeikių nafta" artimiau
siu metu pradės dirbti nelaukdama dar 
vieno tanklaivio", - sakė „Mažeikių naf
tos“ atstovė.

„Stena Compass“ į Būtingę atgabeno 
Šiaurės jūros verslovėse pumpuojamą 
„Flotta“ tipo naftą, kuri yra geresnės ko
kybės negu iš Rusijos tiekiama „Rebco“ 
tipo nafta. Specialistų teigimu, perdirbant 
Šiaurės jūros naftą, gaunama daugiau 
šviesiųjų naftos produktų (benzino ir 
dyzelinių degalų).

Vėlesnėmis žiniomis, „Mažeikių naf
ta“ ėmėsi ir degalų importo verslo. Jau 
nupirkta 8 500 tonų dyzelinių degalų, ku
rie skirti Lietuvos rinkai.

Pastarosiomis dienomis naftos trans
portą sutrikdė Baltijos jūroje siaučianti 
audra. Kartais buvo sustabdyta naviga
cija visame Klaipėdos uosto plote. Ne
dirbo ir į Kuršių neriją žmones bei auto
mobilius keliantys keltai. Į laivus buvo 
perkeliami tik maisto produktai, kuriems 

krauti nereikia kranų. Prie Būtingės ter
minalo plūduro negalėjo prisitvirtinti naf
tos laukiantis tanklaivis „Almanama“. 
Uosto prieigose nuleidę inkams audros 
pabaigos laukė dar du tušti tanklaiviai.

Audros galingumas vėl atgaivino min
tį, jog Klaipėdą ir Kuršių neriją reiktų 

sujungti tiltu. Ir praeityje yra buvę, kad 
blogu oru neringiškiai tampa atkirsti nuo 
žemyno - pritrūksta maisto produktų, o 
sunkių ligų atveju negalima tikėtis me
dikų iš Klaipėdos ar toliau. Šį kartą nuo 
audros kentėjo ir vakarų Lietuvos gyven
tojai apskritai, nes lūžo medžiai, griuvo 
lengvų konstrukcijų statiniai, o vienur 
kitur sutriko ryšiai ir energijos tiekimas.

„Žiaurus“ taupymas
Pirmadienį, lapkričio 29 dieną, Vy

riausybė nutarė suvaržyti kitų metų biu
džetą ir pradėti radikalią valdymo išlaidų 
mažinimo reformą. Ministrų kabineto 
posėdyje bus pateiktas nutarimas suda
ryti specialią komisiją, kuri, pasak prem
jero Andriaus Kibiliaus, būtų nusiteikusi 
pakankamai žiauriai mažinti struktūrines 
išlaidas. „Ketinama pasitelkti „žiaurių" 
Žmonių iš Ūkio, Finansų ministerijų, 
gebančių racionaliai peržiūrėti įvairių 
Žinybų dubliuojamas funkcijas ir įvertin
ti jos reikalingumą", - sakė A. Kubilius.

Premjeras priminė, kad panašios pa
tirties turi JAV. Čia veikė vadinamosios 
saulėlydžio komisijos, kurių siūlymu 
buvo nutraukiama kai kurių institucijų 
veikla. Po to paaiškėjo, kad nieko bloga 
neatsitiko, ir lėšų buvo sutaupyta. „Ir 
mums atėjo tas laikas - per dešimt metų 
Lietuvos valstybė ne tik kūrėsi ir stiprėjo, 
bet ir plėtėsi“, - tvirtino A. Kubilius.

Po įvykusio ministrų kabineto posė
džio nutarta dar pakoreguoti biudžeto pro
jektą ir perskirstyti išlaidas. Teismams 
papildomai skirta2 mln. litų. Vidaus reika
lų ministerijos sistemai - 7.2. mln. litų. 
Valstybės kultūros vertybių apsaugos 
departamentui - 0.5 mln. litų. Valstybės 
kontrolei - 1 mln. litų.

Pasak finansų ministro Vytauto Du
dėno, nepaisant permainų, biudžeto de
ficitas lieka tas pats - 800 mln. litų, nes 
rasta naujų pajamų šaltinių, pavyzdžiui, 
sumažintos subsidijos transportui. Sei
mui teikiamame valstybės biudžeto pro
jekte planuojama gauti 6 051 mln. litų 
pajamų, o būtinoms išlaidoms skirti 6851 
mln. litų.

Palyginti daugiausia išlaidų teks vie
šajai tvarkai palaikyti bei visuomenės 
apsaugai, socialinei globai ir rūpybai, svei
katos apsaugai, švietimui, krašto apsau-' 
gai. Dėl tokio finansinio badmečio katas
trofos pavojų skelbia kultūros įstaigos, 
aukštosios mokyklos. Gali pristigti ir ža
dėtų sumažėjusių pinigų žemės ūkiui 
paremti, išmokėti kompensacijas už grą
žinamą žemę.

Šiemet, įvertinus dešimties mėnesių 
pajamų surinkimą, į nacionalinį biudžetą 
numatoma gauti 1.2 mlrd. litų mažiau,

Beržai snieguotuose Lietuvos laukuose. Nuotr. Sauliaus Gudo

negu buvo numatyta patikslintame plane. 
Todėl atsižvelgus į dabartinę situaciją - 
pajamų stinga beveik iš visų planuoti} 
šaltinių-ir buvo mažinamos 2000 me
tais planuotos pajamos.

TVF žiūri palankiau
Tarptautinis Valiutos Fondas teigia

mai įvertino Lietuvos Vyriausybės pas
tangas sumažinti kitų metų fiskalini de
ficitą nuo 6.5 iki mažiau nei 3% bendrojo 
vidausprodukto (B VP). Vyriausybė suma
žino planuojamą kitų metų fiskalinį de
ficitą nuo 6.5 iki 3.7% ir pritarė nuosta
toms fiskalinį biudžetą mažinti žemiau 
3% ribos.

„Mažiau nei 3% būtų, žinoma, geras 
rodiklis. Tuomet iš esmės nebūtų kliūčių 
pasirašyti susitarimą su Vyriausybe. Ta
čiau dar turi atvykti TVF misija, kuri per- 
svarstys visas šio deficito sudėtines da
lis“, - sakė TVF atstovas Lietuvoje Mark 
Horton. Praėjusią savaitę Vyriausybei 
buvo pasakyta, jog 6.5% deficito maža, 
kad būtų susitarta. „Dabar pasakėme, 
kad turi būti mažiau nei 3%“, - teigė jis. 
Tačiau finansų ministras Vytautas Dudė
nas pareiškė, kad fiskalinį deficitą siū
loma mažinti tik iki 3.6%, o su tam tik
romis pataisomis - iki 3.2%. TVF, su ku
riuo Vyriausybė derasi dėl 15 mėnesių pre
vencinio susitarimo, iki šiol reikalavo su
mažinti kitų meti} fiskalinį deficitą iki 2%.

Naujas vadovas
Krikščionių demokratų partijos su

važiavime įvyko partijos pirmininko rin
kimai, kuriuos laimėjo prof. Zigmas Zin
kevičius, buvęs švietimo ministru nuo 
1996 metų pabaigos iki 1998 meti} pra
džios. Krikščionių demokratų partijoje 
prof. Zinkevičius atstovauja konser
vatyviajam sparnui, tarp kurio ir liberalio
jo sparno vyko vis stipresnės rungtynės. 
Vidiniai nesutarimai kenkė partijos pres
tižui ir mažino jos populiarumą visuo
menėje. Pastaruoju metu jau buvo abe
jojama, ar ši partija peršoks 5 procentų 

slenkstį per sekančius Seimo rinkimus. 
Naujojo pirmininko laikysena partijai 
bus itin lemtinga.

„Žuvėdra“ - pasaulio čempionas
Vis labiau garsėjąs Klaipėdos uni

versiteto sportinių šokių ansamblis „Žu
vėdra“ tapo pasaulio sportinių šokių 
čempionu. Tai įvyko šeštadienį, lapkričio 
27 dieną, Vilniuje pravestose varžybose. 
Ansambliui pirmąją vietą skyrė visi tei
sėjai, išskyrus Vokietijos teisėją, kuris 
pasisakė už savo šalies Bremerhaven šo
kėjus. „Žuvėdrai“ pirmoji vieta buvo ypa
tinga pergalė, nes jau kelerius metus 
Europos ir pasaulio čempionatuose vy
ravo nuomonė, kad šioje srityje amžinai 
dominuos vokiečiai, o lietuviai bus tik 
prizininkai. Kitais metais Europos sporti
nių šokių čempionatas vyks Čekijoje, o 
pasaulinis - Austrijoje.

„Žuvėdra“ pasaulinėje plotmėje de
biutavo prieš dešimt metų Stuttgart'e 
(Vokietija). Po to lietuviai keturis kartus 
buvo iškovoję bronzos medalius, o 1996 
metais Vilniuje gavo sidabrą, tada turėję 
nusileisti pagrindiniams konkurentams 
vokiečiams.

Grąžina Lietuvon
„Lietuvos rytas“ ir Baltic News Ser

vice praneša, kad, nors Lietuvos piliečių 
sugrąžinama beveik kasdien, lapkričio 30 
dieną iš įvairių Vakarų Europos šalių į 
Vilnių buvo parskraidinta net 13 asmenų, 
deportuotų už nelegalų darbą ir buvimą 
tose šalyse. Žiniasklaida susidomėjo kiek
vienu sugrąžintuoju.

Iš Šveicarijos išsiųstas 20-metis kau
nietis Lietuvos pasieniečiams sakė, kad 
vyko pirkti automobilių, bet jo dokumen
tus patikrinę šveicarų policininkai pase 
aptiko ankstesnio deportavimo antspaudą 
ir deportavo.

Iš Vokietijos Diisseldorfo miesto 
grąžinta 26 metų radviliškietė teigė, kad į
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Trumpai iš visur
Lapkričio 29 d. Pentagonas pranešė, 

kad karo teismui atiduotas JAV karo 
laivyno puskarininkis Daniel King, ru
sams teikęs karines paslaptis nuo 1994 m. 
Aštuonioliką metų laivyne ištarnavusiam 
D. King, šifrų ekspertui, buvo patikėti 
svarbūs slapti dokumentai. Tą pačią die
ną rusai suėmė Cheri Leberknight, JAV 
ambasados Maskvoje antrąją sekretorę, 
apkaltinę ją šnipinėjimu, renkant žinias 
apie Rusijos branduolinius ginklus.

Lapkričio 30 d. nepasisekė Kuwait 
valstybės karališkos šeimos bandymas 
suteikti balsavimo teisę moterims. Ku
wait parlamentas 32 balsais prieš 30 pa
sisakė prieš siūlymą leisti moterims bal
suoti ir būti renkamoms nuo 2003 metų.

Nuo lapkričio 30 d. iki gruodžio 3 d. 
Seattle mieste, JAV, tarėsi Pasaulio Pre
kybos Organizacijos atstovai. Konfe
rencijoje dalyvavo 5000 atstovų iš 135 
Organizacijos narių-valstybių. Unijos ir 
„žaliųjų“ organizacijos, nusistatę prieš 
laisvą prekybą ir tarifų mažinimą, suruo
šė didžiules demonstracijas mieste, vir
tusias į riaušes ir susidūrimus su policija. 
Konferencijoje Europos Sąjungos narės 
ginčijosi su JAV ir Australija dėl subsi
dijų Europos ūkininkams, gi trečiojo pa
saulio atstovai ginčijosi su turtingųjų 
valstybių delegacijomis. Konferencija 
pasibaigė nepriėjus jokių išvadų. Austra- 
lijojs delegatai buvo ypač nusiminę, kad 
nepasisekė priimti rezoliucijos dėl gene
tiniai pakeistų maisto produktų kontrolės.

