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Lietuvos įvykių apžvalga
Andrius Kubilius - naujas premjeras

Penktadienį, spalio 29 dieną, Andrius 
Kubilius sutiko kandidatuoti į Ministro 
Pirmininko postą. Truputį vėliau Prezi
dentas Valdas Adamkus pasirašė dekretą, 
kuriuomi A. Kubiliaus kandidatūra tei
kiama Seimo pritarimui. Numatoma, kad 
Seimas ją priims. Andrius Kubilius daly
vavo paskutiniame etape, kai buvo pasi
rašomos sutartys su „Williams Inter
national“ bendrove, bet jis už sutartį nėra 
atsakingas.

Atsistatydinus premjerui Rolandui 
Paksui, keletą dienų premjero pareigas 
laikinai ėjo socialinės apsaugos ir darbo 
ministrė Irena Degutienė. Tokias pat lai
kinas pareigas ji ėjo 38 dienas po Gedimi
no Vagnoriaus atsistatydinimo. Šį kartąjį 
taip pat atsisakė kandidatuoti į premjero 
postą.

Andrius Kubilius yra vienas iš žy
miausių Tėvynės Sąjungos (Lietu vos kon
servatoriai) veikėjų ir iki šiol buvo Seimo 
Pirmininko Vytauto Landsbergio pirmuo
ju padėjėju. Plačiau apie naująjį premje
rą žr. psl. 2.

Sutartis su „Williams“ pasirašyta
Penktadienį, spalio 29 dieną, Vilniuje 

Lietuvos Vyriausybės ir JAV kompanijos 
„Williams International“ atstovai pasirašė 
tris pagrindines sutartis bei jų priedus dėl 
investicijų į vieną didžiausių šalies įmo
nių - „Mažeikių nafta“. Permainingos ir 
sunkios derybos dėl šių sutarčių vyko 
apie pusantrų metų. Dėl jų kilo dideli gin
čai Lietuvos spaudoje bei politikų tarpe, o 
stiprios kritikos buvo susilaukta ir iš Ru
sijos naftos giganto „LUKoil“, kuris buvo 
suinteresuotas įsigyti pagrindinį akcijų 
paketą, o tuomi ir lemiamą balsą „Mažei
kių naftos“ valdyme.

Sutarties pasirašymo mem „Williams“ 
kompanija pervedė į „Mažeikių naftos“ 
sąskaitą 150 mln. JAV dolerių - 75 mln. 
dolerių už akcijų paketą ir tiek pat kaip 
paskolą šiai įmonei. Savo ruožtu LR Fi
nansų ministerija „Mažeikių naftai“ irgi 
pervedė 75 mln. JAV dolerių kaip pir
mąjį paskolos įnašą, kad įmonė turėtų 
apyvartinių lėšų.

Šia sutartimi „Williams International“ 
įsigijo trečdalį „Mažeikių naftos“ kom
plekso, į kurį įeina Būtingės terminalas, 
Mažeikių naftos perdirbimo gamykla ir

Biržų „Naftotiekis“. Kartu „Williams“ įsi
gijo teisę šį kompleksą valdyti. LR Vy
riausybės vardu sutartis pasirašė Valdy
mo reformų ir savivaldybių reikalų mi
nistras Sigitas Kaktys, susisiekimo mi
nistras Rimantas Didžiokas ir „Mažeikių 
naftos“ generalinės direktorės pareigas 
einanti VidaPetrošienė. „Williams Interna
tional“ vardu parašą padėjo „Williams 
Lietuva“ generalinis direktorius Randy 
Majors.

Sutarties tekstai buvo baigti derinti 
ketvirtą valandą ryto, o pasirašymas įvy
ko dvyliktą valandą Ūkio ministerijoje. 
Sutarties tekstas užima apie tūkstantį 
puslapių. Nustebimo sukėlė po pietų 
išplatintas Prezidento Valdo Adamkaus 
spaudos tarnybos pranešimas, kad Pre
zidentas sutarties pasirašymo neremia. 
Vėliau paaiškėjo, kad Prezidentas buvo 
pareiškęs, kad jis negalįs paremti sutar
ties pasirašymo numatytu laiku (spalio 29 
dieną). Šitą pareiškimą Prezidentas at
šaukė kai gavo Andriaus Kubiliaus (Sei
mo Pirmininko pirmojo pavaduotojo) suti
kimą tapti femdidatu į Ministro Pirminin
ko postą.

Pareikšdamas savo pozicij ą, Preziden
tas padarė sekantį pareiškimą: „Neparė- 
miau sutarties pasirašymo, nes manau, 
kad nė viena Lietuvos derybininkų gru
pė nesugebėjo užtikrinti tokių šio inves
ticijų projekto sąlygų, kurioms esant, 
mes, Lietuvos piliečiai, galėtume būti ra
mūs. Tokį savo požiūrį, kreipdamasis į 
visuomenę per televiziją, atvirai išsakiau 
prieš porą dienų.

Matydamas nepakankamai atsakin
gą, o dažnai dirbtinai vilkinamą mūsų 
derybininkų darbą, aš pats ir mano pata
rėjai pastarosiomis savaitėmis rūpino
mės, kad galų gale būtų greičiau apsi
spręsta dėl Lietuvos naftos ūkio ateities. 
Juk derybų laikas nuo šių metų liepos iki 
spalio mėnesio Lietuvos žmonėms kai
navo apie 240 milijonų litų papildomų 
paskolų.

Tačiau neužkirtau kelio ir sutarties 
pasirašymui, nes jos žlugimas galėjo tu
rėti Lietuvai dar skaudesnių pasekmių. 
Negalėjau atmesti projekto, į kurį tiek 
laiko, jėgų ir atsakomybės sudėjo val
dančioji partija.

Šiuo metu lieka tik galimybė ypač 
atsakingai dirbti Lietuvos Vyriausybei ir 
Vakarų investuotojui, kuris, manau, savo 
reputaciją turėtų ne mažiau rimtai rūpin
tis, kad Lietuvos naftos ūkis būtų pertvar
kytas sėkmingai. Tam tikrai nepadės jo
kios masinės akcijos, kurias dar karta 
raginu nutraukti".

