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Lietuvos įvykių apžvalga
i Adamkus galės kandidatuoti
I Penktadienį, spalio 10d. Vilniaus apy- 
fcrdos teismas nusprendė, jog JAV gy- 
Jenąs gamtosaugininkas Valdas Adamkus 
pi teisę kandidatuoti LR prezidento rin- 
pnuose. Tuomi teismas panaikino Vy- 
jausiosios rinkimų komisijos priešingą 
ąendimą. pagrįstą argumentu, kad Valdas 
Idamkus neišpildo LR Konstitucijos 
skalavimo, kad kandidatas į prezidentus 
ūtų Lietuvoje nuolat gyvenęs pastaruosius 
is metus. Vilniaus apygardos teismo 

Ifrendimą pasirašė teisėja Alma Urba- 

ivičienė. Sprendimas buvo paskelbtas po 
neik šešias valandas trukusio posėdžio, 
š yra galutinis ir neapskundžiamas.

BNS (Baltic News Service) pranešimu, 
tyriausiosios rinkimų komisijos pirmi- 
tnkas Zenonas Vaigauskas, paskelbus 
iismo sprendimą, pasakė žurnalistams jau 

Šeštadienį V. Adamkui išduosiąs parašų 
tikimo lapus, o pats „rimtai galvojąs“ 
jie atsistatydinimą.

Valdas Adamkus posėdžio pradžioje 
sreiškė laikąs Lietuvą savo nuolatine gy- 
enimo vieta ir pabrėžė, kad nė vienas 
jetuvos įstatymas nedraudžia Lietuvos 
Mečiams turėti nuosavybę ir darbą už 
ietuvos ribų. Jo advokatai įtikinėjo teismą, 
ad V. Adamkus atitinka 1995-siaispriimto 
Satymo dėl gyventojų, laikomų nuolat 
genančiais Lietuvoje, nuostatas ir Kons- 
sucijoje bei Prezidento rinkimų įstatyme 
ritamus kandidatui reikalavimus. VRK 
dvokatas įsakas Kaganas teigė, V. Adam- 
ius, dirbdamas JAV, fiziškai negalėjo nuo
ki gyventi Lietuvoje. Advokato nuomone, 
plima būtų dirbti kaimyninėje Latvijoje 
ar Baltarusijoje ir gyventi Lietuvoje, bet 
ne JAV. Tačiau V. Adamkaus advokatas 
Gintautas Bartkus aiškino, kad žodžio „fak
tinis“ reikšmė yra „įrodytas dalykas“. To
dėl, sakė advokatas, „faktinis gyvenimas“ 
yra „įrodymais patvirtintas gyvenimas“, o 
ne fizinis gyvenimas. V. Adamkausatstovai 
akcentavo V. Adamkaus ryšį su Lietuva, 
pabrėždami, kad Lietuvos politiniame ir 
visuomeniniame gyvenime pretendentas 
dalyvauja nuo 1990-ųjų. Teismui taip pat 
tuvo pateikta Aplinkos apsaugos minis
terijos pažyma apie V. Adamkaus indėlį 
kuriant aplinkosaugos sistemą ir įgy
vendinant įvairias programas nuo 1990- 
ąjų. Atsakydamas į VR K atstovų klausimus 
dėl darbo JAV, pats V. Adamkus pabrėžė 
esąs įsitikinęs, kad dirbdamas už Lietuvos 
ribų, buvo naudingesnis Lietuvai.

Teismo posėdžio metu VRK pirmi
ninkas pabrėžė, kad V. Adamkus nėra mo
kėjęs jokių mokesčių už JAV gautas pa
jamas. Atsakydami, V. Adamkaus advo
katai nurodė, jog mokesčių inspekcija 
įpareigojo šiuos mokesčius (141 666 litų) 
sumokėti iki lapkričio 15 d., o patsai V. 
Adamkus pareiškė taip padarysiąs. V. 

Adamkus dalyvavo tik pirmojoje teismo 
posėdžio dalyje, nes pusiaudienį, gavęs 
teismo leidimą, išvyko į Švediją dalyvauti 
Lietuvos ir Švedijos draugijos surengtoje 
konferencijoje.

Devyni kandidatai
Pirmadienį, spalio 6 d. per valstybinę 

TV kalbėjęs prezidentas Algirdas Bra
zauskas pareiškė, jog naujai kadencijai jis 
nekandidatuos. Jo nuomone, į valdžią turi 
eiti naujos kartos politikai, praeityje netu
rėję ryšių su komunistų partija. Jis pa
žymėjo, kad tiek Lietuvoje, tiek užsienyje 
nuolat primenama, kad dabartinis LR pre
zidentas yra buvęs Lietuvos komunistų 
partijos lyderis. O tai esąs minusas. Jis taip 
pat paaiškino, kad savo sprendimą priėmęs 
po ilgų svarstymų bei dvejonių. Vėliau jis 
žurnalistams pareiškė, kad po kalbos 
pajutęs didelį palengvėjimą. Jis būsiąs 
„paprastas pensininkas“ ir į politiką, t.y. į 
LDDP gretas negrįšiąs.

A. Brazauskoatsisakymas kandidatuo
ti verčia LDDPartiją nuspręsti, ar kelti 
naują kandidatą, ar remti vieną iš esamų. 
Kai kuriems partijos veikėjams atrodo, 
jog kandidatuoti turėtų Česlovas Juršėnas 
arba Povilas Gylys, tačiau partijos šulas 
Justinas Karosas pataria remti vieną iš jau 
pasiskelbusių kandidatų ir kaip galimybę 
mato Artūrą Paulauską, nes šis priklauso 
„kairiųjų spektrui“.

Gavę teisę kandidatuoti, socialdemok- 
ranj partijos vicepirmininkas Vytenis An
driukaitis ir Vilniaus universiteto rektorius 
Rolandas Pavilionis dabartinį pretendentų 
skaičių pakėlė iki devynių. Kiti kandida
tai yra: Vytautas Landsbergis, Artūras 
Paulauskas, Rimantas Smetona, Kazys 
Bobelis. Jurijus Subotinas (Valstiečių ir 
darbininkų frontas), Algirdas Pilvelis 
(Reformų partija) irspalio 10d. teisę gavęs 
Valdas Adamkus.
Butkevičiaus byla komplikuojasi

A. Butkevičius

Paskutiniai išlikę barakai garsiojoje Bonegillos imigracinėje stovykloje ("Block 
19"). Žiūr. straipsnį 7 psl. Nuotr. B. Prašmutaitės.

Spalio 8 d. laidoje.Lietuvos rytas“ iš
spausdino žurnalisto tyrimą, kuriame tei
giama, kad Audrius Butkevičius reikalavo 
pinigų ne tik iš „Degos“ vadovo Klemenso 
Kiršos, bet ir iš kitų Lietuvos verslininkų. 
Už tai jis žadėdavęs paveikti tardytojus šių 
verslininkų naudai.

Aprašyto atvejo kontekste Audrius 
• Butkevičius leidęs verslininkui suprasti, 

kad jo firmai bus iškelta baudžiamojijvyla 
ir jis patirs milžiniškų nuostolių (nors da
bar jau žinoma, kad bylą kelti nebuvo jokio 
pagrindo). Kad taip neįvyktų, reikėsią 
sumokėti apie 120 000 JAV dolerių. A. 
Butkevičius pasisiūlė padėti išspręsti 
panašias ir kitų verslininko kolegų bylas.

Dienraštyje atspausdintos derybų po
kalbio dalys: Verslininkas: mes. pavyz
džiui, kyšio duoti negalime. Kaip mes ga
lėtume tą visą reikalą civilizuotai sutvar
kyti? A. Butkevičius: Aš dabar galvoju, 
kaip tokį dalyką padaryti. Kokia forma 
jums patogi? V.: Mums, pavyzdžiui, gerai 
būtų paremti kokią partiją. A.B.: Duokit 
partijai. V.: Galima taip? A.B.: Aišku. 
Kuriam galui dabar duoti kyšį. Duokit 
partijai... Paprasčiausias dalykas būtų, jei
gu jūs tą paramą partijai suteiktumėt 
grynais. V.: Gerai. Aš galėsiu tą dalyką 
padaryti tik po keturių dienų. A.B.: Labai 
negerai. Man reikia rytoj. V.: Ar visą su
mą rytoj? A.B.: Kaip minimum pusę Šito. 
A.B.: Galit turėti grynais? V.: Na, bandysiu. 
A.B.: Turėkite grynais ir nieko nebijokit. 
V.: O dėl bylos tai kaip? Ar visai už- 
gesinsim, ar... A.B.: Visai. Nė viena jūsų 
firma net nepraeis. Tai man pažadėta...

Tačiau sutartą dienų iš verslininko 
pinigų A. Butkevičius negavo. Tą pačią 
dieną jis susitiko su Klemensu Kirša,pa
ėmė 15 000 JAV dolerių, bet buvo sulai
kytas ir su čia minėtu verslininku nebe
susitiko.

Šiuo metu A. Butkevičiui yra iškelta 
byla dėl bandymo sukčiauti stambiu mas
tu, ryšium su reikalavimu 450 000 JAV 
dolerių iš „Degos“ vadovo Klemenso 
Kiršos. Ši suma būtų 10% tos sumos (4.5 
mln. JAV dol.),kuri yra ginčo objektu tarp 
„Degos“, amerikiečių koncerno „Mobil“ 

ir Lietuvos valstybės.,.Mobil“ yra pagra
sinusi New York'e iškelti bylą Lietuvos 
valstybei, nes pinigai, kurie už Lietuvai 
pristatytą mazutą turėjo pasiekti „Mobil“ 
sąskaitą JAV-ėse, pasiklydo kažkur tarp 
valstybinės firmos „Lietuvos kuras", priva
čios firmos „Dega“ ir gal dar kur nors, nes 
jie galų gale į „Mobil“ banko sąskaitą 
neatkeliavo.

Tirjant A. Butkevičiui iškeltą bau
džiamąją bylą, paaiškėjo, jog jis turįs ryšių 
su buvusios KGB tarnybos darbuotojais. 
Butkevičiaus vadovaujamame „Strategi
nių tyrimų centre“ dirba tuometinio LTSR 
KGB pirmojo skyriaus (žvalgybos sky
riaus) vyr. operįgaliotinis A. Balmasovas, 
o ryšių esama ir su kitais buvusiais KGB 
operatyviniais darbuotojais, iš kurių mini
mi V. Bagdzevičius, B. Matimaitis, A. 
Osipovas, A. Tamošaitis, G. Bareika, O. 
Strasnovas, A. Armonas. Žurnalistams 
klausinėjant. Butkevičius pripažino, kad 
minėtieji darbuotojai tikrai dirba jo Cen
tre. Tačiau jis paneigė, kad jo Centras 
susijęs su KGB, „nes KGB jau nebėra“.

Kaltinimai vyksta
Audriui Butkevičiui ir keturiems KGB 

karininkams pareiškus, kad Vytautas 
Landsbergis praeityje turėjo ryšių su 
Sovietų Sąjungos saugumo institucija. 
Seimo laikinoji komisija (tirianti galimus 
parlamentarų ryšius su užsienio specia
liomis tarnybomis) apklausė Audrių But
kevičių. bet šis patvirtinančių dokumentų 
nepateikė. Kad jie negali pateikti jokių 
įrodymų (nes jie arba nepasiekiami, arba 
buvę sunaikinti), pareiškė ir KGB darbuo
tojai. Išdavoje, Seimo laikinoji komisija 
nusprendė, kad informacija apie Vytauto 
Landsbergio bendradarbiavimą su KGB 
nepasitvirtino. Savo ruožtu. Seimo komisija 
kreipėsi į Generalinę Prokuratūrą, prašy
dama ištirti Seimo pirmininko apšmeižimą.

Audriaus Butkevičiaus teigimas, kad 
jis savo turimą kompromituojančią me
džiagą parodys ateityje, lygiai kaip ir 
migloti KGB karininkų pasisakymai, 
sukėlė daug ironiškų komentarų, būtent.
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Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.
šis epizodas esąs Butkevičiaus despe
ratiškas bandymas išsisukti iš dabartinės 
padėties. Nukreipdamas demesį į Lands
bergio figūrą,jisesątikisi,kadbus užmirštos 
jo paties tokios akivaizdžios bėdos.