Gruodžio 2 d. traukinių susidūrime 
Mėlynuose Kalnuose, NSW, netoli Glen- 
brook stoties, žuvo 7 žmonės, apie 50 su
žeistų. Signalinėms šviesoms sugedus, iš 
Lithgow į Sydnėjų važiavęs keleivinis 
traukinys nesuspėjo sustoti, už staigaus 
posūkio pasivijęs lėtai važiuojantį Indian 
Pacific transkontinentinį ekspresą.

Gruodžio 2d. Airijos respublika pakei
tė savo konstituciją, atsisakydama nuo 
pretenzijų į Šiaurės Airiją. Konstitucija 
dabar tik deklaruoja viltį, kad kada nors 
eventualiai Šiaurės Airija savarankiškai 
prisijungs. Dieną prieš tai D. Britanijos

Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.

Vokietiją važiavo tuoktis, tačiau įsivėlė į 
muštynes, buvo sulaikyta policijos ir iš
siųsta. Iš kito Vokietijos miesto - Frank
furto - parskraidintas 24 metų Šakių ra
jono gyventojas sakė, jog jį sulaikę Vo
kietijos policininkai įtarė bandymu įsi
darbinti ir gyventi nelegaliai.

Keturi panevėžiečiai, kuriems nuo 18 
iki 26 metų, įkliuvo Olandijos polici
ninkams. Šie vieno jų pase aptiko anks
tesnio deportavimo antspaudą ir visus 
išskraidino iš Amsterdamo.

Didžiosios Britanijos pareigūnai į 
Lietuvą išsiuntė tris kauniečius nuo 27 iki 
34 metų, kurie nelegaliai dirbo mėsos 
perdirbimo fabrike. Dar vienas iš Di
džiosios Britanijos išsiųstas 45 metų 
kaunietis sakė vykęs pakeliauti, tačiau 
pristigęs pinigų. Todėl pats atėjęs į Mig
racijos tarnybą ir pasiprašęs išsiunčia
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parlamentas suteikė Š. Airijai savivaldos 
teisę po 25 metų tiesioginio valdymo iš 
Londono. Pagal susitarimą tarp Š. Airijos 
partijų, D. Britanijos ir Airijos, į Š. Airijos 
vyriausybę įeis tiek protestantai, tiek 
katalikai.

Po sunkių kovų Čečėnijoje rasų kari
nės pajėgos gruodžio 3 d. užėmė strategi
nį Argun miestą, 8 km į rytus nuo Grozny. 
Gruodžio 4 d. Grozny buvo visiškai rasų 
apsuptas. Rusija paskelbė, kad Grozny ci
viliai gali per savaitę pasitraukti iš mies
to saugiu keliu, prieš visišką miesto su
naikinimą. Visgi, tokiu saugiu keliu be
sitraukiant žuvo apie 40 civilių, kai OMON 
kariai šaudė į čečėnų pabėgėlių vilkstinę.

Rusų teismo organai apkaltino du ra
sų admirolus pardavus didžiulį karo trans
porto laivą norvegų firmai 1994 metais, 
kad galėtų privačiai pasipelnyti. Pagalbi
nio karinio laivyno viršininkas kontrad- 
mirolas Jurij Kličiugin ir Karo laivyno vir
šininko pavaduotojas viceadmirolas Vasi- 
lij Jeriomin kaltinami už A$ 67 400 000 
pardavę 1988 m. suomių Rusijai pastatytą 
laivą, oficialiai parodant tik A$ 32 600 000. 
Skirtumas nuėjęs į privačias kišenes.

Gruodžio 3 d. Monaco mieste nužudy
tas vienas iš turtingiausių pasaulio žmo
nių, ten gyvenęs bankininkas Edmond 
Safra. Jis užtroško vonios kambaryje nuo 
dūmų, vyrui sanitarai tyčia sukėlus gais
rą. Sanitaras pradžioje kaltino tariamus 
ginkluotus įsiveržėlius, mafijos narius, 
vėliau prisipažino pats save kelis kartus 
susižeidęs peiliu, inscenizuojant nebūtą 
užpuolimą. Žydų kilmės Safra yra gi
męs Libane.

Gruodžio 3 d. amerikiečių NASA 
organizacijos erdvės laboratorija - Mars 
Polar Lander - sėkmingai pasiekė Marso 
planetą ir nusileido jos ašigalio srityje. 
Deja, dėl neišaiškintų priežasčių, nesi
seka susisiekti su šia laboratorija, turėju
sia ištirti, ar Marso ašigalio srityje kada 
nors yra buvę gyvybei palankių sąlygų. 
Tai jau ketvirtas šiais metais nenusisekęs 
NASA bandymas ištirti Marsą.

Paruošė Vytautas Patašius

mas. 24 metų vilnietė sakė skridusi iš 
Ispanijos per Londoną, nusprendusi ten 
vieną dieną užtrukti, tačiau pasienio tar
nybos jos neįsileido ir išsiuntė į Lietuvą. 
20-metis Kauno rajono gyventojas sakė 
vykęs į Didžiąją Britaniją mokytis, ta
čiau britų pareigūnai įtarę, kad po mokslų 
jis gali likti šalyje, nusprendė jį deportuoti.

Daugėja nesantuokinių vaikų
Pasak Statistikos departamento, Lie

tuvoje ryškiai didėja nesantuokinių vaikų 
gimstamumas. Prieš dešimt metų (1990 
m.) vienišų motetų prašymu buvo užre
gistruota 2640 vaikų, arba 4.6% visų tais 
metais gimusiųjų. Pernai (1998 m.) vienišų 
moterų prašymu buvo užregistruoti 4547 
vaikai, būtent 12.3% visų pernai gimu
siųjų. Be to, 2140 nesantuokinių kūdikė
lių buvo užregistruota abiejų tėvų prašymu.

Nėra statistikos, kiek iš viso nesan
tuokinių vaikų gauna alimentus, tačiau 
iškeliamų bylų yra palyginti nedaug, pvz. 
pernai tik 276. Spėjama tai todėl, kad 
tėvystės įrodymas esąs sunkus, o vyras

Kariuomenės šventės minėjimas
Lapkričio 14 dieną Sydnėjuje kukliai 

buvo paminėta 81-oji Lietuvos Kariuo
menės atkūrimo šventė. Dėl susidariusių 
aplinkybių, minėjimas suruoštas anksčiau. 
Lapkričio 21 diena buvo patogesnė data 
„Dainos“ chorometiniamkoncertui. Kon
certo metu „Dainos“ choras, diriguojant 
Justinui Ankui, kelias savo dainas paskyrė 
Lietuvos kariams.

Lapkričio 14 d. sekmadienio šv. Mi
šias už Lietuvos karius atlaikė Fr. Roger 
Belmore, SM. Po pamaldų minėjimas vy
ko Lietuvių Klube. Minėjimą atidarė „Ra
movės“ sąjungos Sydnėjaus skyriaus pir
mininkas Antanas Kramilius, trumpu 
žodžiu supažindinęs dalyvius su šios šven
tės reikšme. Jis kvietė nepamiršti mūsų 
bendruomenėje mirusių karių ir karinin
kų, kurie darbavosi bendruomenės ir Lie
tuvos labui. Užbaigęs savo žodį jis pa
deklamavo Juozo Mikšto eilėraštį „Ne
kaltinki“ ir dienos paskaitai pakvietė 1941 
metų sukilimo dalyvį dr. Alfonsą Viliūną, 
kuris savo paskaitoje palietė eilę aktualių 
temų, į kurias didelio dėmesio neatkreipia 
nei Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, nei 
Lietuvos Vyriausybė. Pabaltiečiai, įskai
tant lietuvius, buvo ir yra vieni priimti
niausių imigrantų Australijoje. Norėdami 
sumenkinti jų gerą vardą vietos komunis
tai, su Maskvos ir Lietuvos parsidavėlių 
Maskvai pagalba, australams skelbė, kad 
čia visi yra nusikaltėliai, vagys ir t.t. 
Paskutiniu metu komunizmas, kaip toks, 
sugriuvo, bet KGB sufabrikuoti „kalti
nimai“ tebeegzistuoja ir jais naudojasi 
Wiesenthal'io agentai, prievartaudami 
niekuo negaltus žmones ir valstybes, 
reikalaudami nubausti ir t.t. Kiekvienas 
toks spaudoje paskelbtas kaltinimas, jei 
jis liečia lietuvį, turėtų užgauti kiekvieno 
doro lietuvio jausmus. Deja, to nepas
tebime. Nėra protestų nei iš bendruome
nių vadovybių, nei iš Lietuvos Vyriausy
bės. Pabandžius kam nors užstoti kal
tinamąjį, tuoj pasigirsta balsai prieš. 
Buvusiems kariams ir davusiems priesai
ką ginti Lietuvą ir jos žmones, priesaika 
tebegalioja.

Po paskaitos buvo rodomos video 
ištraukos iš Sydnėjaus lietuvių kultūrinio 
gyvenimo, paminklo žuvusiems parti
zanams Endrikių kaime - jų žuvimo vie
toje (Šakių rajone) šventinimas ir „karo 
nusikaltėlio“ A. Kramiliaus kova televi
zijoje prieš sufabrikuotus kaltinimus.

A. Kramilius
* * *

Spausdiname ištrauką išdr. Alfonso 
Viliūno paskaitos „Žmogaus vertybės“, 
skaitytos Sydnėjuje lapkričio 14 dieną 
Kariuomenės šventės proga.

"Generolas Douglas McArthur, pasi
rašydamas kapituliacijos aktą su Japonija 
prieš daugiau nei pusšimtį metų, pabrė
žė: „Karai ne tik turi būti kontroliuojami, 
bet išviso sustabdyti “. Po poros metų ka
pituliacijos signatarai su Vokietija, įskai
tant Sovietų Sąjungos atstovą, tvirtino, 
kad karų daugiau nebus. Niekada nebus 
jokio genocido - holokausto prieš bet ku-

galįs atsisakyti atlikti i DNA analizę.
Pagal statistiką, kiekvienais metais 

Lietuvos kūdikių namai priima beveik po 
pusę tūkstančio kūdikių ar mažų vaikų, 
kurių tėvai yra prasigėrę arba sutrikusios 
psichikos.

Parengė Vytautas Doniela 

rią rasę ar tautą. Tas pats buvo kartojama 
Jungtinių Tautų kūrimosi metu. Dabar 
Jungtinėse Tautose svarstoma, kur ir ko
kiomis kariškomis priemonėmis užsitik
rinti naftos tiekimą, prisidengiant žmoniš
kumo idealais. Kur ir kokiomis kariško
mis priemonėmis sustabdyti genocidą, 
kilusį daugumoje dėl religinių principų 
nesutikimo, susikryžiavimo.