Spaudos konferencijoje „Williams 
International“ prezidentas John Bumgar
ner žadėjo, kad per sekančius 4 metus 
„Mažeikių nafta“ bus atnaujinta, galės 
išlaikyti konkurenciją tarptautiniu mas
tu ir sugebės savo produkciją pardavinė

ti bet kurioje pasaulio šalyje. „Williams“ 
vertinimu, „Mažeikių naftos“ atnauji
nimas kainuos apie 500 mln. JAV dolerių.

Jau anksčiau buvo kalbama, kad 
„Williams“ kompanijos atėjimui į Lietu
vą vienaip ar kitaip pritaria JAV valdžios 
sluoksniai, jų tarpe ir JAV Užsienio reika
lų ministerija. Po sutarties pasirašymo, 
JAV ambasada Vilniuje išplatino šį pra
nešimą: „JAV Vyriausybė yra paten
kinta, kad „ Williams" bendrovė ir Lietu
vos Vyriausybė sugebėjo susitarti dėl 
„ Williams“ bendrovės investicijų į „Ma
žeikių naftos" bendrovę. Ši sutartis yra 
reikšminga galimybė sustiprinti mūsų 
dviejų valstybių ekonominius ryšius, 
pagreitinti naujausių energetikos tech
nologijų diegimą Lietuvoje ir sustiprinti 
Lietuvos energetikos nepriklausomybę".

Kiti pasisakymai
Per pastarąją savaitę vieną iš svarbes

nių pareiškimų padarė Prezidentas Val
das Adamkus tuoj po skubaus sugrįžimo 
iš Kanados. Jo dėmesį buvo patraukęs 
prieš „Williams“ nukreiptas opozicinių 
jėgų planuojamas protesto maršas per 
Lietuvą, ketinimas pravesti visos tautos 
referendumą ir, bendrai, vis audringesnį 
tiesioginiai ar netiesioginiai pasisakymai 
„LUKoiTo“ naudai. Savo kalboje visuo
menei Prezidentas išsireiškė šitaip: „Ma
nau, kad triukšminga „Mažeikių naftos", 
istorija per kelias pastarąsias dienas 
mums skaudžiai atvėrė dabartinę Lietu
vos tikrovę, apnuogino mūsų valstybės 
bėdas... Šiandien akivaizdu, kad Lietuvai 
bus sunku moderniai sutvarkyti savo 
energetikos ūkį. Tam reikalingi Vakarų 
partneriai, Vakarų investicijos. Tik nau
jomis technologijomis atnaujinta, efek
tyviai valdoma, Europoje rinkų turinti 
„Mažeikių nafta" gali užtikrinti mūsų 
gerovę ateityje. Tokiam naftos komplekso 
pertvarkymo keliui nematau alternaty
vų. Beje, ant savo darbo stalo šiandien 
neturiujokių alternatyvių naftos komplek
so privatizavimo pasiūlymų... Todėl man 
labai apmaudu, kad dvejus metus užsi
tęsusias derybas dėl „Mažeikių naftos" 

privatizavimo Lietuvą vainikuoja tik opo
zicinių partijų ir mitinguotojų sukurstyta 
antivakarietiška isterija... Esu nemažiau 
nustebęs, matydamas, kad nei mūsų švie
suomenė, nei budrūs politikai nė nemė
gina piktintis, kai buvęs KGB karininkas 
iš Lietuvos Seimo rūmų Rusijos vardu 
grasina sugriauti mūsų naftos ūkį.

Atrodo, kad patikliai visuomenė žiūri 
ir į tuos Lietuvos veikėjus, kurie, pasisavi
nę milijonus iš valstybės ūkio, šiandien 
siūlo jį gelbėti. Ar tai tik sutapimai, kad 
jau kelintos Lietuvai gyvybiškai svarbios 
derybos su strateginiais Vakarų inves
tuotojais nutrūksta be jokių rezultatų? 
Dėl nevykusio Maišiagalos memoran
dumo į Pabaltijo naftos gavybą neatėjo 
vakarietiška AMOCO kompanija. Korup
cijos šešėliu pažymėtos konkurso sąly
gos užkirto kelią į Lietuvos energetikos 
ūkį solidžiai Vakarų įmonei „Enron". 
Dėl to lig šiolei esame atskirti muo Vaka
rų energetikos sistemos. Į šiuos faktus ne
galime numoti ranka, atsakingai galvo
dami apie tolesnį Lietuvos likimą. Nėra 
abejonės, kad šios strateginės mūsų ne
sėkmės taip pat prisidėjo prie sunkios da
bartinės Šalies ūkio ir finansų būklės. Lai
ku neperžiūrėję šių metų valstybės biu
džeto, nesiėmę antikrizinių veiksmų pla
no, šiuo metu susidūrėme su skaudžiu lė
šų stygiumi..."

Apie lėšų stygių plačiau paaiškino ne
seniai atsistatydinęs premjeras Rolandas 
Paksas. Spaudos konferencijai jis sakė: 
„Man pirmajam teko gegužę prabilti 
apie sudėtingą finansinę ir ekonominę 
valstybės padėtį. Ižde radome 307 mln. 
litų, tačiau didesnė tų pinigų dalis buvo 
skolinta, t.y. euroobligacijų emisija. Va
dinasi, ir aš išeidamas ižde.palieku 608 
mln. litų. Tačiau vienareikšmiškai ir tie
siai sakau, kad tai - euroobligacijos pini
gai". Ekspremjeras teigė, kad buvo ras
tas nevykdomas biudžeto pajamų planas 
(negauta 438 mln. litų). Be to, pavasarį 
valstybės biudžetas buvo praskolintas -10 
mlrd. 700 mln. litų. Trys ketvirtadaliai
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Pristatant naują premjerą
Ramunė Sakalauskaitė, Kęstutis Gečas "Lietuvos rytas"

„ Sutikau kandidatuoti į premjero pos
tą, nes reikia nedelsiant stabilizuoti po
litinį situaciją Lietuvoje. To reikalauja 
nelabai stabili finansinė situacija. Todėl 
laiko ilgiems apmąstymams nebuvo", - 
sakė 42 metų fizikas Andrius Kubilius. 
Kita svarbi Seimo vicepirmininko apsi- 
sprendimopriežastis-labaiaiškiaipareikš- 
ta konservatorių ir krikščionių demok
ratų parama.