Rašydamas „Lietuvos ryte“, Albinas 
Pečelis sako, kad niekad nepatikėsiąs, kad 
Landsbergis buvo KGB agentas. „Juk 
tuomet išeini, ^ad jis vykdė KGB užduotį 
griauti sovietinį imperiją! Ir kai jis tai 
darė, KGB pritariamai tylėjo ir net 
nebandėjodemaskuoti, nors iškarto galėjo 
tai padaryti! Dar daugiau: KGB net savo 
agento kortelį sunaikino! Taigi, sektų 
logiška išvada: SSSR sugriovimas buvo 
KGB suplanuotas iryra šios organizacijos 
nuopelnas. Bet juk tai absurdas!“ 

Valstybinio banko grobstymas
Generalinė prokuratūra, tirdama bylą 

dėl Lietuvos valstybiniam komerciniam 
bankui (LVKB) padarytų nuostolių.

G. Petrikas

pareiškė, kad milijoninės sumos, dažnai 
grynaisiais, iš šio banko buvo išduodamos 
prisidengus paskolų teikimu, nors lėšos 
net nebuvo panaudojamos pagal paskirtį. 
Atlikta banko revizija liudija, kad iki 1996 
metų per šį valstybinį banką pasisavinta 
ar iššvaistyta apie 240 milijonų litų. 
Daugiausia lėšų iš LVKB pagrobė liūdnai 
pagarsėjusio EBSW koncerno grupuotė, 
kurios nariams iškeltos baudžiamosios 
bylos. Buvęs LVKB tarybos pirmininkas 
ir EBSW prezidentas Gintaras Petrikas 
šiuo metu slapstosi ir yra ieškomas tei
sėsaugos pareigūnų. ,. Valstybinio banko 
tarybos pirmininkas turėjo būti valstybės 
pareigūnas, bet ne privatus asmuo. Tačiau 
tuometinė (ekspremjero A. Šleževičiaus) 
vykdomoji valdžia, kaip ir teisėtvarkos 
institucijos, nedraudė šio banko vadovu 
paskirti privatų ir abejotinos reputacijos 
asmenį, įtariamą nusikalstama veikla“, - 
teigiama Vyriausybės spaudos tarnybos 
pranešime.

Baigus tyrimą, bus galima nustatyti ir 
konkrečius banko vadovus bei kitus pa
reigūnus, kurie piktnaudžiaudavo užima
momis pareigomis. Generalinė prokuratū
ra taip pat aiškinasi, kodėl Lietuvos banko 
Komercinių bankų priežiūros departa
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mento vadovai, privalėję kontroliuoti ban
kų veiklą, neatliko savo pareigų, akivaiz- 
.džiai žinodami apie neteisėtus atskirų ban
ko pareigūnų veiksmus Išduodant banke 
sukauptus pinigus.

Namų ir butų kainos
Nepriklausomų turto vertintojų sąjun

gos duomenimis, 3 kambarių butas Vilniu
je rugsėjo mėnesį kainavo nuo 108 iki 240 
tūkst. litų. Kauno centre 3 kambarių butą 
galima įsigyti už 52-68 tūkst. litų. Panašūs 
butai Klaipėdoje kainuoja 100-120 tūkst. 
litų. Miestų pakraščiuose panašūs butai 
kainuoja beveik dvigubai pigiau. Mažuo
se miestuose didesnių ir mažesnių butų 
kainos nedaug skiriasi. Kėdainiuose 1 
kambario butas kainuoja 12-16 tūkst. litų, 
3 kambarių butą galima įsigyti už 20 - 32 
tūkst. litų. Beveik visuose miestuose, 
didėjant kambarių skaičiui, butai miesto 
centre brangsta labiau nei pakraščiuose. 
Vilniaus centre 1 kambario butas kainuoja 
70 tūkst. litų, o 4 kambarių butas - nuo 160 
iki 320 tūkst. Nuosavų namų kainos 
didžiuosiuose miestuosepanašios. Vilniuje 
jie kainuoja 160 - 800 tūkst. litų, Kaune ir 
Klaipėdoje -100 - 600 tūkst. litų. Brangūs 
gyvenamieji namai tebėra Palangoje. Čia • 
jie kainuoja 200 - 600 tūkst. litų. Kituose 
miestuose namų kaina svyruoja nuo 80 iki 
400 tūkst. litų, priklausomai nuo namo 
dydžio bei jo vietos mieste. Dabar vieni 
brangiausių yra naujai pastatyti namai, 
kurie yra šiltesni nei senai statyti, šiuo
laikiškai įrengti bei patogiau suplanuoti.

Karo meto įvykiai
Nenurimsta diskusijos apie lietuvių - 

žydų santykius, kurias paaštrino prezidento 
Algirdo Brazausko ir ekspremjero Adolfo 
Šleževičiaus atsiprašymai Jeruzalėje už 
visą lietuvių tautą, o vėliau - įvykiai Vilniaus 
Gaono minėjimo metu. Spalio pradžioje 
Vilniuje buvo pravestas vidurinių mokyk
lų istorijos mokytojų seminaras, vardu 
„Mokymas apie holokaustą". Kaippraneša 
BNS, jo metu istorikas profesorius Liudas 
Truska neigė „kai kurių šaltinių teiginius 
apie neva žydų vykdytą genocidą prieš 
lietuvių tautą“. Pasak jo, 1940 metais „nė 
viena iš daugybės žydų organizacijų ne
padarė prosovietinio ar antilietuviško 
pareiškimo“,ojoturimi skaičiai esą patvir-. 
tina tik negausų žydų dalyvavimą 1940 - 
1941 metų partinėse, sovietinėse bei re
presinėse struktūrose. Dr. Liudas Truska, 
buvęs Lietuvos komunistų partijos Centro 
komiteto narys, kartais yra girdimas ir 
politinėje arenoje kaipprieškarinės(,.sme
toninės“) Lietuvos ir dabartinių dešiniųjų 
kritikas.

Spalio9 dienos laidoje „Lietu vos rytas“ 
praneša, kad vakarą prieš tai per Didž. 
Britanijos BBC antrąją programą buvo 
parodyta penktoji dalis iš serialo .Naciai: 
perspėjimas iš istorijos“. Šioje dalyje,

Trumpai iš visur
Didžiosios Britanijos min. pirminin

kas, apsilankęs Maskvoje, išsivežė įdomų 
laimikį. Rusija sugrąžins D. Britanijai 
tūkstančius dienynų, laiškų ir dokumentų, 
kuriuos vokiečiai atėmė iš britų karo 
belaisvių Antro pasaulinio karo metu. 
Sovietų S-ga, užėmusi Berlyną 1945 m. šį 
archyvą buvo nusigabenusi į Maskvą kaip 
karo grobį.

Šiaures Korėja vėl turi oficialų „aukš- 
čiausią vadovą“ - Kim Jong-iL išrinktą 
partijos generaliniu sekretoriumi, be to 
einantį Valstybės gynybos komisijos pir
mininko bei vyriausio kariuomenės vado 
pareigas. Kim Jong-il tėvas, ilgametis 
Šiaurės Korėjos diktatorius, mirė 1994 m. 
liepos mėn.

Suimta buvusi Pentagono advokatė 
Theresa Squillacote, 39 m. amžiaus. Ji 
prisipažino ilgus metus šnipinėjusi Rytų 

• Vokietijos naudai. Kartu suimti du jos 
suokalbininkai, vienas iš jų jos vyras, emi
sijos pareigūnas. Visi trys komunistinių 
pažiūrų, šnipinėję dėl ideologinio nusi
statymo. nors gaudavę ir atlyginimą iš R. 
Vokietijos.

Indonezija staiga atsidūrė sunkioje 
finansinėje krizėje, krenta jos valiuta, ji 
šaukiasi IMF (Tarptautinio Piniginio 
Fondo) pagalbos. Nuo seniau krizėje ran
dasi Tailandas, tas pats pradėjo grėsti ir 
Malaizijai.

Serbijoje kairiųjų kandidatas pralaimė
jo prezidentinius rinkimus. Tačiau laimė
jęs nacionalistų kandidatas irgi negali 
džiaugtis, nes rinkimai paskelbti nega
liojančiais dėl nepakankamo balsavusių 
skaičiaus. Balsus padavė tik 48.97% 
rinkėjų.

pavadintoje „Kelias į Treblinką“ kalbama 
apie 1941 metų įvykius Lietuvoje ir Len
kijoje. Dalies autoriai yra Lietuvos filmų 
režisierius Saulius Beržinis ir medžiagą 
parūpinusi režisiere Alicija Žukauskaitė, 
.lietuvos ryto“ žiniomis, čia minimoje 
dalyje rodomas „hitlerininkų armijos pa
radas Kauno Laisvės alėjoje, iškilmingos 
vokiečių sutiktuvės, dvyliktojo policijos 
bataliono šiokiadieniai Baltarusijoje“ ir 
t.t. Dalį filmo sudaro pokalbiai su 1941 
metų vasaros liudininkais, kur pagrindinė 
tema - „žydų žudymas Lietuvoje“.

Kaip dienraštis paaiškina režisieriai 
Saulius Beržinis ir Alicija Žukauskaitė dar 
1994 metais sukūrė filmą „Sudie, Jeruzale“ 
(.farewell, Yerushalaym de Litą“), kur 
pasakojama apie žydų bendruomenę ir

Neberems Vasario 16-osios Gimnazijos
Vokietijos vidaus reikalų ministerija 

pranešė Vasario 16 gimnazijos direk
toriui Andriui Smitui, kad nuo 1999 me
tų gruodžio 31 dienos privačiai lietuvių 
gimnazijai šios šalies vyriausybė para
mos neskirs. Tai reiškia, kad gimnazija 
turėtų būti uždaryta, - sako direktorius. 
Vokietijos vyriausybė, A. Smito žo
džiais, nurodo, kad gimnazija paramos 
turėtų kreiptis į Hesseno Žemės, kurioje 
yraHūttenfeld'as, valdžią, kadangi Vo-

Afganistano pilietuniame kare kc®- 
cinės pajėgos privertėTalibaan kariu 
trauktis keliuose frontuose. Spalio 6 i 
Talibaan turėjo pasitraukti iš strategini 
Hairaton miesto (prie pat Uzbekistan 
pasienio).

Pradėtos skirti 1997 m. Nobelio pn- 
mijos. Šių metų medicinos premija pasb 
ta Kalifornijos Uni-to (San Francisco 
profesoriui biochemikui Stanley Prūsine, 
išaiškinusiam, kad prion proteinas sukau 
„pamišusių karvių“ ligą bei eilę kitą 
giminingų ligų. Nobelio literatūros prari
ja atiteko italui dramaturgui Dario Fo,g 
Nobelio taikos premija dalinasi „Tarp
tautinės minų uždraudimo kompanijos* 
koordinatorė Jody Williams drauge su st 
vo vadovaujama organizacija.

Spalio 10 d. Papua N. Gvinėjos vy
riausybės atstovai pasirašė paliaubų sutar
ti su Boungainville salos separatist® 
sukilėliais. Paliaubų derybos vyko Nao- 
jojoje Zelandijoje, karinėje bazėje pre 
Christchurch miesto.

Spalio 10 d. smarkus uraganas nusiau
bė Acapulco,garsų Meksikos turizmo 
centrą. Per 24 valandas iškrito 51 cm 
lietaus, smarkus vėjas niokojo miestą t 
aplinkinius kaimus. Žuvo apie 400 žmo
nių, 20 000 kitų neteko pastogės; suardys 
keliai, gresia badas ir epidemijos.

Australai padeda Indonezijai kovoti s 
gaisrais, apėmusiais Sumatrą ir Kah- 
mantaną. Iš Adelaidės atsiųsta talkininką 
grupė iš lėktuvų vandens bombomis ges- 
na miškų gaisrus pietų Sumatroje. Žire 
daug retų žvėrių ir paukščių, pavojuje gar
sieji Kalimantano orangutangai.

jos likimą Antrojo pasaulinio karo metu 
Lietuvoje. Filmas buvo demonstruotas per 
Suomijos u- Vokietijos televizijas, taip 
pat kino festivaliuose kitose šalyse. Lie
tuvoje jis buvo rodomas tik uždarose per
žiūrose. Alicija Žukauskaitė sakiusi, kad 
Lietuvos televizijoje tuometinis komercija 
direktorius šį filmą kategoriškai atmetė 
motyvuodamas kūrinio neprofesionaliau 
ir pridurdamas, jog iš viso neaišku ,ką fil
mo autoriai juomi norėjo pasakyti. Kitą 
rėmėjų Lietuvoje nepavykę rasti. Bet filmą 
įsidėmėjęs angliško serialo apie nacius 
kūrėjas Laurence Rees, kuris vėliau 
lietuvius režisierius pasikvietė darbui 
Penktąją - lietuviškąją serialo dalį jie kūrė 
pusantrų metų.