Ir vėl pasaulio valdovai (ne vien Lie
tuvos) pasaulio bendruomenei skelbė ir 
skelbia netiesą. Nedrįsta pasakyti tiesos, 
nedrįsta iškelti priežastis. Prieš daugiau 
kaip 50 metų tie vadovai tvirtino, kad 
visos blogybės: karai, holokaustai, geno
cidas - pranyks, nes vienintelis žmonijos 
priešas - Adolfas Hitleris - priverstinai 
nusižudė, daugumas jo artimiausių pase
kėjų - padėjėjų bus ir buvo nubausti mir
ties bausme, o vokiečių tauta paklupdyta 
ir niekada neatsikels. Kad savo panašių 
veiksmų apimtimi jų tarpe sėdėjo kitas 
daug didesnis žmonijos priešas - Josef 
Stalinas, į tai nereikią kreipti dėmesio. 
Tiesa nebuvo pasakyta ir dabar nesako-' 
ma. Ko nedrįso pasaulio valdovai pasakyti 
pasauliui - tai įvardyti trečiąjį žmonijos 
priešą, nes jo negalima sunaikinti - tai 
pats žmogus. Jis yra didžiausias žmonijos 
priešas nuo pat žmonijos pradžios. Skelb
ti, kad viena ar kita tauta yra kalta už 
įvykusį rasinį genocidą - holokaustą ir 
karą, yra didžiausia netiesa - melas. An
glijoje teologijos daktaras Stephen Smith 
sako: „holokaustas yra reiškinys, kuris 
gali pasikartoti, nes galbūt jo šaknys 
slypi pačioje žmogaus prigimtyje". Ne 
„galbūt“, bet tikrai. Kaip žinote, holo
kaustai vyksta ir dabar - Jugoslavijoje, 
Rytų Timore. Žmogaus tragedija glūdi ne 
vien nacistiniame holokauste ar Sovietų 
Sąjungos genocide prieš daugelį tautų 
dėl jų politinio nepaklusnumo, ne vien 
dėl rasės, bet ir visoje žmonijos istorijoje - 
nuo Abelio ir Kaino. Ta istorija duoda 
tūkstančius milijonų pavyzdžių ir faktų, 
kad žmogus priklauso nuo savo politinių 
aistrų, įpročių, siekių ir yra prikaustytas 
prie savo prigimties, savo vidutinybės... 
ir savo beprotybės. Ne visada jis laikosi 
valstybės įstatymų ar net jo paties reli
gijos nustatytų principų-vertybių. Niekas 
neturėtų drįsti kaltinti tik vieną ar kitą 
tautą. Ir jei šiandien kas nors galvoja, kad 
buvęs holokaustas Europoje yra būdin
gas tik vokiškam mentalitetui ar priklauso. 
lietuviškam patriotizmui - tai tokiems aš 
siūlau paskaityti apie praeities holokaus- 
tus: Amerikos indėnų, o ir Australijos 
aborigenų tragedijas, Baltramiejaus naktį 
Prancūzijoje, armėnų žudynes turkų ran
komis, anglišką Airijai primestą badą, 
Ukrainos ūkininkų ir jų šeimų išmarinimą, 
Dresdeno ugnies jūrą vokiečių seniams ir 
vaikams, komunistinės pragariškos re
torikos pasekmes Rytprūsiuose po karo, 
Hirošimą ir Nagasakį ir pagaliau lietuvių 
šeimų kančias ir mirtį prie ledinės Lap
tevų jūros, o taip pat ir chunveibinų kru
vinas puotas Kinijoje, polpotininkų kani
bališkas orgijas Kambodžoje, Bosnijos 
Hercegovinos, Kosovo tautinius valymus, 
galų gale - Rytų Timorą. O kas gi dėjosi 
inkvizicijos laikais. Gal priminti šiek tiek 
senesnę praeitį - šventraštį - Senąjį Testa
mentą. Palyginus jį su žmonijos pradžią, 
kuri yra milijoninė (kaikuriemokslininkai 
teigia- milijardinė) tai Senasis Testamen- ’
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tas yra labai jaunutis. Jį skaičiau jaunys
tėje: „ Tada jie skyrė kalaviju sunaikinti 
visa, kas buvo mieste: vyrus ir moteris, 
jaunus ir senus, jaučius, avis bei asilus“ 
(Joz6,21)

Kaltinti vieną ar kitą tautą, o ne ats
kirą žmogų už padarytus baisius nusi
kaltimus prieš žmoniją yra labai bloga, 
neigiama žmogaus vertybė, netjei ta ver

Vis dar Snieguotųjų Kalnų Schemų prisimenant

Minint Snieguotųjų Kalnų statybų 50-metį, Coomoje susitiko buvę bendradar
biai. Iš kairės: Renoldas Čėsna (kalnakasys), Jonas Valaiša (kalnakasys), Eddie 
Kuras (mechanikas), Jonas Povilėnas (stalius), Petras Bimba (inžinierius). Trūks
ta Alfos Olšausko (inžinieriaus).

Kariuomenės šventės minėjimas Canberroje
Kariuomenės šventės minėjimas 

Canberroje įvyko lapkričio 28 dieną pir
mą kartą jau naujose lietuvių bendruome
nės patalpose, vadinamose „Būstine“. Į 
minėjimą susirinko tik 18 žmonių. Patys 
galvojome ir net Lietuvoje buvo išsi
reikšta, kad Canberros lietuvių bendruo
menė veikli. Kas atsitiko su sostinės 
lietuviais? Vienas bei kitas dėl sveikatos, 
transporto ir kitų įsipareigojimų negalėjo 
dalyvauti. Tai suprantama. Gine taip seniai 
į Būstinės atidarymą pasižiūrėti, kaip ji 
atrodo, susirinko apie 50 asmenų. Ar iš 
tikrųjų mes pasidarėme viskam abejingi 
ir mūsų širdyse atšalo pagarbos jausmas 
tiems mūsų tautos didvyriams, kurie už 
Lietuvos laisvę paaukojo savo gyvybes? 
Ne taip seniai prieš okupantą demons
travome, kad mūsų tėvynė būtų laisva, bet 
taip greitai pamiršome tos laisvės aukas.

Nežiūrint dalyvių skaičiaus, minėji
mas praėjo gražiai. „Ramovės“ skyriaus 
pirmininkas, atidarydamas 81-mąsias 
kariuomenės įkūrimo sukakties metines 
sakė, kad minėjimo programa bus kuk
lesnė, nes nebeturint paminklo, nebebus 
prie paminklo tų įspūdingų ceremonijų, 
tačiau esmėje niekas nepasikeis, nes pri
siminsime ir pagerbsime žuvusiuosius už 
Lietuvos laisvę. Bendruomenės V-bos 
narys p. Alfa Olšauskas ta proga pasakė 
keletą reikšmingų žodžių ir žuvusiųjų 
garbei perskaitė eilėraštį. Prelegentas p. 
A. Kramilius savo paskaitoje sakė, kad 
lietuviai turi gintis ir netylėti užsipuolus 
sionistams, kad lietuviai yra žydšaudžių 

Padėka
Man ir dukrai Antoinette! buvo labai maloni staigmena dalyvauti Sydnėjaus 

Lietuvių Sodyboje suruoštame prieškalėdiniame susitikime su Sydnėjaus Lietu
vių Moterų Socialinės Globos Draugijos moterimis bei vadovėmis ir su visais 
sodybiečiais. Dėkojame Jums visiems už nuoširdų priėmimą ir linkime Jums 
malonių ateinančių švenčių. Ona Baužienė, BEM

tybė yra ir tautinės religijos skatinama.

Mano pagrindinis teigimas šitame 
pasisakyme yra: negalima, neleistina, nėra 
teisinga kaltinti tautą, jei vienas ar keli tos 
tautos nariai yra padarę ar vykdo kad ir 
labai baisius nusikaltimus prieš žmoniją. 
Lygiai taip pat negalima, neleistina ap
kaltinti organizaciją ar profesiją, jei vienas 
ar keli jos nariai įvykdė ar vykdo minėtus 
nusikaltimus." 

tauta. Jis sakė, kad tie užsipuolimai dau
giausia taikomi baltiečiams ir ukrai
niečiams, bet ne tikriesiems kaltininkams 
- patiems naciams. Priešingai - lietuviai 
turėtų daryti daug didesnių kaltinimų 
žydams, nes 19490 m. komunistų vykdo
muosiuose partijos komitetuose jų buvo 
51%, nors pačioje Lietuvoje jų gyveno 
tik 7.5%. Kiekvienam aišku, kaip lietu
viai nukentėjo. Jis sakė, kad skaudi iro
nija, kad Lietuvoje jiems leidžiama knis
tis po archyvus, ieškoti karo nusikaltėlių 
ar statyti paminklą tokioje šventoje vie
toje kaip Kryžių kalnas. Prelegentas pa
minėjo, kad ir jam pačiam teko gintis 
nuo tokių sufabrikuotų užpuolimų, kad 
jis karo nusikaltėlis, ir ta tema buvo pa
rodyti keli televizijos reportažai. A. Kra- 
miliaus paskaita, savo turiniu, pagrįsta 
statistiniais duomenimis, buvo labai įdo
mi. Po paskaitos buvo rodomas video fil
mas ,.Lietuvos Karininkų Ramovės 60 me
tų sukakties paminėjimas Kaune“, įspū- 
dingosceremonijos prie,Nežinomo karei
vio“ paminklo Kaune, tikiu, kad ne vie
nam žiūrovui priminė anuos nepriklau
somos Lietuvos laikus. Sugiedojus Lie
tuvos himną oficialioji dalis baigėsi. Prie 
sumuštinių ir kavutės šeimyniškai pasi
kalbėta su svečiu prelegentu. Canberros 
„Ramovės“ skyriaus ramovėnai dėkoja p. 
A. Kramiliui už paskaitą ir ryžtą atvykti 
pas juos. Na, dalyvavusieji minėjime 
savo širdyse jautė atlikę pareigą, pagerbę 
mūsų tautos didvyrius.

L. Budzinauskas

Svečias iš Šiaurės
Trumpam asmeniniam vizitui Melbourne lankėsi Pasaulio Lietuvių Bendruome

nės (PLB) atstovas Vilniuje Gabrielius Žemkalnis su žmona Danute. Jis jau trečiasis, 
po P. Lukoševičiaus ir J. Gailos, tose pareigose. Šia proga atstovas mūsų bendruome
nėms atvežė keletą būdingesnių vaizdajuosčių, o Apylinkės pirmininko paprašytas, 
sukviestiems inelboumiškiams pateikė keistą pavyzdžiu iš Atstovybės veiklos. Dažnuo
se savo radijo pranešimuose iš Lietuvos, geras, o kartais dar ir šmaikštus pasako
tojas, Gabrielius Žemkalnis, atrodo, jau galėjo būti išsakęs visus savo įspūdžius, pra
dedant jaudinančiais susitikimais su tremtiniais bei jų palikuoniais Sibire, baigiant 
voveruškų patrauklių patiekalų receptais. Nepatingėję atvykti į šį susitikimą, vis tik
tai sulaukėme papildomos informacijos apie jo, kaip PLB atstovo, veiklą. O tokie intar
pai, kaip vienos moters atvežtos iš Panevėžio rožės ir pakartotinai bandomasjam įteikti 
vokelis su pinigais, pirmu žvilgsniu - lyg neesminiai škicai - vis tiktai liudijo dar iš caro 
laikų užsilikusj ir sovietmečiu bujojusį kyšininkavimą tebeklestint laisvoje tėvynėje.

Prelegentas pradėjo provokuojančiu 
klausimu: ar mums reikalinga Pasaulio 
Lietuvių Atstovybė? „ Visų pirma prisi
minkime, kad tokių „ mūsų ", taiyra pasau
lio lietuvių, esama net 31-ame krašte“, - 
tvirtino atstovas. Juk pageidautina, kad ši
tų kraštų lietuvių bendruomenės gyvuotų 
ir palaikytų ryšius su Lietuva.

Norintiems sugrįžti tėvynėn visuomet 
yra ir bus reikalinga vienokia ar kitokia 
pagalba. Čia prelegentas pabrėžė, kad jo 
įstaiga ne „rekrutuoja“- ragina, o tik pade
da sugrįžti, jei reikia. Šiaipjau tokį persi
kėlimo žygį pradedant, visur ir visada 
reikalingas asmeniškas ir įžvalgus apsi
sprendimas.