Kandidatas į premjerus pasiryžęs tęs
ti Gedimino Vagnoriaus ir Rolando Pak- 
so vyriausybių darbus. „Skirtingumas bus 
tik tas, kad mes turėsime daryti keletą 
tikrai nepopuliarių sprendimų, susijusių 
su šiandienine sunkia finansine padėti
mi", - patikslino A. Kubilius ir pabrėžė, 
kad valstybei būtinas pakankamas pinigų 
rezervas.

Naujosios Vyriausybės sudėtis neturė
tų smarkiai keistis. Pagrindinė problema- 
rasti naujus finansų ir ūkio ministrus. 
Derindamas kandidatūras į šiuos postus, 
A. Kubilius ketina atsižvelgti į Kon
servatorių, Krikščionių demokratų frak
cijų bei Prezidento nuomones. A. Kubi
lius norėtų, kad ministrai būtų ne tik kva
lifikuoti specialistai, bet ir stiprios asme
nybės, galinčios priimti nepopuliarius 
sprendimus. Paklaustas, ar ministrai turės 
būti konservatorių partijos nariai. A. Ku
bilius atsakė, jog nebūtinai. Tačiau jis pa
geidautų jausti tvirtą bendražygių ranką.

Seimo pirmasis vicepirmininkas A. 
Kubilius laikomas nekonfliktišku, stra
tegiškai mąstančiu, atkakliai tikslo sie
kiančiu politiku. Jo mokytojas - Seimo 
pirmininkas Vytautas Landsbergis. Jų 
politinė katjera prasidėjo Sąjūdyje. „Ge
ras politikas ir geras žmogus, - vakar sa
kė Seimo pirmininko pavaduotojas ir 
konservatorių frakcijos seniūnas Arvydas 
Vidžiūnas. - Niekada nesijaučiu jo iš
duotas". A. Vidžiūnas neabejoja, kad da
bartinėje situacijoje A. Kubilius yra vie
nintelis tinkamas kandidatas, nes reikia ir 
griežtos rankos, ir ryžtingų sprendimų.

„Tai - žmogus, kuris nemėgsta intri
gų ir jomis neužsiima. A. Kubilius į visus 
dalykus sugeba žiūrėti racionaliai, emo
cijas, nuoskaudas moka atskirti nuo 
principinių, esminių klausimų, o tai lei

Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.

Vyriausybės fondo lėšų buvo išdalyta. 
„Akivaizdu, kad ekonomikos padėtis blo
gėjo dvejus metus. Tai lėmė bloga biudž
eto politika ‘‘.Rolandas Paksas taip pat pa
brėžė, kad jo atsisakymas pasirašyti sutar
tį su „Williams“ buvo grįstas finansiniu 
motyvu: esant dabartinėms ekonominėms 
sąlygoms, Lietuva nepajėgia įsipareigoti 
tiek, kiek reikalautų sutarties punktai.

Parduotas „Lietuvos kuras“
Nesėkmingai dirbanti valstybinė įmo

nė .Lietuvos kuras“ (kurios skolos siekia 
133 mln. litų ir kuri vien per šių metų 9 
mėnesius patyrė 21.7 mln. litų nuostolio)' 
buvo parduota užsieniečiams už simbo
linę vieno lito kainą. Ją nupirko olandų 
bendrovės „Koepke International Holdings 
B.V.“ ir „D.C. Berkel“. Pirkėjai įsiparei
goja per 5 metus į bendrovę investuoti 20 
mln. JAV dolerių ir, esant būtinybei, 
padengti 10 mln. litų apyvartinių lėšų 
trūkumo. „Lietuvos kuro“ gen. direktorius
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džia jam visada išlikti objektyviam", - 
kalbėjo Tėvynės Sąjungos pirmininko 
pavaduotojas Antanas Stasiškis.

Krikščionis demokratas Petras Gražu
lis labiausiai nuogąstavo, kad vadovau
damas Vyriausybei, A. Kubilius nevyk
dytų ankstesnio premjero Gedimino Vag
noriaus politikos. Kilus G. Vagnoriaus ir 
V. Landsbergio konfliktui, A. Kubilius 
palaikė premjerą. P. Gražulis minėjo tik 
gerąsias kandidato savybes: „Stabili, de
mokratiška asmenybė, santūrus žmogus, 
patyręs politikas. Turi gerą galvą ".

Teigiamai apie A. Kubilių atsiliepė ir 
LDDP frakcijos lyderis Česlovas Juršė
nas: „Dialektiškas. Iš konservatorių jis 
yra vienas stipriausių. Jis — faktiškas 
Seimo vadovas, geriausiai išmanantis 
Konstituciją ir Seimo statutą“. Kaip po
litiką A. Kubilių Č. Juršėnas vertina nevie
nareikšmiškai: „Kai varai netikusią kon
servatorių partijos politiką, tai būk pats 
gudriausias, bet vis tiek rezultatas aiš
kus. Juk vadovaujant A. Kubiliui Seimas 
štampavo netikusius įstatymus “.

A. Kubilius Vilniaus universitete įgijo 
fiziko specialybę, dirbo laborantu, inži
nieriumi, moksliniu bendradarbiu. 1988 
metais A. Kubilius įsitraukė į Sąjūdžio 
veiklą, buvo Sąjūdžio tarybos atsakinga
sis sekretorius. 1992 metais jis tapo Sei
mo nariu, buvo išrinktas Tėvynės Sąjun
gos frakcijos seniūnu. Po 1996 metų 
rinkimų jam buvo patikėtos Seimo Pir
mininko pirmojo pavaduotojo pareigos.

A. Kubilius moka anglų ir rusų kal
bas, turi du sūnus. Žmona Rasa - Nacio
nalinio simfoninio orkestro smuikininkė..

Stasys Vaitkevičius šią sutartį laiko sėk
minga, kadangi pavyko privatizuoti ypač 
nuostolingą objektą, kurio finansiniai įsi
pareigojimai viršija įstatyminį kapitalą.