Parengė Vytautas Donida

kietijos švietimo politika yra atskirą 
žemių kompetencija. Tačiau Hessen'o 
įstatymai nenumato galimybių remti 
privačias mokymo įstaigas. Vasario 16- 
osios gimnazija paramos ilgą laiką gau
davo iš federalinės vyriausybės, kuri 
pagal konstituciją gali paremti atskiras 
švietimo institucijas.

Vokietijos vidaus reikalų ministerija 
Vasario 16-osios gimnazijos vadovams

Nukelta į 3 psl
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ALB Krašto Valdyba praneša
Primename, kad ALB Krašto Valdyba sudaro finansinės para

mos Lietuvai apžvalgą. Daug rėmėjų atsiliepė, bet dar yra neatsi
liepusių organizacijų, kurios surinko ir pervedė didžiules pinigų 
sumas. Prašome, kiek šiuo metu yra įmanoma, nors apvaliomis su
momis nurodyti pervestų pinigų kategorijas (žiūr. "M.P." Nr. 28).

Čia tęsiame mūsų apžvalgą ir skelbiame naujai gautus paramos
Liervai pranešimus, nurodydami organizacijos pavadinimą ir pranešimą at-
siutusio asmens pavardę:

ietuvai Remti Fondas - Adelaidė (A.A. Vitkūnas) $ 157,834
Sdnėjaus Lietuvių Biblioteka (Br. Stašionis) S 8,500
Janius Stašionis (asmeniškai) $ 7,700
Fit. Kalinių ir Tremtinių S-gos atst. (V.L.Mačys) $ 10,422
Zkos "Vilties" Bendrijai (D. Baltutytė) $ 49,896
Akos per Sydnėjaus Biblioteką (Br. Stašionis) $ 1,200
lutos Fondo Būrelis - Melbourne (M. Žiogienė) S 3,500
NeVooumo ALB Apyl. Valdyba (A. Klimas) s 76,917

Visa šios apžvalgos reikalais prašome rašyti: J. Zinkus, 84 Victor Ave, Picnic
PoiiNSW 2213, teL (02) 9774 2914.

rašto Valdybos iniciatyva yra išleistas leidinys anglų kalba, skirtas penkias- 
dešrtmečiui nuo pirmųjų pokario lietuvių atvykimo į Australiją. Apie leidinio 
turį, autorius ir platinimą bus skelbiama plačiau, tačiau iš anksto pranešame, 
kaciuošaliau gyvenantys tautiečiai leidinį gali įsigyti rašydami tiesiog Krašto 
Valybai: P.O.Box 550, Bankstown, 2200. Kaina $ 3 plius $ 1 už pašto išlaidas.« • •

'auta Australijos Statistikos Biuro detalizuota informacija apie Australijos 
gyvntojuspagaljųgiminiokraštą(pagrindas: 1996 Census of Population and

1 Holing). Apklausos metu Australijoje gyveno 4225 Lietuvoje gimę asmenys, 
kuri valstijomis pasiskirsto šitaip: NSW - 1309, Vic. -1403, Qld. - 354, SA - 

j 677WA-283, Tas.-85, NT-13, ACT-101.
linoma, ne visi vyresnio amžiaus lietuviai yra gimę Lietuvoje ir. atvirkščiai, 

' ne isi Lietuvoje gimę asmenys laiko save lietuviais. Šioje statistikoje taip pat 
netsispindi tie asmenys, kurie save laiko lietuviais, bet yra gimę jau Australijoje. 
Paiginimui. pagal tą patį principą Australijoje gyvena 8023 Latvijoje ir 2828 
Esįoje gimę asmenys.

• • •
Taupumo sumetimais, 1996 metų pabaigos ALB Krašto Tarybos suvažiavi- 

morotokolas yra išsiuntinėtas Apylinkių valdyboms. Pageidaujantieji įsigyti ar 
padaryti nuosavą egzempliorių prašomi kreiptis į vietinės Apylinkės valdybą.

ALB Kr. V-bos inf.

Paulius Šliogeris - Bachelor of Science

Atk<ta iš 2 psl.
atsiųs me rašte teigia nematanti reikalo 
finansoti gimnaziją, nes po Antrojo pa
saulini karo jau praėjo daugiau kaip 50 
metipaigėsi šaltasis karas, atidarytos 
sienosu buvusiomis Rytų bloko šali
mis. imnazijos vadovams patariama 
tamsa Lietuvos Vyriausybe, kad ši iš
laikyt gimnaziją kaip Lietuvos valsty
bės 'isienio mokyklą. 1992-aisiais 
tuomūnio kultūros ir švietimo ministro 
Dariais Kuolio įsakymu Klaipėdoje bu
vo įsnigta Hermann'd Sudermann'o 
vokieių gimnazija. Joje šiuo metu mo
kosi aeve'ik 200 moksleivių. Steigiant 
Šią gimnaziją, norėta atsidėkoti už tai, 
kad Vokietijos vyriausybė rėmė Vasario 
16-osios gimnaziją Hūttenfeld'e.

Lietuvių gimnazija Diepholz'o ka
reivinėse atidaryta 1950 m. Vokietijos 
lietuvių bendruomenei nutarus, kad vie
toje iki tol veikusių lietuvių mokyklų 
reikėtų įkurti vienų gimnaziją. Po metų, 
minint Lietuvos nepriklausomybės die

PADĖKA
Geelongo liet, savaitgalio mokyklos vardu dėkoju šiems asmenims, aukoju

siems mokyklai knygų: p.p. J. Naujalienei, R. Sankauskienei, P. Andrijaičiui, K. 
Vanagienei, Žygienei, N. Kairaitienei, Norvydienei, V. Kabailienei, A. Taškūnui 
(už knygas ir $ 50 auką), R. Mačiulaitienei, Melboumo liet, moterų soc. globos 
draugijai ir J. Gnišiui bei S. ir K. Pavalkiams iš Kauno. Visiems labai ačiū.

Su pagarba J. Vitkūnaitė - Reilly

ną. gimnazijai suteiktas Vasario 16- 
osios vardas. 1953-iaisiais lietuvių gim
nazija perkelta į Hūttenfeld'e esančią 
Rennhof‘o pilį, kuri nupirkta už lietuvių 
aukas. Daugiau kaip po dešimtmečio 
greta senojo pilies pastato iškilo moder
nus gimnazijos ir administracijos prie
statas. 1972 metais pastatytas mer
gaičių. o 1987-aisiais - berniukų ben
drabutis. 1984 metais pilyje kilo didelis 
gaisras. Rennhof'o pilis per penkerius 
metus buvo atstatyta iš federalinės val
džios, aukų, draudimo, surinkus 7 mili
jonus Vokietijos markių. Čia taip pat 
įsikūrė gimnazijos biblioteka. Lietuvių 
kultūros institutas, Vokietijos lietuvių 
bendruomenės archyvas. Šiuo metu 
gimnazijoje mokosi per 90 moksleivių. 
Joje yra devynios klasės - nuo 5 iki 13. 
Mokoma pagal Vokietijoje patvirtintas 
mokymo programas. Žemesnėse ir vi
durinėse klasėse dėstoma lietuvių ir 
vokiečių kalbomis, o vyresnėse - tik 
vokiečių kalba. (AGEP)

Šiemet Sydnėjaus Universitetas sutei
kė Pauliui Šliogeriui bakalauro laipsnį 
gamtos mokslųsrityje.Tai didelisdžiaugs- 
mas jo tėveliams, Sydnėjaus visuomeninin
kui Vyteniui ir Laimutei Šliogeriams. 
sesutei Elenutei ir močiutei Aleksandrai 
Vingienei.

Jaunas Paulius lankė vietinę Beverly 
Hills pradžios mokyklą ir gavęs labai gerus 
pažymius buvo priimtas į vieną iš geriausių 
Sydnėjaus gimnazijų - Sydney Technical 
High School, kurią baigė 1989 metais. 
Vėliau įstojoį Sydney Universiteto gamtos 
mokslų (Science) fakultetą, kurį baigė 
specializuodamasis vandens gamtos moks
luose (Marine Science).

Paulius yra visiems žinomas kaipo 
mandagus ir linksmas jaunuolis, pilnas 
entuziasmo. Nuojaunų dienų buvo aktyvus 
lietuviškoje veikloje. Lankė savaitgalio 
mokyklą, lituanistikos kursus, priklausė 
skautams, dalyvavo sk. vyčių būrelyje ir 
šoko tautinius šokius „Sūkurio“ grupėje. 
Eilę metų Lietuvių sporto šventėse gynė

Pietų Australijos Liet. Moterų Draugijos (Ine.) 
visuotinis metinis susirinkimas

Susirinkimas įvyko rugsėjo 28 d. 
Lietuvių Namuose. Į susirinkimo prezi
diumą buvo pakviestos V. Vitkūnienė 
(pirm.) k O. Mačiukienė (sekretore). Tur
būt svarbiausias darbotvarkės punktas 
buvo PALMD Ine. valdybos pirm. M. Sta- 
čiūnienės pranešimas, iš kurio paaiškėja 
šios moterų d-jos nuveikti darbai šių ir 
praeitų metų bėgyje. Stebina atliktų darbų 
gausybė: metų bėgyje Valdyba turėjo 23 
posėdžius Lietuvių Namuose, kai su 
.Židinio“ (vyresnio amžiaus lietuvių glo
bos namai PALMD Ine. žinioje) gyven

Nuotraukoje sėdi iš kairės: E. Bernaitienė, G. Baškuvienė, M. Stačiūnienė, N. Ar
minienė; stovi: V. Pranckūnienė. N. Bgūnienė ir V. Arlauskienė.

tojais tartasi įvairiais reikalais daug kartų. 
Jiems buvo suruošta Kalėdų eglutė. Už
registruotas net 401 vizitas pas ligonius - 
ligoninėse, prieglaudose ir pačių lankomų 
žmonių namuose. Lankydamos lietuvius, 
valdybos narės nuveža dovanėlių, kam 
reikia nuperka rūbų, padeda susikalbėti su 
prieglaudų administracija. .Židinyje“ 
daromi remontai, nepajėgiems teikiama 
pagalba. Šia proga pirmininkė padėkojo to 
komplekso seniūnui p J. Bočiuliui už gerai 
einamas pareigas. Jis taip pat prižiūri šių 
namų gražią aplinką. Padėkota ir p. A. 
Pranckūnui už didesnius remonto darbus.

Moterų draugija nepamiršo ir ben-

Paulius Šliogeris

„Kovo" spalvas krepšinyje ir bilijarde. 
Mėgsta gamtą ir, kiek leidžia sąlygos, 
laisvalaikį praleidžia stovyklaudamas ir 
vaikščiodamas po gamtą.

Sveikiname Paulių ir linkime jam 
sėkmės savo pasirinktoje profesijoje.

K. P.

druomeninių reikalų. Išskirtinai tenka 
pažymėti jų S 2000 auką sudegusiems 
Geelong'o Lietuvių Namams atstatyti. 
Šiemet draugija švenčia savo 45 metų 
veiklos jubiliejų: vietoje pokylio su šam
panu ir garbės stalu, moterys parėmė 
Geelong'o lietuvių bendruomenę. Be to, 
buvo skirta pinigų lietuvių vaikų mokyklai, 
apdovanoti vaikai. Tam tikros sumos bu
vo paskirtos Lietuvių Namams, Adei, lie
tuvių radijui ir spaudai. Apie tai, berods, 
skaitėme laikraščiuose.

HumanitarinėpagalbaLietuvai tęsiama 

toliau. Jau keli metai kaip šelpiamos Kauno 
akademinės klinikos; šiemet Kaltinėnų 
ligoninei už $ 1000 nupirkta įvairių reik
menų, išsiųsta dėžė su vaistais, paklodėmis, 
rankšluosčiais. Tremtinių grįžimo fondui. 
Tremtinių namų statybai Vilniuje, perduota 
S 2322 (JAV doleriais). Iš minėtų instituci
jų gauti jautrūs padėkos laiškai ir pa
žymėjimai.