Daug sibiriečių, o jų dauguma - trem
tinių vaikai ar vaikaičiai, yra įsidarbinę, 
kai kurie net gydytojais ar inžinieriais. 
Kažin, ar jie tokias pozicijas galėtų užim
ti grįžę Lietuvon, jau vien dėl kalbos sty
giaus. Irkutsko geležinkelio stoties vir
šininkas, lietuvis, delegaciją maloniai nu
stebino peronuose garsiakalbiais sklin
dančiomis dainomis. Toksai viršininko 
mostas ir bus jo lietuviškoji išraiška čia, 
prie Baikalo, toliau pasiliekant gyventi.

Kaip bebūtų, jei kalbėsim apie Rusi
jos plotuose pasklidusiuosius, dauguma 
grįžti Lietuvon labai nori, net ir vien dėl 
geresnės bendrosios ekonominės padėties.

Pasaulio lietuviai, nors ir pasirinkę gy
venimą svetimuose kraštuose, dar yra 
Lietuvai reikalingi. Jei gyvena pozityvų 
gyvenimą, jie sukuria vietinės valdžios ir 
čionykščių žmonių sąmonėje teigiamą 
mūsų tautos, tad ir Lietuvos įvaizdį. Kai 
kuriais atvejais jie net padeda Lietuvos ir 
esamo krašto valdžioms bendrauti.

Pagaliau sutikime, kad mūsų tęstinu
mui yra nepaprastai svarbu puoselėti 
jaunimo lietuviškąją sąmonę. Tai irgi yra 
viena iš PLB atstovybės funkcijų.

Ką Atstovybė nuveikė?
Delegacijos. Jau iš Gabrieliaus Žem

kalnio radijo pranešimų esame girdėję 
apie delegacijų Sibiran įspūdžius. Toms 
grupėms, sudarytoms iš įvairių instituci
jų žmonių, mūsų atstovas dažnai ir va
dovauja. „Esu pusantro milijono užsie
nyje gyvenančių lietuvių ambasadorius“. 
Šis labai įspūdingai skambantis prisi
statymas kai kuriems Sibiro rajonų vado
vams, atstovui irgi atneša gerų rezultatų 
su jais besiderant. Džiaugiasi PLB atsto
vas, kad nebūdamas valdžios pasiuntiniu, 
gali, reikalui esant, apeiti diplomatinį 
protokolą ir būti tokiose derybose nuož
mesniu.

Mokyklos. Apsilankymų metu kartais 
įvyksta spontaniškas lietuviškos mokyk
los įsteigimas. Tremtiniai sugrįžta per 
savo vaikaičius, kai 50 mokinukų vien iš 
Krasnojarsko rajono,atvyko mokytis} Vil
niaus tremtinių mokyklą. Gudijoje susi
kūrė šešios pradžios ir dvi vidurinės mo
kyklos. Joms pagalbą teikiaLietuvosšvie-

Gabrielius Žemkalnis

timo ministerija. Su šia ministerija ben
dradarbiaujant, atstovybė perka Rytų mo
kykloms magnetofonus, video aparatus, 
kasetes. Sibire ir 50 dolerių yra didelis 
pinigas, kartais visai žiemai išsprendžian- 
tis mokyklos apšildymo problemą.

Aplankymas kaip pagalba. Būna at
vejų, kai pats apsilankymas jau yra pagal
ba. „Ačiū, kad atvažiavote. Mes dar ne
nurašyti!", - dėkoja tremtinių palikuonė. 
Arba vėl kita moteris, kuri delegatams 
dainuoja ištisą pynę lietuviškų dainų 
(„Mama išmokė“), nors parijau lietuviš
kai nebemoka. Tuo tarpu 1863 metų suki
lėlio provaikaitis gražiai lietuviškai šneka.

Draugijos Rytuose. Kryme užsire
gistruoja 16 naujų draugijų. Taip pat kelios 
jų ir Gudijoje, Ukrainoje, Rusijos Smo
lenske. Draugijoms nedidelė parama iš 
Lietuvos valdžios šiais metais yra dar 
sumažinta.

Kiti kraštai. Be Sibiro yra gaunami ir 
kitų bendruomenių prašymai. Štai tauti
nių šokių šventei Amerikos žemyne pri
reikė $ 30 000. Žinoma, sprendimą turbūt 
nulems Rytų bendruomenių aiškus prio
ritetas.

Pietų Amerikai vis tik yra siunčiamas
tautinių šokių instruktorius. Juo dalinsis 
Brazilijos, Urugvajaus, Kolumbijos ben
druomenės.

Atstovui dalyvaujant Karaliaučiaus, 
Tilžės metiniuose Krašto suvažiavimuo
se, tenka nesutariančias šalis taikyti.

Sureguliavimai. Rusijoje angliakasių 
pensijos metai prasideda nuo 50 metų 
amžiaus. Lietuvoje, kur tokių kasyklų nė
ra, pensijos gavimas prasideda nuo 60- 
ties. Persikėlusiam Lietuvon tokiam pen
sininkui būtų skriauda dar dešimtį metų 
laukiant pensijos. PLB atstovybei tenka šį 
reikalą su valdžia reguliuoti.

Reprezentavimas. Kai šiais metais 
Vokietijoje vyko lietuvių bendruomenių 
kraštų pirmininkų suvažiavimas, PLB 
atstovas tarė atidarymo žodį. Ten buvo 
minima ir 50 metų Lietuvių Chartos su
kaktis. Šis svarbus minėjimas vyko Lie
tuvos Seime ir televizijoje, visur aktyviai 
dalyvaujant atstovui.
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Choras "Daina" šventė savo 45-metį 
(Tęsinys iš praeito nr.)

1958 m. spalio 25 d. choras suruošė 
ištisinį naujų dainų koncertą Police Boy‘s 
Club salėje, Newtowne. Nuo to laiko kas 
metai suruošiamas vienas koncertas. 
Choras dainavo televizijoje, kariuomenės 
įgulose, australų gimnazijose ir įvairiuo
se tautybių koncertuose.

1960 m. pabaigoje Sydnėjuje vyko 1- 
oji Australijos Lietuvių Dainų Šventė. 
Chorui „Daina" kaip šeimininkui teko 
daug organizacinių rūpesčių. Šventėje 
„Daina" dainavo jungtiniame chore ir 
atskirai išpildė 4 dainas. Toje Dainų 
Šventėje „Dainos“ chore dainavo: K. 
Bačiulienė, P. Balkus, A. Bernotienė, M. 
Bernotienė, V. Burokas, I. Gintalaitė, O. 
Grosienė, M. Jūraitienė, V. Kaminskienė, 
E. Kapočienė, A. Kapočius, S. Kapočius, 
A. Kramilius, G. Kuraitė, E. Lašaitis, V. 
Lašaitis, A. Lingė, O. Meiliūnienė, K. 
Narbutienė, I. Penkaitytė, B. Protaitė, K.

Aleknaitė ir Justinas Ankus.Protas, P. Protas, C. Protienė, B. Pūkas,
V. Račkauskas, A. Simanavičius, A. Sta
siūnaitienė, J. Stasiūnaitis, B. Šarkauskas, 
A. Šidlauskas, Z. Vičiulienė, J. Zakaraus
kienė ir R. Kavaliauskaitė.

1961 m. repeticijoms persikėlus į 
„Dainavos“ namų salę Bankstowne, cho
ro sudėtis žymiai pasikeitė, (chorą įsijun
gė naujų dainos mylėtojų ir jis tapo 
skaitlingesnis. Choro administratoriumi 
pakviestas Bronius Stašionis (šiose parei
gose išbuvęs iki 1963 m.), balsų seniūnais 
išrinkti: J. Maksvytis, E. Lašaitis, T. Za
karevičienė ir E. Belkienė. (jaj - „AL 
Metraštis", 1961)

Apie tolimesnį „Dainos“ choro gyve
nimą pasakoja A. Kramilius „AL Metraš
čio“ U-me tome, išleistame 1984 metais.

„ Dirigentas K. Kavaliauskas užmezgė 
glaudžius ryšius su kaimyniniais lietuvių 
chorais Newcastle irCanberroje. Suruoš
tos net kelios NSWjungtinės lietuvių dai
nų šventės. Taip pat sukurti ryšiai su 
Sydnėjaus latvių ir estų chorais, išmokta 
latviškų ir estiškų dainų. Pabaltiečių iš
vežimų minėjimai įgalino „Dainos" cho
rą dainuoti jungtiniame latvių ir estų 
chore. Gaila, kadšisbendravimasirdrau- 
gystė, mirus K. Kavaliauskui, nutrūko.

1963 m. pabaigoje „Dainos" choras 
išsirinko Valdybą 2-jų metų kadencijai. 
Valdybos sąstate buvo: pirm. - Pranas 
Nagys, vicepirm. -EdvardasLašaitis, sek
retorė - Aleksandra Storpirštienė, gen. 
sekretorius-Antanas Kramilius ir iždinin
kas - Antanas Vinevičius. Pr. Nagys iš
buvo choro Valdybos pirmininku iki 1979 
m. Jam pasitraukus, jo vietą užėmė E. 
Lašaitis, pirmininkavęs iki 1982 m.

1965 m. gruodžio28d. „Dainos“ cho
ras koncertavo Brisbanės lietuviams ir 
australų publikai Brisbanės miesto rotu
šėje. 1966m. Australijos liet. Dainų Šven
tė grįžta į Sydnėjų, kurios administrato
riumi paskirtas A. Kramilius. Šioje Šven
tėje dalyvavo Adelaidės, Canberros, Gee- 
longo, Melboumo ir Newcastle chorai. 
Tai buvo pirmas toks grandiozinis ren
ginys Sydnėjuje.

1969 m. rugpjūčio 8 d. staiga miršta 
muz. K. Kavaliauskas ir choras atsiduria 
sunkioje padėtyje, nes neturėjo paruošto 
pagalbiniodirigento. Choro Valdybakrei- 
pėsi į „ Dainos " choro krikšto tėvą irnuo-

ras, atsigavęs po staigios dirigento mir
ties, B. Kiverio vadovaujamas vėl pradė
jo veikti. 1973 m. choras pakviestas dai
nuoti Sydnėjaus Operos koncertų salėje, 
pirmame Shell National Folkloric festi
valyje. Chore tuo metu dainavo 72 choris
tai. Po šio festivalio rengėjai išleido kny
gą „Folkloric in Australia“ su spalvota 
„ Dainos " choro nuotrauka ir plačiu apra
šymu. Sydnėjaus Operos pastatas buvo 
oficialiai atidarytas Karalienės Elžbietos 
U 1973 metais spalio 26 dieną. Visas 
„ Dainos “ choras į šias iškilmes buvo pa
kviestas dalyvauti su tautiniais rūbais 
kaip oficialus svečias. Visiems choristams 
buvo išduoti vardiniai pažymėjimai šių 
iškilmių prisiminimui.

1972 m. dirigentas B. Kiveris į pagal
bą pasikvietė jauną choristę, tuometinę 
Sydnėjaus konservatorijos studentę, Zitą 
Belkutę, kuri perėmė moterų chorą ir jam 
dirigavo iki 1978 metų. 1974 m. choras 
vėl koncertavo Shell National Folkloric 
festivalyje Operos koncertųsalėje. Po šio 
festivalio choras kviečiamas dainuoti 
Sydnėjaus Operos „Recording" salėje 
sekmadieniais, „Musiconthehour“prog
ramoje. Šių koncertų klausydavo aus
trališka publika, o chorui už pasirodymus 
mokėdavo Operos administracija. Choras 
gieda bažnyčioje tautinių ir kt. švenčių 
metu, dainuoja minėjimuose, ruošia kon
certus ir išvykas į kaimynines Wollongon- 
go ir Newcastle lietuvių kolonijas.