Naujo tipo milįjoniniai sukčiai
Teisėtvarkos pareigūnai užgriebė di

delio masto finansinių sukčių tinklą, ku
rie neteisėtai iš valstybės paima stambias 
pinigų sumas. Aferos yra susietos su taip 
vadinamu „pridėtosios vertės mokesčiu“, 
kurį valstybės iždui sumoka gamyklos, ir 
kurį galima atsiimti, jei prekės ekspor
tuojamos į užsienį. Nesąžiningi asmenys 
užregistruoja neveikiančias įmones (kurių 
„direktoriais“ pasirašyti yra įkalbinėjami 
valkatos), suklastoja dokumentus tarsi 
prekės būtų išvežtos į užsienį, ir gauna 
leidimą atsiimti neva sumokėtą pridėto
sios vertės mokestį. Vien Vilniuje tokių 
„firmų“ jau surasta apie 70, Kaune apie 30 
ir taip toliau. Nelegaliai iš valstybės iždo 
išgautos atskiros sumos siekia dešimtis, 
šimtus tūkstančių, net milijonus litų. 
Spaudos apskaičiavimu, valstybei padaryta 
žala jau gali siekti 400 mln. litų. Tiriant 
pasitvirtino įtarimas, kad į aferas yra įsi-

Spalio 26 d. Indonezijos prezidentas 
A. Wahid paskelbė naujo ministrų kabine
to sudėtį. Į kabinetą įvesta daug reformų 
šalininkų, nors liko ir eilė sentųų ministrų. 
Iš pasitraukusio Ali Alatas svarbų užsie
nio reikalų ministro postą perėmė nuosai
kus musulmonas dr. Alwi Shihab. Civilis 
dr. Juwono Sudarsono paskirtas krašto 
apsaugos ministru, vietoje gen. Wiranto, 
kuris, tačiau, paskirtas valstybės saugumo 
ir politinių reikalų ministru. Kariuomenės 
vadu paskirtas admirolas Widodo.

Prezidentas A. Wahid uždarė Infor
macijos ministeriją, kontroliavusią žinia- 
sklaidą. Jos gausus personalas bus pa
skirstytas kitose ministerijose, žiniaskl aidai 
duota laisvė. Į Indonezijos ministrų kabine
tą įvestas ministras žmogaus teisėms.

Australijos ambasadorius Indonezijai 
John McCarthy spalio 27 d. turėjo 45 mi
nučių pasikalbėjimą su prezidentu A. 
Wahid, dalyvaujant ir užsienio reikalų 
ministrui. Pasikalbėjime numatyti po
zityvūs žingsniai Australijos - Indonezi
jos bendradarbiavime, išlyginant buvusią 
įtampą. Prieš porą savaičių A. Wahid, ta
da dar tik musulmonų partijos lyderis, 
pasikalbėjime su Australijos ambasa
doriumi puolė Australijos politiką Rytų 
Timoro klausimu, vartodamasplačiai spau
doje pagarsintus necenzūrinius išsireiš
kimus.

Spalio 26 d. Jungtinės Tautos oficialiai 
perėmė Rytų Timoro administravimą. 
Saugumo Taryba administratoriumi pa
skyrė brazilą diplomatą Sergio Vieiro de 
Mello. Jungtinių Tautų Laikinoji Rytų 
Timoro administracija (UNTAET) valdys 
kraštą iki 2001m. sausio 31 dienos su 
galimu kadencijos pratęsimu.

Spalio 26 dieną tragiškai žuvo ame
rikiečių golfo įžymybė Payne Stewart ir 
penki jo bendrakeleiviai, skridę Learjet 
tipo lėktuvu iš Orlando (Florida) į Dalias 
(Texas). Lėktuvo lakūnas ir keleiviai mirė 
neišaiškintomis aplinkybėmis, lėktuvo

traukę ir kai kurie mokesčių inspekcijos 
pareigūnai, kurie sudėtingą raštvedybą ir 
didžiules sumas sutvarkydavo „per vieną 
dieną“. Kai kuriems iš jų jau iškeltos bylos.

Kas yra kas
Prieš keletą dienų Kauno rotušėje bu

vo pristatytas enciklopedinio pobūdžio 
leidinys „Kas yra kas Kauno apskrityje“. 
Joje telpa informacija apie iškiliausius re
giono žmones. Tokių leidinių numatoma 
10,būtent apiekiekvienąLietuvos apskritį. 
Sekančiais metais turėtų pasirodyti žinynai 
apie Klaipėdą, Panevėžį ir Marijampolę.

Parama lietuviams už šalies ribų
Tautinių mažumų ir išeivijos departa

mentas prie LR Vyriausybės savo prane
šime nurodo, jog užsienio lietuvių rėmimui 
Vyriausybė vien šiemet skyrė 1 560 000 
litų. Šios lėšos daugumoje atiteko lietu
viškiems sambūriams „rytuose“. Papil
domos lėšos buvo skirtos statyboms. 
Pelesos (Baltarusija) kompleksas kainavo 
3 400 000 litų, Gervėčių (Baltarusija) dar 
neužbaigtam kompleksui skirta 12 mln. 
litų. Lietuvių kultūros centrai Seinuose 
(Lenkija), kurį aukomis rėmė ir išeivija, 

kabinai praradus dirbtiną oro spaudimą. 
Autopiloto vairuojamas lėktuvas su mi
rusiais keleiviais skrido 4 valandas ir nu
krito laukuose Pietų Dakotoje, pasibaigus 
degalų atsargai.

Spalio 27 d. keturi teroristai, įsibrovę į 
Armėnijos parlamento rūmus Jerevane, 
nušovė ministrą pirmininką Vazgen Sar
kissian, parlamento pirmininką, du jo 
pavaduotojus ir dar 4 parlamentarus. 
Sužeisti kiti 30 asmenų. Teroristai užsi
barikadavo parlamente su įkaitais, reika
laudami teisės per žiniasklaidą pareikšti 
savo smurto motyvus (nušautieji plėšę 
Armėniją).

Spalio 28 d. Armėnijos prezidentas 
Robert Kočarijan įkalbėjo teroristus pa
leisti įkaitus ir padėti ginklus, garantavus 
teroristams gyvybę ir bešališką teismo 
procesą.

Spalio 31 d. paskutiniai Indonezijos 
kariuomenės daliniai pasitraukė iš Rytų 
Timoro, išplaukdami iš Dili uosto.

Rusų kariuomenė visą laiką puola 
Čečėniją, bombarduodami miestus ir 
supdami sostinę Grozny. Nuo raketų žūva 
daug čečėnų civilių. Rusijos gynybos 
ministras Igor Sergejev pareiškė, kad 
Čečėnijos laukia ilgalaikė stipri rusų ka
rinių pajėgų okupacija. Jungtinių Tautų 
gen. sekretorius Kofi Annan pareiškė, kad 
jis siunčia į Čečėniją humanitarinę pa
siuntinybę.