Savo pranešimo pabaigoje p. Stačiū
nienė įteikė gėlių irdovanąp. J. Šerelienei, 
kuri 19 metų išdirbusi draugijoje, dėl 
sunkios ligos turėjo atsistatydinti. Pirmi
ninkė taip pat mums pasakė, kad esamoji

Nukelta i 4 psl.
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PALMD Ins. valdyba ir toliau sutinka eiti 
savo pareigas. Tuo būdu rinkimai nebuvo 
reikalingi. Valdybos sąstatas toks: M. 
Stačiūnienė - pirm., Vanda Pranckūnienė- 
vicepirm., Nina Arminienė - sekretorė, G. 
Baškuvienė ir V. Arlauskienė - iždininkės, 
E. Bemaitienė irN.Ilgūnienė- narės ligonių 
lankymui. Tiesa, ligonius lanko ir kitos 
narės - be išimties, tačiau žmonės turėtų 
suprasti.kad dažnai reikia pranešti valdybai, 
kas ir kur reikalingi pagalbos, nes draugija 
juk ne visus pažįsta.

Išklausėme iždininkės pranešimo. 
Moterų draugijos buhalteris (accountant) 
yra australas p. Lloyd, o sąskaitybą tikrina 
irgi australų Kontrolės komisija (auditors). 
Tik po susirinkimo man kilo mintis, kad 
būtų labai naudinga išdalinti dalyviams 
tokios ataskaitos lapo kopijas - taip, kaip 
daro pav. Adelaidės Lietuvių S-ga. Pri
sipažinkime, kad buhalterinių terminų nei 
angliškai, nei pagaliau lietuviškai gerai 
nesuprantame, ypatingai tik kartą išgirdę. 
Čia nėra joks nepasitikėjimo klausimas, 
bet tiesiog tai, kad norime viską suprasti, 
apsišviesti. Draugija gi apsisaugotų nuo 
bet kokių galimų „šnekalų“ bendruo
menėje.

Kai atėjo laikas pasisakyti dalyviams,

Jono P. Kedžio pranešimas bendruomenei
Rugsėjo 5 d. Sydnėjaus Lietuvių 

Namuose Apylinkės Valdybos pakviestas, 
pranešimą padarė buvęs News Digest 
International redaktorius Jonas Kedys, 
nesenai sugrįžęs iš Lietuvos. Jonas Kedys 
jau kelis kartus lankėsi Lietuvoje ir stebėjo 
atsikūrusios nepriklausomos Lietuvos 
politinį ir ekonominį gyvenimą.

Kalbėtojas kritiškai įvertino Lietuvos 
bankų veiklą. Kaippavyzdį paminėjoTau- 
ro banką, kuris buvo nors ir subankruta
vęs, bet jo savininkas Genadijus Konap- 
liovasdarpasiskolino 13 milijonų litų ir po 
mėnesio pats nusišovė.

Prelegentas kritiškai pažvelgė) Lietuvos 
ministerijų skaičių, palyginęs jas su JAV 
ir kitomis valstybėmis - kur ministerijų 
skaičius yra žemesnis, nors ten yra milijonai 
gyventojų.

Kritiškai buvo įvertinta irLietu vos Pre- 
zidentūra,kuriojedirbaapie 120tamautojų. 
Buvo pastebėta, kad Lietuva per 7 metus 
nepriklausomo gyvenimo yra įsiskolinus 
virš tūkstančio milijonų dolerių, kurie bu
vo sunaudoti įvairiems reikalams. Ši sko
la dar nepradėta grąžinti. Kritiškai buvo 
apžvelgta ir paskutiniu laiku stiprėjanti 
„draugystė“ su Lenkija. Ar ši draugystė

Iš tolimojo Vakarų krašto
• Perth'o lietuviai liepos 13 d. savo 
namuose paminėjo Valstybės šventę ir 
prisiminė transatlantinius didvyrius - Da
rių ir Girėną. Paskaitą apie Mindaugą skai
tė Daiva Siebertienė, o apie Darių ir Girė
ną - Eglė Kairienė. Minėjimas užbaigtas 
dainom ir eilėraščiais.

Rugpjūčio 10 d., po pamaldų, tau
tiečiai, susirinkę Lietuvių Namuose pa
minėjo savo bendruomenės pirmininko 
kun. dr. Alfonso Savickio vardines. Ta 
pačia proga prisimintas ir kitas Alfonsas - 
„Žinučių“ redaktorius Čižeika. Jiems 
sugiedota „Ilgiausių metų“, o vėliau 
vaišintas!.
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Moterų Draugijos...

Petras Andrijaitis iškėlė mintį, kad bent 
prieš didžiąsias šventes būtų gera suor
ganizuoti vienišų, senų ir nelabai sveikų 
žmonių atvežimą į Lietuvių Namus „pasi
žmonėti“. Susirinkimas ir valdybos ponios 
šiam sumanymui pritarė. Buvo iškeltas ir 
židiniečių noras turėti savo kieme tam 
tikrus vartelius - bet tai jau jų pačių ir 
draugijos valdybos reikalas. J. Vabolienė 
paklausė, ar valdyba iš anksto, visiems 
metams numato kokia suma bus skirta 
labdarai (atsieit biudžetas). Sužinojome, 
kad lėšos skiriamos pagal reikalą ir su
sidariusias aplinkybes.

Žodį tarė p. A. Šerelis, ilgametis Mote
rų draugijos padėjėjas ir visuomeninin
kas. Jis pasveikino moteris 45 metų 
jubiliejaus proga. Adelaidės apyl. valdybos 
pirm. p. J. Vabolienė taip pat sveikino šią 
organizaciją, stebėdamasi jos nudirbtų 
darbų gausumu.

Susirinkimas praėjo neformalioje, šei
myniškoje nuotaikoje: dalyvavo apie 24 - 
26 žmones, jautėmės kaip namuose... Pa
baigai V. Vitkūnienė (prezid. pirmininkė) 
tarė moterims „Valio, valio, ilgiausių metų 
Jums, valio...“ irpadėkojo draugijai užjos 
nudirbtus darbus. Galiausiai visi buvome 
kukliai, bet labai skaniai pavaišinti.

Dalyvė

neprives prie antros unijos?
Kalbėtojas buvo nustebęs, kad šiame 

laikotarpyje, kai žydai purvais drabsto 
Lietuvą, Lietuva ėmėsi iniciatyvos ruošti 
Gaono Elijahu - žydų talmudo tyrinėtojo, 
šventiko 200 metų mirties minėjimą. Ar 
Lietuvoje nebeturime mūsų tautai nusi
pelniusių lietuvių? - klausė kalbėtojas.

Vėliau sekusiose diskusijose klausi
mai sukosi apie nesibaigiančius žydų 
kaltinimus Lietuvai, vokiečiams okupavus 
ją 1941 metais. Buvo keliamas klausimas, 
kodėl tiek Lietuvos Vyriausybė, tiek už
sienio lietuvių vadovybės nesiima žygių 
užkirsti žydų mums metamiems šmeiž
tams ir neužtarnautiems kaltinimams? 
Australijoje ruošiamės paminėti mūsų 50 
metų sukaktį nuo pirmųjų lietuvių emi
grantų atvykimo į šį kraštą, o štai jau vie
šumoje pasirodė žydai su savo propagan
dos mašina išskirtinai kaltindami Lietuvą 
ir lietuvius kaip karo nusikaltėlius. Po 
didelėmis antraštėmis pasirodę straipsniai 
Sydney Morning Herald 97.10.04 ir The 
Sun Herald 97.10.5 vargu ar paskatins 
mūsų garbės svečius dalyvauti mūsų 
ruošiamame 50-mečio minėjime?

A.V.K.

• Bendruomenėpadidėjodviemnau- 
jagimiais - liepos 5 d. Mandy ir Artūrai 
Malinauskams gimė dukra Deane, o rug
pjūčio 6 d. - Brigitai (Malinauskaitei) ir 
Gregory Tumeliams, irgi dukra, kuriai dar 
nespėtas išrinkti vardas.
• Skaudi nelaimė palietė A. irB. Ka
tei vų šeimą - liepos 30 d. jų dukros Dianos 
15-metis sūnus David Elliott eidamas į 
koledžą buvo sunkiai sužeistas prava
žiuojančios mašinos ir tą pačią dieną li
goninėje mirė. Velionio palaikai sudeginti 
Fremantle kapinių krematoriume.
• Rugsėjo 14 d. Perth ‘o lietuviai, su
sirinkę savo namuose, paminėjo Tautos

Sydnėjaus Ramovėnų laiškas LR Prezidentui
Š.m. rugsėjo 14 d. savo susirinkime Sydnėjaus ramovėnai išnešė rezoliuciją, skirtą LR 

Prezidentui. Daliai skaitytojų pageidaujant, talpiname šio rašto faksimilę. Red.

THE LITHUANIAN EX-SERVICEMEN’S ASSOCIATION 
" R A M O V 8 ’’ SYDNEY BRANCH

LIETUVIŲ KARIŲ-VETERANŲ S-GOS “RAMOVE”
SYDNEY SKYRIAUS VALDYBA

A.V.Kruniilius,OAM,JP, Secretary, 83 Queen StCanley H eights ,2 166^4 us t rali a 
Lietuvos Respublikos Prezidentui 
.Jo Ekselencijai Algirdui Brazauskui 
Vilnius, Lietuva.

Didžiai Gerbiamas Pone Prezidente,
Mes S/dejaus .Australijoje susirinkę 14.09.97 atsargos kariai - ramovėnai šiuo 
reiškiame vieša protestą pries įvairius žydu išpuolius Lietuvos valstybei.
Per 600 metu žy dai Lietuvoje turėjo visas laisves ir privilegijas,daugeliu atveju 
didesnes negu lietuviai.Is įvairiu kraštu Europoje žydai buvo išvyti laukan. Per 
tuos metus tegul žydai įrodo,kad lietuviai dare ka nors blogo žydams Lietuvoje.

Sovietu Rusijai okupavus Lietuva 1940 metais žydai pirmieji su gėlėmis ir 
ovacijomis pasitiko Raudonąja armija ir visuose baruose talkininkavo 
raudoniesiems okupantams. Pagal Yad Wasem informacija 1941 metais 
Lietuvoje 15 tukstanciu žydu dirbo bolševikines administracijos aparate.Tai 
neproporcingai didelis skaičius pagal Lietuvos gyventoju skaičių.
Žydas Generolas Gladkovas NKVD viršininkas ir jo dešinioji ranka Rozauskas, 
yra kalti uz tuksiančius ištremtu,įkalintu ir išžudytu musu tautos geriausiu 
sunu ir dukru. Tai kas pradėjo holoukasta Lietuvoje 1940.? Latvijoje NKVD 
viršininkas buvo taip pat žydas Schiuster.Zydas NKVD viršininkas buvo ir 
Estijoje.
Esame pasipiktinę paskutiniu laiku Wiescntalio Centro direktoriumi Efraimu 
Zuroffkuns reikalavo boikotuo-i Goan Elijah 200 metu mirties minėjimą 
Lictuvoje.Zydas Efraim Zuroff sėdėdamas prie kompiterio Izraelyje.grasina 
Lietuvai,kad si ruošiasi paminėti šio žymaus žydu darbuotojo mirties metines, 
tol kol Lietuva neatsiprasys uz žydu genocidą ir de! to ,kad Lietuvos 
parlamento narys žydas Emanuelis Zingeris yra vedės lietuvaite.
Efraim Zuroff kisasi i Lietuvos Respublikos vidaus reikalus,reikalaudamas 
vilkti i teismą pusiau gyva tariama karo nusikaltėli Lilciki.kas yra pries Ženevos 
konvencija. Sužeistus partizanus stribai vilko uz kojų i miestu aikštes.
Žinome,kad Efraim Zuroff yra dažnas "svečias" Lietuvoje ir atvykęs kiršina 
Lietuvos piliečius vienus pries kitus.
Mes kreipiamės i Lie* vos Vyriausy be,kad toki asmenys kaip Zuroflas,kurie 
pasaulinėje spaudoje teršia Uetuvos varda ir garbe jr kisasi i Lietuvos 
vidaus reikalus, ateityje nebotu isilcidziami i Lietuva.

f Su Pagarba /J f »

A. Vincvicius Pirmininkas A. V. Kf^ulius,Sckretorius

Nuorašai. L. R. Seimo Pirmininkui,"Lietuvos Aidui"." Kariui","Kardui" 
1997.09.14, Sidnėjus.