1975 m. spalio 19dienąB. Kiveris lai
kinai iš choro pasitraukė ir choro vado
vavimą perėmė Z Belkutė. Metinis 1975- 
ųjų koncertas suruoštas drauge su kai
mynais - Newcastle choru, kuriam vado
vavo St. Žukas. Tų pačių metų pabaigoje 
chorui į talką atėjo Stasys Žukas, penk
tadienių vakarais atvykdamas iš Newcast
le (virš 200 km.). Jis su „Dainos" choru 
vyko ir į Dainų Šventę Melbourne, 1976.

1977 m. grįžo buvęs „Dainos“ choro 
dirigentas B. Kiveris, o 1978 m. jam į tal
ką atėjo jaunas muzikos mokytojas Algis 
Laurinaitis. Chore tuo metu dainavo 72 
choristai. 1979 m. gruodžio 12 dieną cho

visos valandos programoje (spalio 5 d.) - 
šv. Mišiose, kurias atnašavo kun. P. But
kus. Jose išsamią apžvalgą apie Lietuvą 
skaitė Danutė Ankienė.

1979 ir 1981 metais choras buvo 
kviestas ir dalyvavo su liet, dainų progra
ma Fairjieldo festivalyje. 1981 m. dar 
kartą dalyvavo TV Chanel 9programoje, 
kur vyko Pavergtų Tautų Mišios. Nuo 
1982 m., B. Kiveriui dėl susidėjusių są
lygų nebegalint eiti dirigento pareigų, jas 
perėmė Birutė Aleknaitė, jau prieš tai 
dirigavusi moterų chorui.

* * *
Apie paskutinius 17 .Dainos“ choro 

veiklos metus rašo ilgametis choristas 
Kęstutis Protas.

"1982 m. Choro Valdybą sudaro: A. 
Kramiliusfpirmininkas, E. Šliterisįsekre- 
torius, B. Aleknaitė (iždininkė), E. Lašaitis 
(narys).

Dainų Šventėje Melbourne dalyvavo 
40choristų. Dirigentė-BirutėAleknaitė. 
Kartu dalyvavo Adelaidės, Geelongo ir 
Melboumo chorai bei Los Angeles an
samblis „Spindulys“.

1984m. Choras „Daina“ išleidoplokš- 
telę, paminint savo veiklos 30-metį. Dai
nų Šventėje Canberroje dalyvavo 52 cho
ristai (27 moterys ir 25 vyrai).

1985 m. Choras dalyvavo „Ethnic 
Communities Council" metiniame kon
certe Sydnėjaus Miesto Salėje. Suruoš
tas koncertas drauge su vokiečių choru' 
"Cecilia".

1986 m. Choras dalyvavo „Interna
tional Year of the Peace" Parramattos 
Amfiteatre. Chorui dirigavo Bronius Ki
veris ir Birutė Aleknaitė. Choras taip pat 
suruošė Dainų Šventę Sydnėjuje. Šventės 
administratorius - choro narys K. Protas.

1987 m. Vasario 27 dieną Bronius 
Kiveris išrinktas choro „Daina“ garbės 
nariu. Chore dainavo 46 choristai (26 
moterys ir 20 vyrų). Choro Valdybą su
darė: P. Nagys (pirmininkas), A. Krami
lius (vicepirmininkas), A. Stasiūnaitienė 
(sekretorė), J. Šarkauskas (iždininkas).

1988 m. Adelaidėje suruoštoje Dainų 
Šventėje dalyvavo 32 choristai. Dirigentė 
- Birutė Aleknaitė. Spalio 23 dieną su
ruoštas koncertas drauge su Newcastle 
vokiečių choru „Lorelei“, vadovaujamu 
S. Žuko. Choras giedojo St. Marys Ka
tedroje VI-jo Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso atidarymo mišiose.

1989m. Choras koncertavo drauge su 
Lietuvos Filharmonijos solistu Danielių 
Sadausku.

1990 m. Dainų Šventėje dalyvavo 32 
choristai. Dirigentai - Birutė Aleknaitė ir 
Justinas Ankus. Vincas Binkis išrinktas 
choro Valdybos pirmininku, Stasys Nor- 
vilaitis - sekretorium.

1992 m. Choras Sydnėjuje ruošė Dai

Choras "Daina" 1965 m. Centre sėdi dirig. Kazimieras Kavaliauskas.

nų Šventę. Šventės administratorius Kęs
tutis Protas. Lietuvių Dienų atidaryme 
choras giedojo Budriūno kantatą „ Tėviš
kės namai“.

1994 m. Dainų Šventėje Adelaidėje 
dalyvavo 30 choristą . Jiems vadovavo 
chorvedžiai Birutė Aleknaitė ir Justinas 
Ankus. Choro Valdybos pirmininkas Vin
cas Binkis, sekretorius Giedrius Dryža.

1996 m. Dainų Šventėje Melbourne 
dalyvavo 32 choristai su chorvedžiais 
Birute Aleknaite irJustinuAnkum. Choro 
Valdybą sudarė: V. Binkis (pirmininkas),
J. Burokienė (vicepirmininkė), K. Protas 
(sekretorius), D. Fraser (iždininkas), V. 
Bumeikytė.

1998 m. Choras su dideliu pasisekimu 
dalyvavo Birželio mėn. suruoštame Pa
baltiečių Trėmimų minėjime. Pirmą kartą 
per virš 40 metų beveik pilnutėlė salė 
atsistojusi plojo chorui už atliktą kanta
tą - Budriūno „Tėviškės namai". Choro 
Valdybą sudarė: V. Binkis (pirmininkas),
K. Protas (sekretorius), D. Fraser (iždi
ninkas), A. Gatehouse. Choras dalyvavo 
DainųŠventėjeGeelongesu32  choristais. 
Vadovai - B. Aleknaitė ir J. Ankus.

1999 m. Gegužės mėn 38 choristai, 
vadovaujant B. Aleknaitei ir J. Atikui 
koncertavo Brisbanės lietuviams."

* * *
Dabartinį - šių dienų - .Dainos“ chorą 

sudaro visa eilė ryžtingų Sydnėjaus tau
tiečių, kuriems vadovauja chorvedžiai - 
Birutė Aleknaitė ir Justinas Ankus. Choro 
Valdybą sudaro: pirm. - Giedrius Dryža, 
Kęstutis Protas, David Fraser, Joseph 
Blansjaar ir Audrey Gatehouse. Dai
nininkai: sopranai - Danutė Ankienė, Vilija 
Bumeikytė, Jadvyga Burokienė, Nijolė 
Chan, Lilė Gaidžionienė, Audrey Gate
house, Nijolė Jurkšaitienė, Onutė Kapo
čienė, Milda Karpavičienė, Birute Nagu- 
levičienė, Bronė Ropienė, Aldona Sta
siūnaitienė ir Dana Svaldenienė; altai - Ida 
Barilienė, Rasa Blansjaar, Megan Dunn 
(fleitistė), Jadvyga Dambrauskienė, Irena 
Kalėdienė, Janina Kalgovienė, Aldona 
Kolbakienė, Angelė Stasiūnaitienė, Onu
tė Stošienė ir Emilija Viržintienė; teno
rai - Jonas Barila, Vincas Binkis, Ričardas 
Bukis, Giedrius Dryža, Darius Gakas, 
Stasys Norvilaitis, Viktoras Ratkevičius, 
Juozas Stasiūnaitis, Vytas Stasiūnaitis, 
Jonas Šarkauskas; baritonai - bosai - Pra
nas Andriukaitis, Joseph Blansjaar, Algis 
Bumeikis, David Fraser, Romas Kalėda, 
Antanas Kramilius, Kęstutis Protas, Al
fonsas Sidaras, Arminas Šepokas, Alfonsas 
Šidlauskas ir David Valaiša.

Iš savo pusės ir toliau linkime .Dai
nos“ chorui augti ir bujoti, į savo eiles 
jungiant jaunąją lietuvišką kartą!

Ačiū už 45-mečio koncertą!
Bronius Žalys

ras šventė savo 25 metų veiklos sukaktį 
Bankstowne. 1980m. vasario5d. išsirinkta 
nauja choro Valdyba: pirm. - E. Lašaitis, 
vicepirm. -V. Stasiūnaitis, sekr. - A. Kra- 

latinį choro akompaniatorių Br. Kiverį, mmus įr iždininkė - Birutė Aleknaitė,
kuris šiuo tragišku momentu perėme cho- Metų bėgyje, be eilės pasirodymų lief 
ro vadovavimą ir dalyvavo kaip dirigen- bendruomenei ir Pabaltiečių išvežimų 
tas a.a. K. Kavaliausko laidotuvėse. Cho- minėjime, choras pasirodė TV Chanel 9 
'Mūsų Pastogė" Nr.49 1999.12.13 psl.4 —
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^ZK.uliizrirvėsc paraštėse
Valuu'iĮ Europos ir Žemaitijos skulptorius

Antanas Moneys
Skulptorius Antanas Mončys yra se

nos žemaičių giminės ainis. Mončiai - 
Moncevičiai turėjo savo herbą - skydas, 
papuoštas stilizuotu kryžiumi, o skydo 
viršūnėje orbita su karūnėle ir trim stru

čio plunksnom. Daugiausia šie bajorai nu
kentėjo po 1863 metais nepavykusio su
kilimo. Vieniems pavyko pabėgti į JAV, 
kur vienas iš jų palikuonių tapo laivyno 
admirolu, o kitus ištiko žiaurus likimas - 
tremtis į Sibirą, žemės ir dvarų atėmimas 
ir po ilgų metų varganas grįžimas Lietu
von. Tačiau giminė išsilaikė iki mūsų die
nų ir jos garsiausias mūsų amžiaus ainis - 
skulptorius, meno pedagogas, iliustratorius 
ir fotografas Antanas Mončys - papuošė 
savo giminės vardą laurais. Baigęs meno 
studijas Ecole Nationale des Beaux-Arts 
Freiburg / Vokietijoje 1950 m. ir, gavęs 
prancūzų okupacinės valdžios stipendiją 
studijuoti meną Paryžiuje, jis įstoja į ži
nomo menininko Ossip Zadkine akade
miją. Ten pasimokęs vienerius metus pa
junta, kad Zadkine, nors ir pripažįsta jo 
talentą skulptūrai, bando jį įtaigoti ir 
įtraukti į savo pasirinktos meno krypties 
vėžes. Mončys tam priešinasi; „Baigėsi 
pirmieji mokymosi metai. Zadkine man 
patarė dar pasilikti metus. Sako, aš iš ta
vęs padarysiu gerą skulptorių. Man tas 
pasakymas nelabai patiko. Kaip iš manęs 
padarys skulptorių? Ar ne per didelės 
pretenzijos? Be to, pajutau, kad jis labiau 
giria tuos, kurie panašūs į jį. Aš pradėjau 
šito bijoti... Antrus metus į Zadkine sky
rių nėjau." *1

Tada Mončys pradėjo intensyviai 
lankyti parodas, meno galerijas ir muzie
jus Paryžiuje. Dar nebuvo kaip ir pasi
rinkęs savitos meno šakos. Tačiau susiti
kimas su Vytautu Kašuba nulėmė jo pasi
rinkimą tapti skulptoriumi: „Mano gyve
nimas pasuko į skulptūrą... Kadangi 
mėgstu dainuoti, o neturiu nepaprasto bal
so, savo dainom pasirinkau skulptūrą. Pa
sitraukiau iš Zadkine globos, toliau mo
kiausi vaikščiodamas po Paryžių. “ *2