Kinija griežtina kovą su budistų tipo 
Falun Gong religiniu sąjūdžiu. Spalio 28 d. 
sąjūdis paskelbtas nelegaliu kultu, kurio 
mokymas esą privedęs prie 1400 mirčių. 
Spalio 30 d. pravestas įstatymas, kuriuo 
remiantis Falun Gong vadovai gali būti 
teisiami dėl žmogžudysčių ir grėsmės 
valstybės saugumui su eventualiais mir
ties bausmės nuosprendžiais. Nuo akcijos 
prieš Falling Gong pradžios liepos 22 d. 
suimta ir kalinama virš 3000 kulto narių.

Paruošė Vytautas Patašius

jau išleista 9.6 mln. litų. Tilžėje yra vykdo
mi „Kristaus prisikėlimo“ bažnyčios ir 
krašto lietuvių bendraomenės namų atsta
tymo darbai, kurie kainuos 6.6 mln. litų.

Olimpiečiai dėkingi
Iš Australijos grįžęs Lietuvos tautinio 

olimpinio komiteto prezidentas Artūras 
Poviliūnas „Kauno dienai“ pareiškė, kad 
Lietuvos olimpinėje delegacijoje gali bū
ti 69 nariai (51 vyras ir 18 moterų), kurie 
Australijon atvyks 2-3 savaites prieš olim
piados pradžią. Visos išlaidos sieks maž

daug 9 mln. litų. Artūras Poviliūnas aukš
tai vertina Olimpinio attache Australijoje 
Antano Laukaičio bei Gen. garbės kon
sulo Viktoro Šliterio nuoširdų rūpestin
gumą ir reiškia jiems didelę padėką. Jis 
priduria, kad „ir kiti tenai gyvenantys 
žmonės, ypač Australijos lietuvių namų 
(Sydnėjaus Lietuvių Klubo, red.) dar
buotojai, nekantriai laukia mūsų spor
tininkų, jų gerbėjų. Jiems Australijos 
lietuviai patys siūlo visokeriopą pagal
bą ir už tai nusipelno mūsų šilčiausių 
padėkos žodžių“.

Parengė Vytautas Doniela
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Žemaitiškai ir lietuviškai

Žemaitiškų kryžių fone - Gintaras Va- 
lužis, žemaitis iš Adelaidės.

Kai man sukako septyni metai, mūsų 
šeima persikėlė dviem metams į Tel
šius. Mano atsiminimų albume slepia
si dvi milžiniškos iškimštos že
maitiškos meškos. Kiekviena laiko po 
didelę lazdą. Su tomis meškomis aš 
susipažinau Telšių vyskupijos prie
angyje, kur jos saugojo vyskupo buvei
nę. Slaptai jas vadinau Kuoku ir Luo- 
ku. 1944 metais, kai mūsų šeima 
nenoromis traukėsi iš Lietuvos, Telšiuo
se dar kartą aplankiau Kuoką ir Luoką. 
Ir šiandien, jeigu kas pamini Telšius, 
šios dvi meškos staiga atgyja mano 
vaizduotėje. Jos turėjo gauruotą kailį, 
tačiau buvo baisu jį paliesti. Nežinia 
kas gali atsitikti, jeigu jos pajudės!.. 
Praėjusį šeštadienį mane nudžiugino 
telšiečio Gintaro informacija apie Kuo
ką ir Luoką. Įsivaizduokite, vyskupo 
meškos nebuvo ištremtos Sibiran, tik 
dabar jos gyvena Telšių muziejuje. 
Tikriausiai skaitytojai žino, kad meš
ka yra Telšių miesto ženklas. Ir ant 
Gintaro kepamos lietuviškos duonos 
kepalų maišiukų, kurie dabar iš Adelai
dės kepyklos atkeliauja į Australijos 
lietuvių klubus, randasi informacija su 
meškos atvaizdu, kuriame meška min
ko duonos tešlą.

Taigi suprantama, kad tikrai negalė
jau praleisti „Žemaičių vakaronės“ 
Melburno Lietuvių Klube, kuri įvyko 
spalio 23 dieną.

Paprastai, kai įžengiu į Lietuvių Klu- 
bą, dažnai tenka nuspėti, kokias patro- kienė, Antanas Raudys ir Edis Lipšys.

"Tai bent batai!.." - stebisi busimasis šokėjas.

vas šeimininkės tą dieną gamina. Ta
čiau praėjusį šeštadienį kvapai buvo ne 
visai pažįstami. Taip pat koridoriuje ant 
vienos sienos kabėjo keturiasdešimt dar 
nematytų didokų fotografijų. Jose ma
tėsi Žemaitijos vaizdai: paminklai, 
moterys apsirengusios įvairiais že
maitiškais tautiniais drabužiais, ko
plytėlės, mediniai kryžiai su išpjausty
tais tautiškais motyvais laukuose ir 
kapuose, trobos ir klėtys. Vienas 
eksponatas susidėjo iš „žemaitiškų“ 
pinigų - banknotų su žemaitiškais 
užrašais. Virš šio pinigų rinkinio matėsi 
skelbimas: „Zemaitiu Juomarka Pini
gą“

Pagalvojau - ko gero dar nutars 
Žemaitija atsiskirti nuo Lietuvos... Na, 
ir turėsime lietuvišką Timorą!

Vakaronę atidarė Alena Karazijienė. 
Ji pristatė žemaitį - patriotą, lietuviškos 
duonos Adelaidėje kepėją Gintarą 
Valužį, atkeliavusį žemaitiškai pa
linksminti Melburno lietuvius ir Mel
burno žemaičius. Prie jo dar prisdėjo 
keletas adelaidiškių, kurie susidomėjo, 
kas Melburne darosi.

Entuziastės Alena Karazijienė ir Li
lija Kozlovskienė pilnai išpildė savo 
laikraščiuose paskelbtus pažadus.

Žemaičių popietėje buvo valgoma, 
šokama, dainuojama. Svečius, kurių 
buvo virš 200, linksmino didelis skai
čius gabių tautiečių. Tarp svečių matėsi 
daug jaunimo, amžius vyravo nuo ke
leto mėnesių vaikų iki gimnazijos 
abiturientų. Jaunimui buvo paruoštas 
ilgiausias stalas atskirame kambaryje. 
Prie jo valgyti susėdo virš 30 dalyvių. 
Ypatingai buvo malonu matyti dar 
neseniai iš Lietuvos atvykusių imigran
tų veidus.