šventę. Minėjime dalyvavo 48 tautiečiai. 
Minėjimą atidarė ALB Perth ‘o apyl. pirm, 
kun. dr. A. Savickis. Dienai pritaikytą 
išsamią paskaitą skaitė A. Čižeika. Savo 
eiliuotą kūrybą skaitė S. Zablockienė, o V. 
Repševičienė papasakojo savo įspūdžius 
iš apsilankymo tėvynėje. Rinktos aukos 
Geelongo Lietuvių Namų atstatymui. Mi
nėj imas užbaigtas F. Garnio ir A. Steckienės 
dainomis, jiems akompanuojant V. Francui. 
• Rugpjūčio 27-31 dienomis Perth‘e
vyko pasaulinės dviratininkų rungtynės, 
kuriose dalyvavo virš 200 sportininkų iš 
38 šalių. Lietuvą atstovavo Rita Razmaitė 
ir Rasa Mažeikytė; jų treneris Ant. Luki- 
mavičius. Treniruotės ir rungtynės vyko 
Perth'o Midvale velodrome. Nors daug 
pastangų ir darbo įdėjo mūsų 

Brisbanės tautinių šokių grupė "Žilvitis" prie jūros Coolangattojc (1997.09.07).

medalių gauti nepavyko, nors Olimpiadoj 
jos laimėjo 6 vietą. Rasa čia rungtyniavo 
jau antrą kartą. Prieš išvykstant namo 
(rugpjūčio 9 d.) suruošta atsisveikinimo 
vakarienė.
* Rugsėjo 4 d. Perth ‘e Attadale ligo
ninėje Daiva Siebertienė (Baužytė) irtėvas 
Alfredas susilaukė sūnaus. ^Žinutės“

Koncertuos „Daina“
Sydnėjaus „Dainos“ choras ruošiasi 
metiniam koncertui, įvykstančiam š. m. 
lapkričio 30 d. Lietuvių namuose Bankss- 
towne. Programoje būsiąs naujas daiinų 
repertuaras ir kitos įdomybės. Laikas ir 
kita bus pranešta vėliau.

„M.P.“inf.
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Mintys po PLB Seimo
Dr. Vytautas Doniela

Kalbant apie šį PLB Seimą ir ypač jį 
įvertinant, reikia nors prabėgomis pas
tebėti, jog jau prieš Seimą skyrėsi nuo
monės apie buvusius PLB vadovus ir jų 
veiklos pobūdį.

Pirmiausia, negalima nuneigti buvu
sio PLB pirmininko Broniaus Nainio 
energingumo. Jis gana dažnai lankė išei
viją ir nusipelnė ypač tuomi, kad skatino 
susiburti prieš tai neorganizuotus lietu
vius buvusios Sovietų Sąjungos, ypač 
Sibiro, platybėse: susikūrė lietuvių drau
gijos Maskvoje, Ukrainoje, keliose Sibi
ro vietose, Gruzijoje, Moldovoje, jau 
nekalbant apie Latviją ir Estiją. Bronius 
Nainys taip pat nenuilstamai redagavo 
mėnesinį gana aukšto lygio informacinį 
žurnalą „Pasaulio Lietuvis“, pats jame 
daug rašė apie lietuviškąsias bendruo
menes bei organizacijas ir subūrė būrelį 
gabių korespondentų bei apžvalgininkų 
kolegiją. Pačioje PLB valdyboje buvo 
surinktas tamprus patyrusių visuome
nininkų būrys, kurie prieš tai buvo dirbę 
įvairiose bendruomenių valdybose, ypač 
JAValstijose.

Visji jau prieš Seimą Bronius Nainys 
susilaukė aštrios, kartais net asmeniškos 
kritikos, ir būtent iš vietinių amerikiečių 
pusės. Reikalas toks: PLB Valdybos 
veikla buvo paremta, nors ne visiškai, 
lėšomis, kurias pagal PLB Statutą su
teikdavo kraštų bendruomenės - o liūto 
dalis teko JAV Bendruomenei. Per ke
letą metų išaugo stiprus nepasitenki
nimas, kai amerikiečiams, didiesiems 
finansų parūpintojams, atrodė, jog ne
buvo pakankamai atsiskaitoma kaip tie 
didžiuliai pinigai išleidžiami. Šitas rei
kalavimas buvo kartojamas dar ir Seimo 
metu, nes PLB iždininko pranešimas 
Seime buvo visgi tik bendro pobūdžio. 
Su tokia finansine kritika buvo susieta 
ir Broniui Nainiui adresuota asmeninė 
kritika: sakoma, jis rodęs tendenciją būti 
diktatoriškas, pasirinkęs sau palankius 
žmones. Nelaimingu sutapimu, truputį 
anksčiau, šį nepasitenkinimą paaštrino 
blogai organizuotas spausdinimas dau
giatomės „Lietuvos kovų ir kančių isto
rijos“. Bėda ta, kad, iš mokslinio taško, 
šis užsimojimas iš tiesų buvo pradėtas 
nemokšiškai. NKVD dokumentų apie 
trėmimus rinkinys, kuris kaip nesunai
kintų dokumentų rinkinys yra istoriškai 
labai vertingas, buvo išleistas kaip pir
masis tomas istorijos kaipo tokios. Jaut
resniems skaitytojams atrodė, jog Lie
tuvos kančių istoriją galų gale rašo 
enkavedistai. Šita klaida buvo netrukus 
pataisyta tomų tvarką pertvarkant ir 
pridedant komentarus, bet žalajau buvo 
padaryta.

Broniui Nainiui taip pat buvo priki
šama, kad jis, taip sakant, neina su laiku. 
Kai politiniai Lietuvos laisvinimo dar
bai, po Nepriklausomybės atstatymo, 
savaime nusistūmėjo į šalį, ne vienam 
atrodė, jog nebereikia dar vienos aukš
čiausios valdybos, kuri stovėtų virš įp
rastinių kraštų bendruomenių valdybų. 
Natūraliai kilo mintis, kad PLB Valdyba 
gali būti sudaryta federaciniu pagrindu, 
pvz. ją gali sudaryti kraštų bendruome
nių pirmininkai arba jų atstovai. Vadi
nasi, reikia pagalvoti apie PLB Statuto 

keitimą ir apie atitinkamą PLB persior
ganizavimą. Šiuo keliu jau buvo tolokai 
nužengę amerikiečiai: buvo sukurti bent 
du naujo PLB Statuto projektai, tačiau 
Nainio vadovaujama PLB Valdyba 
Seimui jų nepateikė.

Tokie nepasitenkinimai ir sudarė tą 
įtampą, ypač tarp PLB ir amerikiečių, 
kurios kontekste įvyko Devintasis PLB 
Seimas. Įtampa palietė patį pagrindinį 
dalyką, būtent Seimui pateiktą darbo
tvarkę. Ji buvo sudaryta labai konserva
tyviai: nebuvo numatyta PLB Statuto 
pataisų svarstymo, o tai nepatiko ypač 
amerikiečiams; nebuvo numatyta jokių 
ryšių su pačios Lietuvos atstovais ir 
sričių žinovais, kai buvo skirtas laikas 
kalbėti apie lietuvybės išlaikymą 
išeivijoje per švietimą, jaunimą, sportą, 
religiją ir t.t. Tokie trūkumai nepatiko 
daug kam: jau prieš Seimą buvo pasi
sakyta spaudoje, kad Seimas gali tapti 
kartojimu tų pačių problemų ir tų pačių 
minčių, apie kurias išeivija kalba jau 
daug metų.

Dalis Australijos PLB atstovų. Iš kairės: Vytenis Šliogeris, dr. Vytautas Doniela
ir dr. Antanas Stepanas.

Deja, taip ir įvyko. Per diskusijas bu
vo kartojama sena išmintis, kad į ben
druomenės veiklą reikia įtraukti jauni
mą, bet nesant atstovų iš Lietuvos ins
titucijų, nebuvo galima sužinoti, kokios 
yra galimybės jaunimui stovyklauti, 
lankyti kursus ir panašiai pačioje Lie
tuvoje, tokiu būdu gerinant kalbos mo
kėjimą ir sukuriant asmeninius ryšius. 
Per diskusijas buvo kalbama apie išei
vijos savaitgalio mokyklų sunkumus, 
bet, nesant atstovų iš LR Švietimo 
ministerijos, taip ir nebuvo sužinota, kad 
Lietuvoje yra spausdinami lietuvių kal
bos vadovėliai net lietuviškai nekalban
tiems ar silpnai kalbantiems vaikams; 
diskusijose buvo kalbama apie knygų 
trūkumą išeivijoje, tačiau nebuvo pa
kviesti Lietuvos leidyklų atstovai, kurie 
patys trokšta savo leidinius parduoti 
užsienyje, nes leidyklų finansinė padėtis 
nėra lengva. Panašiai dėl filmų ir video 
juostų, nes gamintojams reikia komer
cinių kanalų, o nežino kaip juos sukurti.

Taigi, Seimo metu egzistavo puiki 
galimybė susitikti ko nors norintiems su 
to dalyko siūlytojais, bet ta proga nebu
vo išnaudota, nes darbotvarkės kūrėjai 
tokių konkrečių, dalykiškų susitikimų 
nebuvo numatę. Buvo vadovautasi prin
cipu, kad apie išeivijos problemas tarsis 
tik patys išeiviai. Iš to sekė savotiškas 
bergždumas, atsispindėjęs tokiose Sei
mo rezoliucijose, kaip pvz. reikia „Puo
selėti Pasaulio lietuvių bendruomenės 
idėją tarp išeivijos lietuvių jaunimo,

PLB Seimo garbės stalas. Iš dešinės: Alfonsas Damušis (Kanada) - Garbės Teismo 
pirm.; PLB Seimo trys Prezidiumo pirm.: Vytautas Kamantas(JAV),AndriusŠmi- 
tas (Vokietija), Antanas Stepanas (Australija); Irena Džikija (Gruzijos LB pirm.); 
Petras Laurinavičius (Moldovos LB pirm.); Nijolė Martyniuk (Rusijos LB pirm.); 
Bonaventūras Virbickas (Sibiro LB pirm.).

įtraukti jaunimą į bendruomenės veiklą. 
Skatinti Pasaulio lietuvių jaunimo są
jungos veiklą“. Diskusijose pvz. išryš
kėjo, kad užsienyje jaučiamas lietuvių 
kunigų trūkumas, tačiau tuoj pat pa
stebėta, kad dvasiškių atsiuntimas iš 
Lietuvos yra bažnytinės hierarchijos 
reikalas. Todėl rezoliucija sak(^abstrak
čiai, „skatinti ir stiprinti religinį ir tautini 
ryšį“, nes nebuvo Bažnyčios atstovo, 
kuris šią padėtį paaiškintų konkrečiai. 
Gi vėliau teko patirti, kad tokia pagalba 

galima.
Antrasis ryškus darbotvarkės defek

tas buvo tai, kad nebuvo laiko aptarti 
PLB struktūros persiorganizavimą ir 
Statuto pakeitimą. Amerikiečiams spau
džiant ir kitiems pritariant, buvo ant 
greitųjų pakeista Seimo darbotvarkė, 
tačiau tam nebuvo pasiruošta. Nors greit 
buvo atspausdinti nauji Statuto projek
tai, Seimo nariams neliko laiko į juos 
įsigilinti ir racionaliai diskutuoti. Vienas 
iš rezultatų buvo tai, kad naujoji PLB 
valdyba buvo išrinkta nei pagal senąjį 
Statutą, nei pagal naujuosius projektus. 
Vilties teikia tai, kad naujoji valdyba 
susidaro iš, galima sakyti, protingų ir 
tolerantiškų asmenų, kurie formalumus 
turės sureguliuoti PLB laivui plaukiant 
tolyn, daug laisvės paliekant pačioms 
kraštų bendruomenėms. O tai geras 
ženklas.