Taip pamažu pradėjo formuotis skulp
toriaus credo: „ Mano skulptūra prasideda 
nuo piešinio. Piešimas man kaip malda. 
Kartais vienai skulptūrai padarau kelis 
šimtus piešinių! Piešiant subręsta idėja... 
Neskubu. Piešiu ir laukiu... Menas nėra 
arklių lenktynės - kas pirmas, kas antras. 
Mūsų seniesiems dievdirbiams tie daly
kai nerūpėjo: jie darė taip kaip jautė. Ir aš 
taip darau. Paskui prieinu prie medžia
gos (medis, akmuo, metalas, skarda, 
plastmasė, šiferis, kaulai, molis, Red.). Aš 
su ja nekovoju... Aš su ja glamonėj uos. 
Reiktąją ne prievartauti, o duoti jai gy
venti... Negalvoju apie padarytus darbus, 
man rūpi tai, ką aš darysiu. Padarytus 
uždengdavau, kad nematyčiau. Kartais 
uždengęs laikydavau net šešis mėnesius. 
Paskui įjuos pažiūrėjęs, gali geriau spręs
ti. Pamatai, kas čia galėtų būti geriau... 
Kartais pakrapštai, kartais -ne. O buvo, 
kad pakrapštydavau ir po dešimties me
tų." *3

Pamažu skulptorius pradeda garsėti 
Prancūzijoje iruž jos ribų: Belgijoje, Vo
kietijoje, JAV, Kanadoje, Italijoje ir, po 
nepriklausomybės atgavimo, Lietuvoje. 
Meno kritikai palankiai vertina jo kūry
bą Europoje. 1971 metais „La Revue du 
Tame“ meno kritikė rašo: „Ši Mončio 
ekspozicija pasižymi giliu humanizmu, 
kuris iš šimtmečių glūdumos ir civiliza
cijos gelmių įsiveržia į dabartį ir mode
liuoja ateitį. Magiška kūryba, bet tokia 
išbalansuota, išgryninta iki kraštutinu-

Dail. A. Mončys darbo metu.

mo.jog suvirpina sielą. Mes beveik fiziš
kai pajuntame sąlytį su pirmaprade ma
terija. Antanas Mončys - stiprus sielą 
sukrečiantis talentas. “ ** 1

Mončio kūrinių yra ne tik Prancūzi
joje, Italijoje, Belgijoje, JAV, Kanadoje, 
Monake, Lietuvoje k net Alžyre ir jis iki 
1989 m. surengė apie trisdešimt perso
nalinių parodų įvairuose kraštuose, Lie
tuvoje - Vilniuje ir Kaune - ir dalyvavo 
grupinėse parodose Europos, Šiaurės Ame
rikos bei Kanados kraštuose, jų tarpe ir 
Pasaulio žemaičių I ir II parodose (H-je 
jau po skulptoriaus mirties, red.). Nežiū
rint to, jis turtų nesusikrovė. Labai tipin
gas jo atsakymas galerijos savininkui, 
kuris nepardavęs nė vieno Mončio kū
rinio, geraširdiškai jam norėjo patarti:....
Mūsų klientai šiuo metu domisi kiek 
kitokios stilistikos skulptūromis... Jeigu 
jūs malonėtumėte atsižvelgti į jų skonį ir 
pageidavimus..." **2

Mončys jam atsakė: „Daryk pats, jei 
Žinai kaip daryti. Man kitas negali paro
dyti. Noriu likt laisvas. “ **3 .

Nežiūrint to, kad dažnai vargingai gy
veno, ypatingai, kai nebegalėjo vasaros 
kursuose dėstyti skulptūrą Prancūzijoje ir 
Vokietijoje, jis buvo labai dosnus ir savo 
kraštui padovanojo didelę kolekciją savo 
kūrinių, piešinių ir vertingų meno knygų. 
Šis turtas dabar rado tinkamą pastogę Pa
langoje, Antano Mončio namuose mu
ziejuje, kuri nors ir dar nebaigta įrengti, 
bet jau mielai atveria duris menu besi
domintiems lankytojams.

Skulptūros studijos netekimas Pary
žiaus tarptautiniame universitete 1989 
metais jam buvo didelis smūgis. Mončys 
patiki dienoraščiui savo liūdnas mintis. O 
jos buvo liūdnos, nes liga vis smarkiau 
reiškėsi ir naikino jo fizines bei psichines 
jėgas: „Pats dirbti nebeturėjau vietos... 
bet ir nebenorėjau. Matyt, ką turėjau pa
sakyti - pasakiau... Pradėti ką nors nau
jo - nebėra laiko. “ *4

Nuo pirmųjų pasisekimų - keturioli
kos sukurtų stacijų ir dviejų skulptūrų šv. 
Marcelijaus bažnyčiai Laon mieste / 
Prancūzijoje 1951 metais - iki 1988 metų 
sukurtos paskutinės kaukės - liečynos, 
Mončio kūryboje tai stipriau, tai silpniau 
jaučiama lietuviško folklorinio meno 
įtaka. Stacijų bereljefoose žvelgia į žiū
rovą mums artimo Rūpintojėlio bruožai. 

ar, kaip
ir žemaitiškos kaukės liečynos vis tūno-
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jo Antano Mončio pasąmonėje, nors ir 
gyveno sename ir labai prašmatniame 
Paryžiuje.

„Antras mano vaikystės prisimini
mas, kurio niekad nepamiršiu, tai švil
pukai... Tėvai grįždami iš turgaus par
veždavo kokį molinį ožiuką, arkliuką ar 
gaiduką. Jau sulaukęs penkiasdešimt me
tų ir aš pats panorau jųpadaryti. Kopijuo
ti juos būtų nesąžininga. Švilpių principą 
ašplėtoju-irjųformas, ir garsą. Yra to
kių, kur vienu metu gali pūsti du ar trys 
muzikantai; vienas veda, kitas antrina, 
trečias dar kaip nors įsiterpia. Su vienu 
instrumentu - visas orkestras. “ *5

Tik ką pradedantis mene reikštis 
skulptorius buvo patikėjęs savo dieno
raščiui, kad mėgo dainuoti ir, kadangi jo 
balsas nebuvo „nepaprastas“, tai dainas 
įkompanavo į skulptūras. Tad jo noras iš
reikšti savo paties dvasinį stovį ir jame 
sukauptus įspūdžius drauge su vaikystėje 
pamėgtais švilpiais ir jais sukurta muzika, 
labai natūraliai prasiveržė į paviršių kos
mopolitiniame didmiestyje. Laikui bė
gant dar kita Žemaitijoje puoselėjama tra
dicija pradėjo skverbtis iš minčių stalčių ir 
įgauti konkrečias formas jo gabiose ran
kose. Tai buvo kaukės, Žemaitijoje vadi
namos liečynos. Antanas Mončys buvo 
gan uždaras žmogus, dažnai nukreipęs 
žvilgsnį į vidų, bet mokėjo būti ir links
mas, ir šnekus, kai pašnekove surasdavo 
atgarsį. (Tokį prisimenu jį iš trumpos pa
žinties Paryžiuje, red.) Kaukė yra sustin
gusios, neperžvelgiamos išraiškos pa
vyzdys, už kurio slepiasi jausmų žmo
gus. Žmogus, užsidėjęs kaukę, jaučiasi 
lyg atsiribojęs nuo aplinkos, neprieina
mas, saugesnis. Jis turi daugiau progų kon
centruoti savo mintis, atleisti vaizduotės 
varžtus. Skulptoriaus sukurta, o ne tradi
cinio meno pamėgdžiota kaukė, virsta sa
votišku vaizduotės simboliu. Betgi yra ir 
kiti kaukės privalumai, būtent linksmasis 
ir drauge gąsdinantis jos aspektas. Anta
nas Mončys mokėjo būti linksmas savų
jų tarpe. Apie tai byloja jo dienoraščių 
ištraukos. Tad jam buvo visai natūralu 
kurti kaukes. Jo ir paskutinis kūrinys bu
vo kaukė. Ji tapo antspaudu jo menui ir 
drauge simboliniu savo žemaitiškų šaknų 
pripažinimu.

Antanas Mončys kūrė vakarų Europo
je, toli nuosavo gimtosios žemės. Jo skulp
tūros, dvasinių jėgų skatinamos, rado sa
vitą išraišką, be jokių nuolaidų vyraujan
čiam publikos skoniui. Jos priklauso pa
sauliui originaliose skulptoriaus koncep
cijose. Tačiau įdėmiau žvilgtelėję, rasime 
jo kūrybos giliuose kloduose ataustas fol
klorinio meno gijas.

Isolda Požclaitė - Davis AM

* 1,2,3,4,5 - ištraukos iš Antano Mončio 
dienoraščių ir pasakojimų.
** 1,2,3 - ištraukos iš „Ketvirtoji dimensija“, 
T. Sakalauskas, Alma littera, M Vilnius 1998.
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SOUTH OF THE BORDER

Continued from last issue
Eightball 

players together with golfers are 
expected to be club members to 
participate in a švente. We have 
had trouble in the past where 
eightball players have come in 
on the day to play and have by
passed registration and mem
bership fees. We will be policing 
this to make sure it does not 
occur.
If individual clubs allow non
Lithuanian to become members 
to participate in their local 
competitions, then surely they 
should be eligible to compete at 
the Aust. Lithuanian Club 
Championships (ie. the Sporto 
Švente)?
Why should one lead to the 
other? They are separate issues! 
“Varpas” and particularly Soha’s 
“Vilkas” (during the time it was 
playing at Sporto Šventes) had a 
number of non-Lithuanians 
playing for it in the local compe
tition over the years but never 
were these players official 
members of “Varpas” nor were 
they invited to play at a Sporto 
Švente. Half of our current vet
erans’ basketball team is full of 
non-Lithuanians. These players 
are playing for self-interest and 
weii being not for the benefit of 
“Varpas”. None of them will be 
playing during the Švente.
The Švente is for Lithuanians.
It is a LITHUANIAN Sports 
Carnival.

Do you believe that the number 
of Sporto Švente participants is 
on the decline and perhaps a 
lack of “billeting” has lead to the 
drop in numbers?

Buv. Australijos lietuvių stalo teniso 
čempionas Vytautas Karpavičius, rake
tę pakeitė ginklu - dabar jis detektyvas.

“Mūsų Pastogė" Nr.49 1999.12.13 psl.

No. Because I don’t believe 
there is a drop in numbers 
When I played basketball as a 
junior, apart from the other 
sports disciplines, basketball 
had fewer than 18 teams plufe a 
full compliment of senior men 
and women’s teams. Also, 
volleyball had a good number of 
both men and women teams. The 
numbers for some of these team 
sports has declined over the 
years, but now, the extra 
underage junior teams, a 
veteran’s competition, and a 
large contingent of golfers make 
up the difference.

Poor Hobart “Perkūnas” seems 
to be represented by one or two 
participants each year, yet 
rumour has it that there are 
two/three “Perkūnas” basketball 
teams in the local Hobart 
competition made up entirely of 
non-Lithuanians. Do you believe 
that they should be eligible to 
compete at the Švente?

To allow “Perkūnas" and visiting 
American-Lithuanian teams to 
participate I believe we should 
have two competitions running 
side by side by having an addi
tional “all-comers” basketball 
trophy. This is presented to the 
winning team regardless of eth
nicity. This is the only trophy that 
they (“Perkūnas” and American- 
Lithuanians) can play for, 
whereas the other teams play for 
both trophies. For example, if 
“Perkūnas” wins every game 
they win the “all-comers” trophy 
but not the current carnival 
champion trophy, which goes to 
the best performing Lithuanian 
team. If a Lithuanian team, say 
“Kovas” wins every game they 
win both trophies. This way we 
acknowledge the non-Australian 
Lithuanians and give them some
thing to play for. This would only 
be required when non-Australian 
Lithuanian teams are 
participating.