Ant pagrindinio patiekalų stalo 
didžiavosi aukštas šakotas raguotis. Ša
lia stovėjo atskiras stalas, nukrautas 
žemaitiškais valgiais su negirdėtais 
vardais: Lašininskis, Kastinys, Že
maitiškos salotos ir didžiulis apvalus 
duonos kepalas. Vakaronės šeiminin
kės taip pat svečiams pristatė jų 
pagamintos kmyninės giros.

Programa buvo įvairi. Dalyvavo ir 
dvi tautinių šokių šokėjų grupės: 
„Gintaras“ ir „Malūnėlis“. Prie pro
gramos prisidėjo ir vaikai - „Piemenėlių 
grupė“. Pasirodė žemaitiškai kalbančių 
melbumiškių, kurie skaitė - pasakojo 
juokingas žemaitiškas istorijas. Tai bu
vo Povilas Kviecinskas, Monika Venc-

^Padėka
<Sydnėjaus Jžieliivių u/Mafaų Socialinės globos Draugija nuoširdžiai dėkoja 

dšdlgiuidMilašui ]8-erius ilgus melus tvarkius Draugijos finansinę atskaitomybę, ypač 

pateikiant metinę ataskaitą valdžios įstaigoms.

Už šį atsakingą darbą įsigis niekada neėmė jokio atlyginimo ir nesigailėjo pa

sididinti savo patirtimi, duodamas daug naudingų patarimų nuolat besikeičiančiuose de

partamento reikalavimuose. iSdlgis visada rasdavo laiko padėti iškylančiose problemose.

Dickame fjum labai dėkingos už šią ilgametę pagalbą ir kartu linkime jam dar 

daug metų džiaugtis sveikata ir gražiu savo gyvenimo saulėlydžiu.

SJJdMSffDraugija

padėka
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba nuoširdžiai dėkoja 

ALB Melbourne Apylinkės Valdybai už $ 200 auką "Mūsų Pastogei".
Širdingas ačiū. • V. Patašius, LBSS V-bos pirmininkas

„Kaimo dainininkų“ grupė dainavo 
žemaitiškas dainas. Aida Petrulienė ir 
Gražina Pranauskienė (abi dainininkės 
yra naujos imigrantės) padainavo po 
kelias senoviškas liaudies dainas. Faus
tas Sadauskas gražiai, nors ir nedrąsiai, 
atliko duetą su Aida (Faustai, tik

Kas tie žemaičiai?
Žemaičių vakaronėje svečiams buvo 

užduotas klausimas: „kas tie žemaičiai?“ 
Štai kai kurie atsakymai:

Žemaitis turi stiprias rankas, didelę 
širdį, kietą užsispyrimą ir, labiausiai, mo
ka skaniai pasijuokti.

Žemaičiai yra viena iš tų genčių, kurios 
atsikėlė nuo Van ežero kai ledynai nutirpo.

Žemaičiai yra žemo ūgio žmonės - bu
vę Lietuvos istorijoje minimi milžinai.

Geriausias kraštas visame pasauly - 
Žemaitija.

Tie, kurie mėgsta pasiroukouti.
Jie gyvena Clayton. Jų vardai yra Vin

cas, Antanina, Gailė, Vida. Mūsų pavar
dė yra Žemaičiai - tai daugiau žemaičių

Rinkosi Sydnėjaus kultūrininkai
Spalio 30 dienos popietę į Sydnėjaus 

Lietuvių Namus, Klubo direktoriaus bib
liotekos reikalams Algio Bučinsko kvie
timu, susirinko gražus būrelis tautiečių - 
kultūrininkų pasitarti dėl tolimesnės šiuo
se Namuose vykstančios Sydnėjaus lietu
vių kultūrinės veiklos plėtimo.

Pasitarimą pravedė Algis Bučinskas, 
supažindindamas su esančia padėtimi: rei
kalingas organizuotas vienetas, kuris 
tvarkytų gana gausią Klubo Biblioteką ir 
rūpintųsi kita Klubo lankytojų - Sydnė

jaus lietuvių kultūrine veikla, t.y literatū
rinių, kultūrinių, video popiečių prave- 
dimu ir t.t„ tikintis, kad į jas įsijungs ir 
dabar į Australiją atvykstamieji tautie
čiai - naujieji emigrantai. Jų įsijungimas 
būtų lyg ir dabartinės emigrantų kartos 

kultūrinės - socialinės veiklos pratęsi
mas: dabartiniai emigrantai ją perėmė iš 
prieš II Pasaulinį karą čia atvykusių 
tautiečių, o dabar atvykstamieji ją turėtų 
perimti iš mūsų...

Po neilgų diskusijų išsirinktas veiklos 
koordinatorių komitetas, susidedantis iš 
dr. Vytauto Donielos, Vytauto Patašiaus ir 
Martinos Reisgienės, o Bibliotekos tvar
kymo reikalams išrinkta Jadvyga Buro- 
kienė (vedėja) irNataLiutikaitė (iždininkė). 
Patį vienetą (Klubo padalinys) nutarta 
pavadinti „Bibliotekos Bičiulių“ vardu. 

nepasiduok moterims!). Aida ir Graži
na turi muzikinį išsilavinimą, kuris la
bai aiškiai matėsi jų dainavime ir 
laikysenoje.

Tikimės, kad vėl išgirsime mel- 
bumiškius muzikiniuose pasirody
muose. Elvira Šurnienė

negali būti!
Tai lietuviai su kokybės ženklu.
Žemaičiai, nurimkit! Bus kaip čečė

nams!
Žemaitis sied ir ied! Ons ne žmuogos, 

vuo leituvis 1 (Kas bus, kas nebus, bet že
maitis nepražus).

Žemaitis kukutis, prijiedis priputis, 
kaip mano tėvelis!

Geri žmonės, bet jų kalbą sunku su
prasti.

Žemaitis pakarts 3 deinas kybuo ir liek 
gyvsll!

Žemaičiai geri žmonės, toki kaip ir 
suvalkiečiai. Turi gerą širdį.
Tikrieji lietuviai yra žemaičiai. A. K.