Buvo ir pozityvių aspektų. Retkar
čiais Seime kilusi sumaištis rodė, jog 
reikalinga ne tik pakeisti Statutą, bet 
reikalingas ir konkretesnis žvilgsnis į 
lietuvybės išlaikymo problemas, būtent 
pasinaudojant tais objektais, kuriuos 
gali parūpinti pati Lietuva. Ypač svei
kintinas dalykas buvo susipažinimas su 
atstovais iš rytų Europos, Kaukazo, Si
biro. Jų poreikiai, o kartais ir galvoji
mas, neretai skiriasi nuo vakarietiš
kosios išeivijos. Tačiau išklausius jų 
pranešimų apie veiklą ir sunkumus 
lengviau suvokti, kaip jiems galima 
padėti, ir būtent be didžiulių finansinių
= ---------- "Mūsų Pastogė" Nr.41 1997.10.20 psl.5

pervedimų. Kadaise lyg buvo bandyta 
suporuoti vakariečių bendruomenes su 
rytiečiais. Šita mintis verta dėmesio, ir 
reikia tikėtis, kad naujoji PLB valdyba, 
į kurią įeina atstovai ne tik iš Šiaurės 
Amerikos, bet ir iš Rytų bei kitų kraštų 
kaip pvz. Vokietija, Australija, sugebės 
tokį suporavimą atgaivinti.

Koks buvo PLB Seimo atgarsis pa
čioje Lietuvoje? Tuoj reikia pastebėti, 
kad spaudos reakcija buvo silpnoka. 
Nors iki Seimo spaudoje pasirodė ke
letas pokalbių su PLB Seimo nariais, 
platesnių reportažų susilaukė tik pirmoji 
diena, kai PLB Seimą sveikino Algirdas 
Brazauskas, Vytautas Landsbergis, Vil
niaus meras Rolandas Paksas ir kitos 
asmenybės. Šiaip gi nuolatinė reporterė 
buvo Rita Baltušytė, „Lietuvos rytui“ 
saikingai atpasakojusi svarbiausius po-^ 
sėdžių įvykius. Galbūt Lietuvos spaudą 
atbaidė pirmojo posėdžio nesutarimai 
dėl darbotvarkės, kur buvo ir šiek tiek 
netvarkos - o tai menkino paties Seimo 
prestižą. Platesnio įvertinimo Lietuvos 
spaudoje taip ir nebesimatė, ir tik vėliau 
„Lietuvos rytas* išspausdino ilgoką 
pokalbį su naujuoju PLB valdybos 
pirmininku Vytautu Kamantų.

Ar tokioje silpnoje reakcijoje galima 
įmatyti ką nors svarbesnio? Reikia 
manyti, kad taip. Pirmiausia, šiuometinė 
Lietuva išeiviją mato kaip turtingesnį 
dėdę, kurio svarba glūdi jo turtingume 
ir pajėgume duoti dovanas, bet ne jo 
prote ar išmintyje. Šiuo atžvilgiu, išei
vijos įvaizdis Lietuvoje yra pasikeitęs. 
Atgimimo laikotarpiu - dabar jau prieš 
8-10 metų - daug Lietuvos gyventojų 
(vadinkime juos dešiniaisiais) tikėjosi 
iš išeivijos intelektualinio pajėgumo, gal 
net vadovų, kurie iš vakarietiško gyve
nimo patirties suprastų ką reikia daryti, 
kad Lietuvos žmonės galėtų gyventi 
saugiai ir ekonomiškai patogiai. Refor- 
mistai taip pat tikėjosi, kad išeivija stip
riau pasisakys prieš buvusios komu
nistinės sistemos ideologus, aktyvistus 
bei konkrečius priespaudos vykdytojus. 
O buvusioji kompartija savo ruožtu išei
vijos prisibijojo, nes juk per 50 metų 
prieš išeiviją buvo skleista energinga 
propaganda, bandant susilpninti jos įta
ką tarptautinėje politikoje ir įtaigojant, 
kad ji turinti baisių moralinių dėmių. 
Žvelgiant atgal dabar matyti, kad buvu
sioji kompartija vienaip ar kitaip stabdė 
išeivių įsiliejimą į atsikuriančios Lietu
vos gyvenimą, sugebėjo neutralizuoti ar 
išstumti atgal į užsienį visą eilę savo sri
tyse kompetetingų išeivių, tuo metu at
keliavusių su užsidegimu padėti naujajai 
Lietuvai.

Bet išeivija, bendrai imant, ideolo-
Nukelta į 7 psl.
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Bonegilla atšventė 50-mėtį!..
Bronius Žalys

(Tęsinys iš praeito numerio)
Šeštadienio (27/IX) rytą - 10 vai. - at

skubame j Aibinio miesto rūmų fojė, kur 
vyksta Dalios (taip p. D. Antanaitienė 
prisistato su savo dailės darbais) paroda 
„Baggage reclaimed“ („Bagažas atsi
imtas“). Ją atidarė Viktorijos ministras 
aukštosioms mokykloms p. Phil Honey-
wood, pasidžiaugdamas, kad nors ir ma
ža bet darbšti lietuvių bendruomenė 
Australijoje yra daug pasiekusi kultū
riniame šio krašto gyvenime. Kaip pavyz
dį jis davė Dalios darbus šioje parodoje. 
Žodį tarė ir Wodongos merė p. Elizabeth 
Craft.

Po Dalios Antanaitienės meno parodos "Cargo-Destination Bonegilla" atidary
mo: iš kairės - D. Antanaitienė, Viktorijos ministras p. P. Honeywood, B.Prašmu-
taitė ir dr. K. Zdanius.

Atidaryme dalyvavo gražus būrys 
tautiečių ir jų bičiulių australų. Parodoje 
išstatyta 15 dailininkės darbų. Daugelis jų 
didžiulės apimties: „Cargo - Destination 
Bonegilla“ (nr. nr. 1-6) ir kt.

Apie savo meną dailininkė sako: „Aš 
esu dviejų kultūrų žmogus - lietuvaitė ir 
australe - iš to ir mano menas! ... Mane
įtakojo tėvų prisiminimai, lietuviška 
aplinka...“ Beveik visi jos darbai ir yra šios
problemos sprendimas.

Iš parodos išeiname pakeltomis gal
vomis. Jaučiamės, kad mes, lietuviai, esame 
įsirėžę ne tik į šio krašto, bet ir į savo tautos 
kultūrinį palikimą!...

Melbumiškiai kviečia į iešminę, vyks
tančią buv. Bonegillos stovykloje (dabar 
australų kariuomenės rajone). Nuvykome, 
bet nors žmonių minios ir labai gausios,
lietuvių nedaug, tad apsižvalgę grįžtame į latvišką kilmę.
Alburį - „namo“, iš kur - papietavę - iš
dundame į Wodongoje vykstančią fol
klorinių dainų ir šokių šventę, pavadintą 
„Australijos pašto dainų / šokių šventė“. 
Ją atliko 12 tautiniu šio meno vienetų: 
olandai, suomiai, graikai, kroatai, airiai, 
vengrai, serbai ir kt. Geriausiai - mūsų 
džiaugsmui - ir vėl pasirodė mūsiškiai - 
Melbourne tautinių šokių grupė „Ginta
ras“, vad. D. Antanaitienės ir Melboumo 
„Dainos Sambūris“ su savo vadove B. 
Prašmutaitė. 

Pavakare dar nuvykstame į Bonegillos 
buv. stovyklą, kurioje iš buvusių 24 blokų 
yra išlikęs 19-sis su visais pastatais. Anks
tyvaisiais metais jis buvo naudojamas
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emigrančių - moterų - apgyvendinimui, 
vėliau - administracijos reikalams, o šiuo 
metujispripažintastautinėssvarbosobjek- 
tu ir kaip toks - saugomas.

Pertuos 24 barakų blokus, laike 1947 - 
1971 metų praėjo virš 320 000 emigrantų, 
pradedant pirmuoju transportu atvyku
siais „Gen. Stuart Heinzelman“ laivu 
839 „baltais“ - estais, latviais, lietuviais, 
pasiekusiais Fremantlės uostą WA
1947.XI.28.

Vakare į mūsų namelį atkeliavo dalis 
gražiosios Didžių šeimos, tad pavaka
rojome iki išnaktų...

Sekmadienio ryte (28/IX), „pašėrę" 
Vytauto Holdeną, pasukome į Beech- 
worth‘ą. Pakelėse baltabumės karvės -

„nusiprausę“, nutariame. Aplink „kalnai 
ant kalnų, o ant tų kalnų, kalnai ir maži 
kalneliai...“Žydi kažkokia piktžolė, panaši 
į gazaniją, taip kad nuo jos žiedų geltonuo
ja pievos ir prieškalnės!..

GalųgaleBeechworth‘oistorinis mies
telis, su LaTrobe universiteto „campus'u“.
Susirandam pastatą, pavadintą „The Store",
o ten, mūsų jau laukiančią dail. Ritą 
Lazauskaitę. Šiame pastate, 50-mečio

proga, suruošta jos ir latvaitės Ingos 
Hanover meno paroda, šauniai pavadinta 
„Baltijos kelionė“. Pirmojoje, didokoje 
patalpoje abiejų dailininkių prisiminimai - 
atmenos iš gimtųjų kraštų, šeimų, jų 
atvykimo į Australiją. Čia ir šeimos fo
tografijos, tautiniai drabužiai, knygos, 
suvenyrai, dailininkėms ir parodą lan
kantiems primeną apie jų lietuvišką -

Lš "Baltijos kelionė" parodos - Ritos 
Lazauskaitės pavaikslas "Medžiotojo 
žmona" (Charcoal & duchgold leaf on 
paper, 90s 65 cm.).............................

-B - ■■ ■ -------- :--------

Antroje patalpoje iškabinti abiejų 
dailininkių kūriniai. Jų tematika labai įvai
ri. Štai Ritos „Septyni skausmai“ („Seven 
Sorrows“), „Rusiškos serijos“ (tiek bendra 
teturinčios su rusais, kad tapytos ant rusų 
kalba spausdintos knygos puslapių!..) ir 
visa eilė kitų. Inga padariusi nemažai 
kolažų. Temos atspindi tėvų įkvėptą 
praeities dvasią: „Išėjimas iš namų“, „... ir 
ji sakė man ... ištekėk už gero latvio 
bernioko...“ Parodos eksponatai labai 
įdomūs, tik gal reikėtų juos išstatyti dides
nei auditorijai, pav. Melbourne.

Rita Lazauskas (su šeima) gyvena 
Beechworth‘e, dirba kaip meno mokytoja 
Wangarattos ir kt. aplinkinėse mokyklo
se. Savo tapybos stilių nusako kaip 
„contemporary figurative“ su surrealisti- 
ne - ekspresionistine įtaka. Palinkim dai
lininkėms sėkmės, o ji „Mūsų Pastogei“ 
įteikia vieno savo kūrinių porą nuotraukų. 
Birutė sakosi žinanti „netoliese“ esančią 
labai skanių apelsinų fermą. Tad pasi- 
leidžiame jos ieškoti. Jibuvo tikrainetoliese 
- tik 100 ar 150 km kelio!.. Bet joje pirkti 
apelsinai tikrai buvo geri!..

Grįždami dar stabtelėjome Albury 
muziejuje, kur Vytautas atidavė bonegi- 
liškus prisiminimus - kelionėje naudotą 
lagaminą ir laivo laikraštėlių komplektą.

Pirmadienio rytą apleidome svo lai—

Ruošiamos Floridos Lietuvių Dienos
Jurgis Janušaitis

Mintimis jau pasidalinome apie lietu
vių gyvenimą Floridoje, JAV. Minėjome 
ir apie lietuvių telkiniuose vykstančią 
visokeriopą veiklą. Šį kartą žvilgterėsime 
į Floridos lietuvių didesniuosius užmojus. 
Atrodytų, kad pensininkai nėra pajėgūs 
stipriau pajudinti „žemę“. Bent stebint tų 
žmonių gyvenimą, veiklą, tenka tik nusi
stebėti jų ryžtu, net užmojais suruošti 
Floridos lietuvių telkiniuose ir didelius 
renginius. Čia jau vyko JAV Lietuvių 
Bendruomenės KraštoTarybos, Amerikos 
LietuviųTautinės Sąjungos, Balfo seimai, 
suvažiavimai. Kiekvienais metais vis 
kitame lietuvių telkinyje vyksta JAV LB 
Floridos apygardos suvažiavimai su ge
romis programomis.