Is there anything that you would 
like to say to our past sports- 
people who no longer actively 
participate in the carnivals?
I would like to urge them to 
support their clubs by attending 
club functions such as 
Vakarones (Functions like 
dances etc. - JB) and to be 
spectators, if not regularly, at 
least occasionally, at sports 
carnivals. Generally, to give 
something back to the clubs that 
looked after them for many 
years
What future do you predict for 
the Sporto Švente and what 
steps do we need to take to 
ensure its future success?
I think the Sporto Šventes will 

be around for a long time yet. 
The number of overall partici
pants is reasonably high and 
there are still junior teams being 
formed providing a base for the

Adelaidės "Vilniaus" tunto skautai(-tės) iškilmingoje sueigoje (1998).

future carnival participation for 
some years. One way to further 
increase participation is to in
volve that pool of women who, 
once they feel too old for the 
mainstream sports such as bas
ketball etc. usually disappear. 
Many men, In this situation gravi
tate to veterans’ basketball; golf 
or eightball but women usually 
give it up. Maybe we can get 
them involved by encouraging 
them to play golf or offering new 
sports such as badminton for 
instance. If this inactive pool of 
women can be tapped, it could 
make quite a difference to the 
numbers participating. How
ever, the key to future success is 
to keep recruiting junior players. 
Once this stops then our days 
are numbered

Is there anything you would like 
to say to our younger 
generation?
Yes! To support and be part of 
the Lithuanian sports scene. The 
sport skill levels might not be of 
the highest standards, but there 
is plenty of fun and camaraderie 
to enjoy. Also, I urge them not 
just to indulge in the fun side but 
to support their clubs in fund- 
raising functions etc.
This will help to prolong and 
maintain the practice of our 
sports traditions for future 
generations.
Being the President of “Varpas”

Svečias iš...
Atkelta iš 3 psl.

Pranešimo metu prelegentas ragino 
labiau bendradarbiauti su „Pasaulio Lie
tuvio“ žurnalu. Jis taip pat išreiškė lūkes
tį, kad į sekantį PLB Seimą (berods 2000- 
aisiais metais) atvykti; visi išrinktieji Aus
tralijos atstovai. (Čia rašančios nuomone, 
vykstantiems į šį Seimą derėtų pasiskai
tyti Vytenio Šliogerio „Įspūdžiai iš PLB 
Seimo“ pastabas, tilpusias „Mūsų Pas
togės“ puslapiuose 1997 m. spalio 13 d.)

Savo pasakojimą Gabrielius Žemkal
nis užbaigė pareikšdamas: „Aš čia nelie
čiau politikos ne dėl to, kad apie ją nenu
simanyčiau, bet tik todėl, kad nešinau vis
ko. Čia atvykęs, tačiau, sutikau žmonių, 
kurie žino viską". Gal šių įžvalgių, kiek 
ironiškų žodžių paveikti klausytojai 
kultūringai, be emocijų su prelegentu dar 
išsiaiškino keletą detalių.

„Ne, algos negaunu. Man ir žmonai 
kelionę į abi puses apmokėjo, o Seimas 
parūpino dviejų kambarių butą. “ 

you are expected to attend the 
Club delegates meetings during 
the sports carnival. Since you 
also participate in the golf how 
do you expect to be in two 
places at the one time?
Schedule the activities in such a 
way that they don’t clash.

The Sports Club delegates meet 
and make decisions whilst 
sporting events are taking place, 
with delegates leaving and 
arriving dependent on what 
sport(s) they are participating in. 
Do you think that the meeting 
should be held, say on the 
evening of the 26°' December 
thus allowing ALL delegates to 
participate in ALL of the 
decision making?
If it fits in with the rest of the 
Švente schedule, and it is 
possible to have all delegates 
present at that time. Yes!

The Club delegates’ meetings 
are obviously held in English but 
the minutes are written in 
Lithuanian and sent to each 
participating club! Is it then left 
to each club to translate the 
minutes?
Yes!

Surely this must lead to many 
varied translations! How do you 
overcome this problem?
It’s not a problem. We can read 
and understand Lithuanian.

Jerry Belkus

„Ne, Sibiro tremtiniai negauna jokios 
kompensacijos už buvusį darbą, už jokias 
juodžiausias igarkas. Dabar jie gauna 
vienkartinį metams kelialapį Lietuvon. 
Tremtinių vaikai tos privilegijos jau 
neturi.“

„ Vokiečių valdžia kompensacijų ne
moka. Kiek mokėjo sovietų laikais, viskas 
nuėjo į jų iždą. “

Net H. Statkuvienės drąsus klausimas: 
„ Kaip yra su tuo Grūto skulptūrųparku ? “ 
ir Gabrieliaus Žemkalnio išreikšta asme
niška nuomonė nesukėlė klausytojų tarpe 
ažiotažo. G. Žemkalnis samprotauja taip: 
„Parkui įruošti konkursą laimėjęs žmo
gus yra geriausių norų. Belieka išspręsti 
atitinkamą tų skulptūrų eksponavimą: 
„Didysis tėvas ir mokytojas“, užvirtęs 
dilgėlėse - yra vienas variantas, o aptver
tas tvorele ir apželdintas pievele - jau 
oriešprieša anam modeliui. Atiduoti 
skulptūras metalo laužui būtų tolygu 
išplėšinėti istorijos knygų lapus su viso
kių muravjovų veidais“, - pokalbį užbai
gė mūsų svečias iš Šiaurės.

D. Simankevičienė
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ADVERTISEMENT

Tūkstantmečio kompiuterių problema

Mum sekasi ją įveikti!
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 tiekimą. Taip pat ir 
dauguma buitinių elektrinių prietaisų tikriausiai nebus paveikta.

» aaiaMB—i'Ii'iUIi iii1 ii —

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 tiekėją, 
krautuvininką ar gamintoją.

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

BENDRUOMENĖS VEIKLOJE 
atkelta iš 3 psl.

Paslaptingos dėžės ir mazgai
Galų gale, po ilgo laukimo ir rūpesčių, 

talpintuvas, prikrautas širdingiausių svei
kinimų ir linkėjimų, pajudėjoLietuvos link.

Buvau ir aš atvykusi su savo dėžėmis. 
Radau mūsų gerąsias fėjas - p. H. Statku
vienę, p. V. Vaitiekūnienę.ir p. G. Macke
vičienę - susirūpinusiais veidais, vaikš
čiojančias apie dėžių kalnus. Pagaliau 
supratau joms tokį susirūpinimą sukė
lusią problemą. Pasirodo, dalis dėžių yra 
praradusios savo patogią kampuotą for
mą ir "užsiauginusios” didžiulius pilvus. 
Jos nebetelpa patogiai ir taupiai viena ant 
kitos. Mat, mūsų siuntėjai, pagauti entu
ziastiško dosnumo, kartais peržengia ir 
galimybių ribas.

Taigi, apžiūrėjusi tuos kalnus pilvotų 
dėžių ir aš susiėmiau už galvos. Kaip 
joms pavyks viską sutalpinti? Didžiai dė
kodama ir atsiprašinėdama greitai išlė- 
kiau pro duris, palikdama mūsų didmo- 
teris grumtis su pilvotų dėžių problemo
mis, nes, šiaip ar taip, į šias grumtynes 
jos yra išėję jau aštuntą kartą. Toldama 
galvojau: daug reikia įdėti pastangų ir 
planavimo, norint visiems padėti - ir 
siuntėjams, ir gavėjams.

Dabar, šiek tiek apie gavėjus. Ne kartą 
lankantis Lietuvoje teko patekti į ką tik 
atkeliavusių dėžių atidarymo ceremoniją. 
Susirinkus dideliems ir mažiems su susi-

Nori susirašinėti
34 metų tautietė, lietuvė, nori susirašinėti su tautiečiu iš Australijos - geriau lie

tuviškai, bet moka ir angliškai. Išsituokusi, turi du vaikučius (8 ir 6 metų). Rašyti:
Giedrei Vaškevičienei, Smėlynės 51-29,5300 Panevėžys, Lithuania.

jaudinimu ir smalsumu atidaroma vidu
ryje kambario stovinti paslaptingoji dėžė. 
Ak, kiek žiūrima, kiek diskutuojama, 
kiek nervuojamasi ir - laikinai dalina
masi. Po šios pradinės ceremonijos vėl 
viskas gražiai sudedama atgal į dėžę. 
Mat, gal ne visi galėjo dalyvauti. Reikės 
vėl kartoti. Ir tik po to, jausmams apri
mus, vyks rimtesnis dalykas - galutinis 
reikalų sprendimas.

Taigi, kaip buvusi šių apeigų liudinin
kė, štai ką norėčiau pasakyti kartais gal ir 
suabejojusiems siuntėjams: nemačiau 
tose ceremonijose dalyvavusių akyse nei 
gobšumo, nei „materialinio“ džiaugsmo. 
Mūsų žmonės išdidūs. Jie džiaugėsi ir 
didžiavosi mūsų pastangomis pabuvoti 
kartu su jais, apsilankymu pas giminaičius 
ar draugus paslaptingos dėžės pavidalu, 
šiuo dosniu vizitu surišti stipriau giminys-
tės ar draugystės mazgą.

Taip pat tos dėžės mūsų našlaičiams 
vaikams ar į sunkumus ir nedatektis pate
kusiems tautiečiams nors akimirkai su
teikia saugumo jausmą, kad jie ne vieni, 
kad jie nepamiršti, kad mes jiems nesa
me abejingi, kad mes ir toli, bet esame 
jautrūs ir pasiruošę dalintis tuo, kas kiek 
sugebam ar išmanom. O mūsų pasišven- 
tusioms fėjoms duok, Dieve, sveikatos.

G. Gasiūnienė

Sydnėjaus Lietuvių Klube
Nežiūrint mūsų intensyvaus prašymo 

susimokėti nario mokestį, šiuo metu dar 
179 nariai lieka nesusimokėję. Nesinori 
tikėti, kad tiek daug „Mūsų Pastogės“ 
prenumeratorių neskaitytų laikraščio. Vis 
dėlto reikia tikėtis, kad didesnioji dalis, 
gavę laiškus, iki metų pabaigos susimo
kės ir nereikės jų išbraukti iš mūsų narių 
sąrašo.

Malonu buvo dalyvauti Bibliotekos 
Bičiulių Būrelio suruoštoje popietėje, ku
rią pravedė M. Reisgienė. Buvo pristaty
ta Ritos Baltušytės knyga „Akvilė“. Au
torė įdomiai supažindino publiką su kny
gos gimimo istorija, kartu pristatydama 
šioje popietėje dalyvaujančius svečius. 
Džiugu buvo išgirsti, kad jau ir antroji 
šios knygos išleista laida Lietuvoje yra 
išpirkta. Tuo pačiu buvo galima pasigro
žėti ir Lietuvoje pagamintu video filmu 
„Akvilė“. Matėsi daug dalyvių, stovinčių 
eilėje nusipirkti knygą ar pavartyti įvai
rius leidinius, vienokiu ar kitokiu būdu 
surištus su Akvilės kūryba. Pabaigoje, be-

"Dainos" choras dėkoja
Nuoširdžiai dėkojame sekantiems "Dainos" choro bičiuliams, kurie mus 

parėmė piniginėm dovanom choro 45-mečio proga:
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba - $ 400, "Talka" Sydnėjaus skyrius - $ 

350,0. Grosienė - $ 110, P. ir B. Žaliai - $ 100, N. Chan - $ 100, p. Ščitnickie- 
nė - $ 100, B. Jarembauskas - $ 50, J. Birett - $ 20.