Toliau A. Bučinskas pranešė, kad Klu
bo Bibliotekoje jau kuris laikas vykstąs 
pertvarkymas, prie to darbo prisidedant 
visai eilei ponių. Bus stengiamasi Bib
liotekos turimas knygas papildyti naujo
mis knygomis iš Lietuvos, o atrinktą dalį - 
parduoti.

Ta proga jis padėkojo p.p. Reis- 
gių šeimai, Bibliotekai atidavusiai kom
piuterį, kurio pagalba bus galima užvesti 
geresnę knygų registraciją.

Nuo šiol Bibliotekos darbo valandos - 
sekmadieniais - nustatytos nuo 12.30 iki 
2 vai. po pietų. Bibliotekoje budės vienas 
iš „Bibliotekos Bičiulių“. Bus galima gau
ti knygų skaitymui ir nusipirkimui. Taip 
pat bus galima nusipirkti ar išsinuomoti ir 
lietuvius dominančių vaizdajuosčių. Buvo 
priminta, kad parduodamos lietuviškos 
knygos labai tiktų kalėdinėms dovanoms.

Dr. A. Mauragis siūlė nepamiršti ir jo 
išleistų knygų („Fatališka klaida“, 1995 ir 
„Nenustokime vilties“, 1997) religiniais 
klausimais. Greitu laiku jis numato išleisti 
ir baigiamąją trečiąją knygą.

Susirinkimo pabaigoje tylos minute 
pagerbtas prieš 15 metų miręs žymusis 
Australijos žurnalistas - poetas Vincas 
Kazokas, kurio mirties metinės kaip tik 
išpuolė šią dieną. Susirinkimas užbaig' 
kavute. ‘ T

'Mūsų Pastogė" Nr.44 1999.11.8 y
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Padėka
A.a. Stasys Storulis, ilgametis "Mūsų Pastogės" darbuotojas ir 

Lietuvių Bendmomenės Spaudos Sąjungos Valdybos narys, savo testamente 
parėmė "Mūsų Pastogę" $ 1000 auka. Lietuvių Bendruomenės Spaudos S-gos 
Valdyba reiškia nuoširdžią padėką Velionio valios vykdytojai poniai Danutei 
Skorulienei.

Vytautas Patašius, LBSS V-bos pirmininkas

Sydnėjaus Lietuvių Klube
Paskutiniuoju metu (kelis sekma

dienius) mūsų Klube ypatingos veiklos 
lyg ir nebuvo. To rezultate susilaukėme 
mažiau ir lankytojų. Pasirodo, vien su lie
tuviška duonele, kad ir kokia skani ji be
būtų, pritraukti daug žmonių neįmanoma.

Na, o kalbant apie duonelę, tai jos jau 
nebebus. Didžiulė problema iškildavo ją 
pristatant. Beveik nebuvo atvejo, kad vis
kas eitų „kaip sviestu patepta“. Visuomet 
atsirasdavo keblumų su oro linija. Mes bu
vome susitarę su „Gintaro“ kepykla, kad 
siuntą atsiųstų į tos oro linijos terminalą 
Silverwater. Tiesiog stebėtina, kai rei
kėdavo ieškoti siuntos, o oro linijos tar
nautojai net nežinojo, kad jų bendrovė 
turi tokį siuntų sandėlį. Be to, į tą sandėlį 
Sydnėjujepo lOval.rytonebuvopristatoma 
gauta siunta ir, galų gale, tas sandėlys, 
perorganizuojant oro linijos struktūrą, bu
vo perduotas. Taip pat atslūgus duonos 
paklausai, duonos tiekimas į Sydnėjų 
kepyklai tapo nuostolingas. O pirkti duo
ną daug didesne kaina Klubui yra neeko
nomiška. Tokiu būdu buvo prieita išva
dos, kad Klubui su gailesčiu reikia atsisa
kyti „Gintaro“ kepyklos paslaugų.

Klubo vardu norėčiau padėkoti „Gin
taro“ savininkams už kantrybę ir paslau
gumą, prasėdim valandas prie telefono, 
beieškant siuntos oro linijų terminaluose, 
stengiantis, kad ta duonelė laiku patektų į 
Sydnėjaus Lietuvių Klubą. Mes linkime 
sėkmės besikuriančiai Adelaidėje naujai 
lietuviškai kepyklai, tikėdamiesi, kad su 
laiku atsidarys jų skyrius ir čia, Sydnėjuje.

Klubo nariai klausinėja, iš kur atsira
do ta „stiklinė spinta“ baro kambaryje? 
Bibliotekoje turėjome mažą parodėlę. 
Ten sudėtų gražių eksponatų beveik nie
kas nepastebėdavo, nes iki šiol bibliote
ka, geriausiu atveju, būna atidara tik

« SKAITYTOJI ŽODIS *
Gerb. Redaktoriau,

Ir kas tų lietuvių nežino? Štai mažytė 
detalė. Neseniai keliaudamas per Alice 
Springs (Australijos centras) prisijungiau 
prie "Half Day Aboriginal Tour", kurios 
vadove buvo aborigene Raelene H. Ir kai 
su ja išsikalbėjus pasakiau, kad esu lietu
vis, dideliam mano nustebimui ji paaiš
kino, kad ji vieną lietuvį įsimylėjusi jau 
nuo 12 metų. Tai - žinomas Hollywoodo 
aktorius Charles Bronson - Bučinskas. 
Raelene gerai žinojo jo biografiją, net 
akių spalvą - ir kad jis lietuvis. Turbūt nė 
vieno filmo su Bronsonu nebuvo pralei
dusi... Tarp kitko, mielai rekomenduoju tą 
įdomų turą, nes ir aš pats daug naujų da
lykų apie aborigenus sužinojau.

Renoldas Čėsna

To Tasmanian Lithuanians,
Thank you to the whole community, 

especially to Ray and Judy Tarvydas.
Underestimating the strength and ge

trumpai valandai ir tik sekmadieniais. 
Svečiai, atvykę į mūsų Klubą šiokiadie
niais, jei nenutveria direktoriaus Klubo 
aprodymui, tų eksponatų neturėjo progos 
pamatyti. Buvo nutarta juos perkelti į ge
riau matomą vietą. Artimoje ateityje tiki
mės eksponatais pripildyti tą „spintą“.