Bet štai 1997 m. balandžio mėn.
vykusiame Sunny Hills, LB Floridos 
apygardos suvažiavime, besvarstant veik
los planus ateičiai, iškilo mintis 1998 m.
suruošti Floridos Lietuvių Dienas kuria
me nors telkinyje. Buvo pasiūlyta FLD
rengti, o pirmieji iniciatoriai - Angelė 
Kamiene ir Mečys Šilkaitis. Jiems pavesta ' 
susidaryti reikiamą komitetą ir susirasti 
talkininkus. Suvažiavimas šiam suma
nymui entuziastiškai pritarė.

O štai dabar jau matome ir to nutarimo 
vaisius. Išrinktieji Angelė Kamiene irMe- 
čys Šilkaitis liepos 12 d. St. Petersburge 
sukvietė įvairių organizacijų atstovus, 
visuomenininkus, apie40asmenųplačiam 
pasitarimui ir nustatymui Floridos Lietu
vių Dienų programos ir pobūdžio. Susi
rinkime buvo nutarta Floridos Lietuvių 
Dienas ruošti St Petersburge, 1998 m. 
vasario 20 - 22 dienomis. Šiam didžiajam 
renginiui vieta parinkta šv. Judo Katedros
salės, taip pat susirinkime numatyta ir 
atskirų komisijų darbai. Detalios prog
ramos, atrodo, komitetas dar ne turi, bet jau 
yra numatęs visą eilę gerų renginių. Tomis

Su lietuviška trispalve į Bonegilla'97 
šventę. Vėliavą neša Lukas Žiogas, ją 
lydi Rasa Statkų vienėir Zita Prašmutaitė

kinuosius namus Humės ežero pakrantė
je irpavakarejau buvome Sydnėjaus Lietu
vių Sodyboje, kur neužilgo šveitėme p. 
Valės parneštą vakarienę. Gera išvažiuo
ti, bet dar geriau grįžti į namus!

dienomis vyks sportinės varžybos golfo 
laukuose ir teniso aikštėse. Kultūrinėje 
programoje - Floridos telkinių chorų pa
sirodymas. literatūros vakaras, tautinių 
šokių koncertas, susipažinimo vakaras, 
pokylis, meno parodos, informacija apie 
Lietuvą, veiks lietu viškojikavinė.lietuviški 
valgiai. Vyks pamaldos, kuriose dalyvaus 
ir šv. Mišias aukos vyskupas Paulius 
Baltakis, drauge su St. Petersburgo vyskupu 
R. N. Lynch ir vietos kunigais.

Po trijų dienų įvairių programų. Floridos 
Lietuvių Dienos bus užbaigtos renginiu 
Lietuvių klube. Bažnyčioje giedos visi 
Floridos lietuvių telkinių chorai. FLD me
tu bus taip pat stengiamasi su lietuvių 
kultūra, veikla supažindinti ir amerikiečių 
visuomenę, manoma, kad nemaža jos dalis 
domėsis lietuvių renginiu. Šis plačios 
apimties renginys rodo, kad Floridos pen
sininkai dar pajėgūs suruošti didingus 
renginius, kurie domina ir amerikiečius.

Rengėjai planuoja sudaryti ryšius suSt. 
Petersburgo radiju, TV ir spauda ir tikisi
susilaukti reikiamo dėmesio ir šio įvykio 
paminėjimo spaudoje, televizijoje ir radijo
laidose.

Taigi laiko iki Floridos Lietuvių Dienų 
likonebedaug. Kiektekopatirti,jau sparčiai 
ruošiasi telkinių chorai, ruošdami ati
tinkamą programą. Šį pirmąjį didįjį Flori
dos lietuvių telkinių renginį pažadėjo 
finansiškai paremti ir JAV LB Kultūros 
Taryba bei Roridos LB apylinkių valdybos.

Su mielais Australijos lietuviais, „Mūsų 
Pastogės“ skaitytojais apie Floridos Lie
tuvių Dienų sėkmę pasidalinsime mintimis 
dienoms praėjus. Floridos lietuvių tarpe 
šiam renginiui rodomas didelis dėmesys ir 
manoma, kad iš visų apylinkių į renginį 
suvažiuos daug daug dalyvių ir taip pat 
programoje dalyvaujančių. Sėkmės!

ilŲIŲ! H.IiiilIHI
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t Mūsų mirusieji
Mirė a.a. Kotryna Bačiiilienč

Gautais pranešimais, š.m. spalio 10 d. rytą mirė a.a. Kotryna Bačiulienė, palaidota 
spalio 15 d. Sydnėjaus Rookwoodo kapinių sekcijoje.

Liko liūdintys dukra Milda ir sūnus Algis su šeimomis. Ilsėkis ramybėje I B.Ž.

A.a. Edvardas Stundžėnas
Edvardas Stundžėnas, 83 m. amžiaus, mirė spalio 3 d. North West ligoninėje 

Melbourne, aprūpintas šv. sakramentais. Edvardas gyveno vienas, giminių Australijoje 
neturėjo. Kadangi buvo aklas ir ligotas, buvo globojamas valdžios įstaigų ir lankomas 
Socialinės Globos Moterų D-jos narių.

Spalio 9 d., po gedulingų mišių St. Brigids bažnyčioje, į amžino poilsio vietą Keiloro 
kapinėse jį palydėjo St. Brigids bažnyčios klebonas ir kelios Soc. Globos D-jos narės. 
Ilsėkis ramybėje. A. Karazijienė

A. t A. Kotrynai Bačinlienei
miras, dukrą Mildą ir sūnų Algį su šeimomis skausmo valandoje nuoširdžiai 
užjaučiame.

 "Sutartinė"

A. j A. Kotrynai Bačinlienei
miras, reiškiame gilią užuojautą dukrai Mildai ir sūnui Algiui bei jų šeimoms

Strathfleld Home for the Aged - 
Administracija, tarnautojai ir gyventojai

Mintys po PLB 
Atkelta iš 5 psl. Seimo 
ginto skirtumo nedarė, ar gal nesugebėjo 
daryti - ir rėmė Lietuvą apskritai, apdo
vanodama gėrybėmis bei technika ir 
tuos, kurie nuo ankstyvesnės sistemos 
buvo nukentėję, ir tuos, kurie buvo tos 
jstemos ramsčiai. Nepaprastai būdinga 
tai, kad išeivija praktiškai nereagavo, 
kai Lietuvoje vis akivaizdžiau įsigalėjo 
blogybės ir kai, sakysim, LDDP (prak
tiškai premjero Šleževičiaus) valdymo 
metu, Lietuvos dienraščiai kasdien 
spiegė antraštėmis ir straipsniais apie 
finansinius skandalus bei korupciją mi
nisterijose ir valdžioje apskritai, jau ne
kalbant apie apytikriai astuonių šimtų 
milijonų išnešiojimą iš bankų. Dabar 
kartais sakoma, išeivija „nesuprato, kas 
Lietuvoje darosi“ (čia prisimena Bro
niaus Nainio mintis per Australijos Lie
tuvių Dienas Adelaidėje, kad „mes ne
suprantame, kas Lietuvoje vyksta, tad į 
Lietuvos reikalus nesikiškime“). Bet jei 
jau iš tiesų išeivija nesuprato, kas Lie
tuvoje darėsi ir kodėl taip darėsi, tai toks 
faktas yra menkas komplimentas išei
vijos intelektualiam pajėgumui.

Šitokia išeivijos laikysena, gal min
ties tingumas, veikla tik per labdarą ir 
dovanas giminėms, palengvėle prisidėjo 
prie to, kad dabar į išeiviją žiūrima vė
siau, gal net ciniškiau, būtent pirmiausia 
kaip į dovanų šaltinį, gal net naivų do
vanų šaltinį (čia prisimena toks vyrukas 
Lietuvoje, kuris ramino pensininką, 
praradusį banke apie tūkstantį dolerių: 
„Ko tu, senuk, dejuoji, juk tie pinigai 
buvo ne tavo uždirbti: parašyk tiems 
durneliams į Ameriką ir jie tau atsiųs 
vėl porą tūkstančių dolerių“). Toks 
paguodimas nėra visuotinai tipiškas, 
tačiau jis slepia kruopelę tiesos. Tad, 
grįžtant prie PLB Seimo, dienraščių 
ilpnoka reakcija į PLB Seimo darbus 
itspindi tą sumenkėjusį išeivijos ver- 
inimą. Prie to prisideda, dalinai, ir pa
čios išeivijos retkartinis nesirūpini- 

' irtasis, kur tos dovanos bei labdara nu

eina. Štai prieš porą mėnesių spaudoje' 
neteko kantrybės viena iš BALF'o 
vadovių. BALF'as kaip šalpos organi
zacija Lietuvon yra pasiuntęs didžiulius 
kiekius siuntinių ir grynų pinigų - ir, štai, 
ši vadovė pastebėjo, kad per tą laikotarpį 
Lietuvos spaudoje apie BALF'o paramą 
beveik nebuvo nei žodžio. Be abejo, tai 
nereiškia, kad BALF'o parama yra nu
ėjusi vėjais. Tačiau menkas reagavimas 
ar nepakankamas dėkingumas visgi pa
rodo, kad prie paramos gavimo pripran
tama. Tiksliau, įsigali požiūris, kad kas 
nors, būtent užsieniečiai, pašalpą turi 
teikti. Yra, žinoma, Lietuvoje daug var
go, daug šelpiamų žmonių, bet, kita ver
tus, nėra retenybė sutikti asmenį Lietu
voje, kuris gaudamas paramą iš savo 
giminių užjūryje, jau su pašaipėle gali 
pasakyti, kad mano giminės ten gyvena 
prastai: jų senas automobilis, namuose 
neturi garso sistemos, net į restoranus 
nevaikšto.

Užbaigai mintis, kuri ne kartą pasi
kartodavo asmeniniuose pokalbiuose 
tarp PLB Seimo narių Vilniuje: esame 
dosnūs Lietuvai, bet pažiūrėkime aty- 
džiau ir į savo bendruomenių poreikius. 
Lietuvoje jau gausu kompiuterių, faksų, 
mobilių telefonų, o išeivijoje be tokios 
aparatūros dar dirba net redakcijos, 
modernesnės aparatūros trūksta net 
klubams. Dabar bandoma apskaičiuoti, 
kiek išeivija padėjo Lietuvai. Užduotis 
nelengva, bet Australijos atveju jau šis 
tas bandyta. Žinome, kad per „Talką“ 
Lietuvon nusiųsta virš 4 milijonų dole
rių. Kiek nuvežta asmeniškai? Sakysim, 
į Lietuvą keliauja 500 asmenų, ir kiek
vienas vežasi po 5000 dol. Tai jau 2,5 
milijonai dolerių. Bet ne vienas vyksta 
Lietuvon ne kartą ir ne du. Nebūtų per
tempta sakyti, kad Lietuvon asmeniškai 
nuvežta 5 milijonai ir turbūt daugiau. 
Tad vien Australijos lietuvių dalis, ku
rios vertė su „Talkos“ paslaugomis, yra 
mažiausiai 10 milijonų dolerių. Tai ne
maža suma ir ją reiktų prisiminti, kai 
reikalas sukasi apie mūsų pačių Ben
druomenės poreikius.

Mielą Sydnėjaus skautų židinio narę židinietę Mildą Karpavičienę, 
sūnų Algį ir jų šeimas,motinai

A. f A. Kotrynai Bačinlienei
mirus, nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi

Sydnėjaus skautų židinio sesės ir broliai

Ilgametei bičiulei
A. f A. Kotrynai Bačinlienei

mirus, dukrą Mildą, sūnų Algį, jų šeimas ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia
Valė Stanevičienė

A. t A. Kotrynai Bačinlienei
mirus, dukrai Mildai, sūnui Algiui, anūkams Edžiui, Rūtai ir Loretai nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Albina ir Robertas Liutackai, 
Silva ir Pranas Paškevičiai, Stasė Jurjonienė iš Lietuvos.

Giliai susijaudinę prisimename šią ašarų pakalnę apleidusią
A. f A. Kotryną Bačinlienę

Jos sūnui Algiui ir dukrai Mildai su šeimomis reiškiame giliausią užuojautą ir 
kartu liūdime

Elena Rotcienė, Margarita ir Bill Flackett,
Teodoras ir Marguerita Rotcai

A. y A. Kotrynai Bačinlienei
miras, nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrai Mildai ir sūnui Algiui su šeimomis 

Danutė ir Jurgis Karpavičiai, Valerija Laukaitienė, 
Laura ir Jeronimas Belkai, Ramona ir Aidas Kubiliai.