Sydnėjaus "Dainos" choras

Aukos ’’Mūsų Pastogei”
E. Šliterienė
S. E. Kennedy
J. Smilgevičius
A. Vitkūnas
R. Bagdonas 

Qld. $ 10.00
NSW $ 50.00
Qld. $ 10.00
SA $ 10.00
Qld. $ 50.00

-"Miisii Pastogė"

sivaišinant autorės ir jos draugų paruoštu 
lengvu užkandžiu bei vyno stikliuku, tę
sėsi diskusijos. Atrodo, kad tokio pobūdžio 
popietės mums iš tikro yra reikalingos.

Esame dėkingi Petrui Viržintui, pa
ruošusiam tinkamą programą Klubo Bib
liotekos kompiuteriui. Su laiku visos 
knygos bus suregistruotos kompiuteryje. 
Nuoširdus ačiū padėjusiems sutvarkyti, 
surūšiuoti, atrinkti ir įkainuoti knygas 
pardavimui. Dėkojame visiems, perkan
tiems lietuvišką knygą.

Artėja Kūčios. Nepamirškite užsire
gistruoti ir kartu praleisti jas bendroje 
lietuviškoje šeimoje Sydnėjaus Lietuvių 
Klube.

Lai šventiška nuotaika lydi kiekvie
ną lietuvį ir naujasis tūkstantmetis atne
ša tai, ko nesulaukėme praėjusiame šimt
metyje. Visi burkimės apie savo esamą 
tvirtovę - neapleiskime Lietuvių Klubo. 
Iki pasimatymo Klube!

Algis Bučinskas

"M.P." Admin.
Nr. 491999.12.13 psl. 7

A. Kaspariūnas Vic. $40.00
L. Pukys NSW $10.00
B. Prašmutaitė , Vįc. $10.00
E. Stripeikienė Vic. $ 5.00

Dėkojame už aukas.
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INFORMACIJA
ALB Melbourne Apylinkės 2000 metų

Parengimų Kalendorius
Sausis

2-9 d.d. Džiugo Tunto stovykla Gilwell Park.
Vasaris

20 d. Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo minėjimas
(koncertų salėje).

Kovas
5 d. X PU Kongreso seminaras (mosią AUS, koncertų salėje).
12 d. Katalikių Moterų Draugijos metinis susirinkimas (moterų

seklyčioje).
19 d. Kaziuko mugė (jubiliejinėje salėje).
26 d. Socialinės Globos Moterų Draugijos metinis susirinkimas

(moterų seklyčioje).
Balandis

9 d. Diskusijų popietė (jubiliejinėje salėje).
16 d. Katalikių Moterų Draugijos popietė (moterų seklyčioje).

Gegužė
7 d. Melbourne Apylinkės Bendruomenės metinis susirinkimas

(jubiliejinėje salėje).
14 d. Motinos Diena (koncertų salėje).
20 d. "Gintaro" popietė (jubiliejinėje salėje).
28 d. Pabaltiečių koncertas (ruošia "Dainos Sambūris" koncertų

ir jubiliejinėje salėse).
Birželis

17 d. Karių Ramovės mišios (Lietuvių Namuose, vaišės bare).
18 d. GeduloirViltiesdienosminėjimas(ruošiaApylinkėsV-ba,

bažnyčioje ir teatro salėje).
Liepa

9 d. Valstybės Šventės minėjimas (ruošia Apylinkės Valdyba,
koncertų salėje).

Rugpjūtis
19 d. Katalikių Moterų Draugijos šventė (Klubo bare).

Rugsėjis
10 d. Australijos Lietuvių Fondo metinis susirinkimas (bendruo

menės kambaryje).
23 d. Melbourne Lietuvių Klubo metinis susirinkimas (jubilieji

nėje salėje, vaišės bare).
Spalis

8 d. Katalikių Moterų Draugijos popietė (moterų seklyčioje).
15 d. SocialinėsGlobosMoterųD-jospopietė(moterųseklyčioje).
22 d. Diskusijų popietė (jubiliejinėje salėje).

Lapkritis
19 d. Kariuomenės Šventės minėjimas (koncertų salėje).
26 d. Džiugo Tunto metinė sueiga (jubiliejinėje salėje).

Gruodis
3 d. "Dainos Sambūrio" metinis koncertas (teatro ir jubiliejinėje

salėse).

Ir vėl stovyklaujami
Mieli Sesės ir Broliai,

Sydnėjaus lietuvių "Aušros" tuntas kviečia visus į stovyklą, kuri įvyks Camp Coutts 
Waterfall. Stovykla prasideda 2000 m. sausio 8 dieną, šeštadienį, 12 vai. ir baigiasi 
sausio 16 dieną, sekmadienį 12 vai.

Stovyklos mokestis vienam žmogui - $ 80, antram šeimos nariui - $ 70, trečiam ir 
daugiau-S 60. Jeigu jūs negalite būti stovykloje pilną laiką, mokestis už 1 dienq-$ 10.

Norinčius stovyklauti prašome paskambinti Julijai Viržintaitei tel. (02) 9984 9357, 
nes iš anksto norime suplanuoti gyvenvietes ir užsiėmimus.

Sausio 15 diena, šeštadienis, bus lankytojų diena. Prašau pranešti draugams ir šei
moms, kad atvažiuotų. Jei turite klausimų ar patarimų, kaip pasiekti Camp Coutts pra
šau paskambinti Julijai arba man. tel. (02) 9955 9048.

Linkiu visiems džiaugsmingų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų. Iki pasimatymo 
stovykloje. Daina Šliterytė

Z " " N
Pasveikinkime artimuosius Kalėdų 

g švenčių proga
foVk . Kalėdų šventės dideliais žingsniais skuba mūsų 

Q su j°m*s 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 vielą. Visų kitų sveikinimų laukiame ne vėliau kaip iki gruodžio 13 - 
14 dienos. Sveikinimo kaina (maždaug 3 cm x 11 cmi - S 15.

"Mūsų Pastogė"

’Mūsų Pastogė" Nr.49 1999.12.13 psl. 8 ....

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
16-18 East Terrace, BANKSTOWN, NSW 2200 

Tel.: 97081414 Fax.: 9796 4962

KLUBE LAUKIAMI SVEČIAI IŠ VISŲ PASAULIO KRAŠTŲ!

KLUBAS BUS UŽDARYTAS KALĖDŲ DIENA, VISAIS KITAIS ŠVENTADIENIAIS 
VEIKS NU012.00 vai.

Kiekvieną Sekmadienį nuo 5.00 iki 6.00 vai 
LINSMOJI VALANDA 

VISI GĖRIMAI UŽ PUSĘ KAINOS

Klubo Bibliotekoje galite įsigyti knygų prieinamomis kainomis!

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

PRAŠOME REGISTRUOTIS IKI GRUODŽIO 19 d.

SAVAITĖS MINTIS: PATARIMAS PO NELAIMĖS. TAI KAIP VAISTAI PO
MIRTIES - Danų patarlė__ _______

Pagelbėkime
išleisti “Kupiškėnų enciklopediją”

Baigiasi antrasis tūkstantmetis, nueina mūsų krašto istorijai lemtingas dvi
dešimtasis amžius. Per pastarąjį šimtmetį Lietuva ne tik du sykius atkūrė vals
tybingumą, bet ir pergyveno du visa naikinančius karus, okupacijas, genoci
dą. Tai negrįžtamai pakeitė jos veidą. Šiandien mūsų santykis su istorija kaip 
niekad aktualus. Pirmąsyk turime galimybę pažvelgti j savo praeitį ir šiandie
ninę būtį be vienokių ar kitokių ideologinių suvaržymų, atsipalaidavę nuo 
nepilnavertiškumo komplekso. Tokia situacija ir įpareigoja siekti kitoldo to 
santykio lygmens, į naują tūkstantmetį įžengti savotiškai susumavus tai, kas 
ligi šiol vienoje ar kitoje srityje padaryta (arba nepadaryta).

Daugiau nei šimtą meti) tyrinėtojų dėmesį traukiantis Kupiškio kraštas - 
ne išimtis. Ir nors įvairių sričių mokslininkų (istorikų, etnografų, kalbinin
kų, menotyrininkų) įdirbis tikrai gana solidus (išleista ne viena monografi
ja, surinkta daug liaudies kūrybos paveldo, paskelbta memuarinės medžia
gos), Kupiškio krašto, kaip kultūriniu ir istoriniu atžvilgiu unikalaus Lietu
vos kampelio, visuminio vaizdo stoka akivaizdi. Manome, kad šią spragą 
geriausiai galėtų užpildyti išsami ir informatyvi "Kupiškėnų enciklopedi
ja”. Joje turėtų būti aprašyti visi žymesni šio krašto istoriniai įvykiai, su
kaupta medžiaga apie visas šiandienines ir išnykusias rajono vietoves, mak
simaliai pilnas iš Kupiškio krašto kilusių, čia dirbusių ar kitaip su juo susi
jusių žymenybių registras, pateikta išliekamąją vertę turinčios informacijos 
apie rajono nūdieną. Tokio pobūdžio enciklopedijos nauda būtų visapusiš
ka. Ji paskatinių tolimesnes regiono studijas, pasitarnautų edukaciniams tiks
lams, palengvintų įstaigų ir organizacijų darbą. Antra vertus, paruošti tokią 
enciklopediją - ne vienerių metų darbas. Kadangi regioninių enciklopedijų 
trūkumas Lietuvoje labai aiškiai jaučiamas jau daugelį metų, todėl, atsira
dus galimybei, kai kur jas imtasi leisti labai skubotai. Mes, kupiškėnai moks
lininkai, susibūrę į enciklopedijos leidimo iniciatyvinę grupę, nenorėtume 
tokio skubotumo. “Kupiškėnų enciklopediją" matome kaip solidų, moksli
nę vertę turintį veikalą ir todėl kviečiame prie šio darbo prisidėti visus iš 
Kupiškio krašto kilusius bei čia besidarbuojančius kultūrininkus - mokyto
jus, bibliotekininkus, muziejininkus, žurnalistus. Jūsų pateikta informacija 
padės geriau realizuoti užsibrėžtą tikslą, garantuos enciklopedijos funkcio
nalumą. Norisi tikėti, kad šiam sumanymui neliks abejinga ir rajono val
džia, seniūnijos. Išleisti savo enciklopediją - kupiškėnų garbės reikalas.

V.Jankauskas, dr. K.Vosylytė, habll. dr. A.GIemža, 
dr. doc. L. Vidugiris, dr. E.Grunskls, H.Paulauskas, 

dr. V.Puronas, habll. dr. L.Kadžlulls, habll. dr. V.Merkys

Mieli Australijos kupiškėnai -
Šis kreipimasis liečia ir mus visus - tai mūsų garbės reikalas! Enciklopedijos re

daktoriai yra kreipęsi į mane, prašydami kuo skubiau atsiųsti Australijoje gyvenančių 
kupiškėnų (ten gimusių, gyvenusių) biografijas, įrašant gimimo datas, gyv. vietą, už
siėmimą ir t.t. Reikalingos ir mirusiųjų kupiškėnų, ypač visuomenininkų, biografijos, 
nuotraukos. Visą medžiagą nukreipti mano namų adresu:

Bronius Žalys, 16/23 Laurina Ave, Engadine, NSW, 2233. Namų tel. (po 
7 vai. vakaro) (02) 9520 3O73.Ją aptvarkęs persiusiu enciklopedijos redaktoriams. 
Ačiū iš anksto ir tuo pačiu linkiu visiems kupiškėnams linksmų švenčių! B. Žalys

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 turini redakcija neatsako.
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