A.a. Kotrynai Bačinlienei
mirus, jos dukrai Mildai, sūnui Algiui, šeimoms ir artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą.

Zinkų šeima

PADĖKA
Mūsų mylimam vyrai, tėvui, uošviui, seneliui ir proseneliui a.a. Ka

zimierui Bilevičiui iškeliavus į amžinybę, nuoširdžiai dėkojame vi
siems užjautusiems mus liūdesio vadandoje. Ypatingai esame dėkingi kun. Jo
nui Girdauskui už pravestas laidotuvių apeigas ir Birutei Aleknaitei už vargo
navimą per Gedulingas Mišias. Nuoširdus ačiū Laimai ir Vyteniui Šliogeriams, 
Nijolei ir Irviui Venclovams, Nemirai ir Piero Matulic lankiusiems ligonį ir 
visiems mus užjautusiems spaudoje, raštu, kortelėmis ir žodžiu. Dėkojame 
Sydnėjaus Lietuvių Klubui ir valgyklos šeimininkei už šermenų paruošimą ir 
visiems gal čia nepaminėtiems, bet tylioje asmeniškoje maldoje Velionį prisi
minusiems. Nuliūdę

žmona Liudvika, duktė Laimutė, žentas Kęstutis, 
anūkai Ventutė ir Antanas su žmona Carolyn, proanūkė Claire.

PADĖKA
Mielam vyrui irtėvui a.a. I’raimi Morris - Marašiuskui mirus, 

dėkojame tėvui John už atlaikytas šv. Mišias ir palydėjimą į krematoriumą, 
aukojusiems šv. Mišias už Jo sielą, užuojautas, gėles, korteles, aukas "Mūsų 
Pastogėje”, skaitymus Bažnyčioje, ramovėnams už pagarbą, gerus patarimus ir 
visiems palydėjusiems Jį į paskutinę šios žemės kelionę. Mūsų padėka 
šeimininkėms už paruoštą arbatėlę. Nuoširdus ačiū visiems!

Liūdinti žmona, dukra ir žentas.

SKAITY TOJI ŽODIS »
Mielas Redaktoriau,

Pats rėmęs „Kovo“ sporto klubo pra
nešimus „Mūsų Pastogėje“ anglų kalba 
vistik dar jaučiausi dėl to nelabai tikras...

Su dėmesiu sekiau pasirodančius 
pranešimus ir žinutes. Patinka - kuo to
liau tuo geriau ir įdomiau skaityti. Teko 
girdėti, kad ir jaunimas bei vaikai su ma
lonumu dabar paskaito apie savo sporti
nius žygdarbius.

Sveikinu rašančius į šį sporto skyrių 
„Mūsų Pastogėje“ už tikrai įdomiai pa
teiktas žinutes.

Vytenis Šliogeris

Gerb. „M.P.“ Redaktoriau,
Labai noriu padėkoti Jums ir p. Zitai 

Bartkevičienei už rugpjūčio 4 d. „Mūsų 
Pastogėje“ išspausdintą straipsnį „Va
žiuojam į Australiją laimės ieškoti“. Aš

Nukelta, i 8 psl.
'Mūsų Pastogė" Nr.41 1997.10.20 psl.7
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INFORMACIJA
50-MCI0 BANKETAS SYBNEJUJE

Įvyks š. m. lapkričio 22 d., šeštadienio vakare 7.30 vai. 
Lietuvių Klube, 16 - 18 East Tee, Bankstowne

Išgirsite Krašto Valdybos pirm. dr. Vytauto Donielos jubiliejinį žodį, garbės svečių 
sveikinimus ir jų pasisakymus. Išgirsite mūsų populiarias dainas, pasigėrėsite tautiniais 
šokiais, mūsų atvykimo ir kūrimosi laikotarpio foto ir tautodailės paroda

Bilietų kaina: $ 30 įskaitant ir gėrimus.
Bilietus įsigykite Lietuvių Klube sekmadieniais 12-3 vai. po pietų, arba paštu, 

išrašantčekį ar money order " A LC Federal Executive" vardu ir pasiunčiant šiuo adresu: 
Mr. V. Bakaitis, P.O. Box 550, Bankstown 2200. Malonėkite pridėti dalyvių vardą ir 
pavardę. Dėl informacijos skambinkite tol. (02) 95431001.

Nepraleiskime vienintelės progos iškilmingai atšvęsti savo, savo tėvų ar senelių 
atvykimą į šį kontinentą. Aplaistykime savo šaknis, kad mūsų atžalos bujotų!

ALB Krašto Valdybos 50-mečio ruošos komitetas

LSS Australijos rajono 50 - metis Sydnėjuje
Sydnėjaus lietuvių skautų vienetai - Židinys, ASS skyrius 

JI / "^U^IOS" mntas - spalio 26 dieną minės rajono skautų veiklos
IJ[nĮ (T) 50-metį, į kuri kviečia visus lietuvių bendruomenės narius ir 111 I ypatingai buvusius skautus ir skautes. Visus, kurie gali, prašome

\ / atvykti su uniformomis.
y) IrvS r Minėjimas prasidės pamaldomis šv. Joachimo bažnyčioje, 

Lidcombe.Įpamaldasskautaiirbuvęskautai(tės)renkasi 11 vai. 
į šventorių, kur 11.15 įvyks paradas, kurį priims Rajono vadas.

Po to eisime į bažnyčią, kur pasimelsime už savo mirusius vadovus ir prašysime 
Aukščiausiojo palaimos ateičiai.

2 vai. popiet jubiliejų minėsime Lietuvių Namuose Bankstowne. Tad, visi ir visos, į 
didingą skautišką šventę! Visi kviečiami, visi laukiami!

Sydnėjaus lietuviai skautai

Pranešimas
Pranešu "Mūsų Pastogės" skaitytojams, kad mano atvežtos knygos "Nepraraskime 

vilties" yra visos išparduotos. Laukiu atsiunčiant jų daugiau iš Lietuvos. Apie tai bus 
pranešta "Mūsų Pastogėje". Dar yra keletas likusių knygų "Fatališka klaida" ($ 12 + 
pasiuntimas). A. Mauragis

Aukos ’’Mūsų Pastogei”
S. Šapalienė NSW $ 5.00
V. Adams Vic. $20.00
J. Karpavičius NSW $ 10.00
A. Kasiulaitis NSW $25.00
P. Burokas NSW $ 5.00

Sodybietė NSW $ 20.00
Mrs. E. I. Brilingas NSW $ 25.00
M. Prašmutienė Vic. $ 5.00
B. Jasiunskas NSW $ 10.00

Dėkojame už aukas.
"M.P." Admin.

Bažnytinės žinios
Kun. Jonas Gudauskas kviečia Sydnėjaus lietuvių tikinčiuosius kuo skaitlingiau 

dalyvauti mirusių atminimo pamaldose lapkričio 2 d.
Nuo spalio 12 d. (sekmadienio) bus paruošti vokeliai tiems, kurie pageidaus užprašyti 

mišias už savo šeimos mirusius. Šios mišios bus laikomos kas sekmadienį, paskelbiant 
mirusių pavardes. Vokelius galite gauti pas Danutę Ankienę arba Antaną Kramilių.

Po mišių, lapkričio 2 d. Kun. Gudauskas kviečia parapijiečius vykti į Lietuvių sek
cijos kapus, kur bus pravestos maldos už mirusius pagal mūsų nusistovėjusias tradicijas.

Atitrūkęs nuo savo įsipareigojimų Sydnėjuje, kun. J. Girdauskas praleido dvi savai
tes atostogų pas savo tėvus Bimie mieste, Tasmanijoje, kur pakrikštijo savo sesers 
naujagimį. A. Kramilius

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE Uį 

16-18 East Terrace, BANKSTOWN, 
Tel. (02) 97081414, faksas (02) 9790 3233

Klubas atidalytas 
Pirmadieniais 5 v.v. -10.30 v.v. 
Antradieniais klubas uždarytas. 
Trečiadieniais 5 v.v. -10.30 v.v. 
Ketvirtadieniais 5 v.v. -11.00 v.v. 
Penktadieniais 5 v.v. -12.00 v.v. 
Šeštadieniais 12 v. p.p. -1.00 v. nakties 
Sekmadieniais 12 v. p.p. -10 v.v.

Klubo valgykla veikia: 
penktadieniais - 6 vai. - 8 vai. popiet, 
šeštadieniais -12 vai. - 2 vai. popiet švediška.- stalas 
(smorgasboard) ir 6 vai. - 8 vai. vakaro, 
sekmadieniais -12.30 vai. popiet - 7 vai. vaitaro.

Svarbus pranešimas
Pagal liepos 9 d. gautą laišką iš Canterbury Multicultural Aged & Disability 

Support Service Inc. (CMADSS- Daugiakultiirinis patarnavimas seniems ir pabė
gusiems Ine.)

Šiame laiške sakoma, kad Cantebury ir Bankstowno savivaldybių (Local Govema- 
ment Areas) ribose gyvenantiems lietuviams, 10 žmonių, yra skiriamas pagalbinis 
patarnavimas. Toks patarnavimas skiriamas žmonėms virš 70 metų amžiaus ir 
gyvenantiems savo namuose, bet nepajėgiantiems save apsitarnauti, kaip pavyzdžiui, 
apsiprausti, palaikyti asmeninę higieną, apsipirkti, nuvažiuoti pas gydytoją, suteiki
ama gioba sergančiam namuose, pagelbstima pagaminant maistą ir t.t.

Kad būtų galima pradėti šią pagalbą.mums, lietuviams, reikia angliškai ir lietuviškai kaL 
I bančio asmens, kuris apsiimtų atlikti menedžerio-koordinatoriaus (Case Manager's) darbą.

; Dėl atlyginimo ir darbo sąlygų galite kreiptis pas Nina įsakomas, the CAP co ■ 
j ordinatei- 19 South Pde., Campsie, NSW 2194. Tel. 9718 6199, faksas 9789 23 92. ;
j Sydntjaui lietuvių moterų sociaHnta globei draugija j

Rinkimams Lietuvoje artėjant
Tėvynės Sąjunga ruošiasi artėjantiems LR prezidento rinkimams. Norintys 

paremti prof. Vytauto Landsbergio kandidatūrą, paramą prašome siųsti TS Sydnėjaus 
sk. iždininko adresu (čekius rašyti „Tėvynės Sąjunga“):

Mr. A. Giniūnas, 46 Buckingham Road, Baulkham Hills, NSW 2153. 
Tel. (02) 9639 6064. Rėmėjų sąrašas bus skelbiamas. Už paramą iš anksto 
dėkojame. Vytautas Patašius, TS Syd. sk. vicepirm.

Melbourne skautininkams
Melbourne Skautininkų Ramovės sueiga įvyks spalio 21d. (antradienį) 7 vai. vakaro 

Parapijos namų salėje Kensingtone.
Sesės ir broliai skautininkai kviečiami kuo gausiau dalyvauti sueigoje. Su savim 

atsinešti užkandžių. Iki pasimatymo! Visi laukiami.
s. B. Prašmutaitė, Ramovės pirmininkė

« SKAITYTOJI ŽODIS m
Atkelta iš 7 psl.
laikraštį su tuo straipsniu nunešiau į 
„Panevėžio balso“ redakciją ir jie per
sispausdino ištrauką. Manau, kad jei nors 
vienas žmogus paskaitęs nepaklius į suk
čių firmų pinkles, ko dabar Lietuvoje aps
tu, tai jau bus padarytas geras darbas.

Tuo pačiu įdedu nuotrauką pamink
lo „Algimanto apygardos partizanams, 
pastatyto Troškūnuose, aikštėje prieš 
bažnyčią. Toje aikštėje buvo ištisomis 
savaitėmis mėtomi ir niekinami nužudy
tų partizanų kūnai.

Paminklas „Atminimo vartai“ ati
dengtas ir pašventintas 1996 m. spalio 
pabaigoje. Gal kambus įdomu pasižiūrėti?..

B. Vaitkienė Paminklas partizanams Troškūnuose
"Mūsų Pastogė" Nr.41 1997.10.20 psl R~— •

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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