Šiandien vienas iš pagrindinių rūpes
čių yra pokerio mašinos. Kaip anksčiau 
rašiau, mūsų valstija įveda griežtą poke
rio mašinų kontrolę. To rezultate 2001 
metais visos pokerio mašinos privalės būti 
„X“ serijos ir turės būti prijungtos prie 
TAB kompiuterių kontrolės. Deja, mūsų 
Klube iš dabartinių mašinų tik 5 yra 
tinkamos tam operavimui. Taigi, jei no
rime išlaikyti dabar esantį skaičių, reikia 
dar nupirkti 10 naujų mašinų, kurių vie
nos kaina būtų apie $ 13 000.

Nepamirškime, kad nebeliko daug laiko 
iki Sydnėjaus Olimpiados. Mūsų Klubas 
bus Lietuvos olimpinio komiteto būstinė. 
Reikės priimti ir aptarnauti mūsų spor
tininkų svečius, tiekti informacines ži
nias ir t.t. Reikalingi savanoriai pa
galbininkai. Australai savanorių pagal
bininkų turi net iš Vakarų Australijos. 
Turime tuo susirūpinti ir mes.

Nepamirškime tos vietos, kur kvepė
davo lietuviška duona, kur penktadienio 
vakare skamba lietuviška daina, kur 
petelnėje čirška kepami lietuviški bly
nai. Užsukę sekmadienį, susiraskite bu
dintį direktorių ir pasidalinkite su juo 
savo idėjomis. Nelikime abejingais, ak
tyviai dalyvaukime mūsų bendruomenės 
gyvenime, nes kaip sakoma: „viena galva 
gerai, bet dvi dar geriau“ arba „kur du stos 
visada greičiau ir geriau padarys“. IKI 
PASIMATYMO KLUBE!“

Algis Bučinskas

nerosity of the Tasmanian Lithuanian 
Community is truly a mistake.

Recently, when my car was stolen 
and destroyed, the support and com
passion I received from this close - 
knit group was inspirational. They ba
nded together to help me emotionally 
and financially.

It is wonderful to know that strength 
has not been lost, and that the size of a 
community has nothing to do with it’s 
generosity. I would just like to once 
again say a big Thankyou to everyone, 
who has helped me over the past 
months.

Rožė Vaičiulevičius

MIELAS SKAITYTOJAU
— ar pagalvojai, kaip pasvei
kinsi artimuosius Kalėdų šven
čių proga?

Sveikink juos per "Mūsų 
Pastogę"!

S.
Australian Lithuanian Sporting Hall of Fame

Prieš kurį laiką „Mūsų Pastogėje“ 
šiuo vardu tilpo J. Belkaus anglų kalba ra
šytas straipsnis. Nenoriu šio pavadinimo 
versti į lietuvių kalbą. Jeigu tik šis pa
siūlymas bus ALFAS atstovų suvažiavi
me priimtas, tai tas galima bus lengvai 
padaryti.

Kaip rašo J. Belkus, tai Sydnėjaus spor
to klubas „Kovas“ padarė šiuo reikalu 
ALFAS Valdybai pasiūlymą. Pagrindinis 
tikslas būtų pagerbimas mūsų iškiliųjų 
sportininkų, kurie per 50 paskutiniųjų me
tų pasiekė aukščiausią savo sportinio iš
kilimo laipsnį atskirų valstijų, Australijos 
ir olimpinėse varžybose.

Tai tikrai labai gražus pasiūlymas, tik 
jį reikia labai rimtai ir atidžiai apsvarsty
ti, sudaryti rimtas taisykles, jas suvažia
vimo metu priimti ir tik tada pagal jas, be 
jokių išimčių, į šį įžymiųjų mūsų spor
tininkų sąrašą įrašyti tam nusipelniusius 
sportininkus. Kitu atveju gali būti labai 
daug nesusipratimų, pykčių ir net tarpu
savio nesantaikos.

Turėdamas gana nemažai sportinio 
darbo patyrimo irmūsų Australijos lietuvių 
sportiniame gyvenime dalyvaudamas nuo 
pat pirmųjų - 1950 metų pradžios ir da
bar likęs tik vienas buvęs sportininkas - 
veteranas, dalyvavęs visose iki šiol buvu
siose mūsų sporto šventėse ir išvykose į 
Ameriką, Kanadą ir Lietuvą, aš siūlau, 
kad išrenkami gali būti tik:

1. Australijos ir olimpinių rinktinių 
nariai.

2. Atskirų valstijų (states) rinktinių 
nariai (nuo 1950 iki 1975 metų).

3. NBL krepšinio rinktinių nariai nuo 
1975 iki 2000 metų.

4. Klubų pasiūlyti ir suvažiavimo dau
gumos priimti nusipelnę, daugelį metų 
dirbę, treniravę ir lietuviškame sporte ak
tyviai dalyvavę žmonės.

Visi išrinktieji sportininkai turi būti 
tik iš vyrų ir moterų grupių. Jauniai ir 
jaunučiai čia yra neįskaitomi.

Senatvė ta ne amžina - nėra ko mums liūdėt !
Dar prieš keletą dešimčių metų man 

sunku buvo įsivaizduoti, kad sulauksiu 
2000-ųjų metų! Šiandien ta šventė tik už 
kelių mėnesių ir, jeigu tikėti daktarais, jos 
tikrai sulauksiu. Negana to, gal net kitais 
metais sulauksiu Olimpiados atidarymo 
čia, Sydnėjuje. Tai būtų tikras stebuklas !

Senatvė ir jos ligos yra neišvengia
mos. Jau dabar reikia palaukti kol atmin
tis primins kokį nors vardą, pavardę ar 
datą. Tas pats su klausa bei regėjimu ir 
kartais stebimės, kodėl mes taip garsiai 
kalbame? O kai nerandame ne vietoje 
padėtų akinių ar raktų, kaltiname vienas 
kitą.

Senatvė - ne atostogos! Pažiūrėkime į 
senelių prieglaudas ar ligonines - ten ne 
kurortai, bet bausmę atliekančių koloni
jos. Kyla klausimas, kodėl Dievas, sukū
ręs tokį gražų pasaulį ir, galų gale, Ado
mą ir Ievą, baudžia žmoniją senatve?

Pasakyk, mielas Dieve, už ką turime 
kentėti? Gal už pirmą nuodėmę, padarytą 
Adomo ir Ievos? Bet tai įvyko prieš de
šimt bilijonų metų! Ar nebūtų laikas 
užmiršti ir dovanoti? Net ir Tavo sūnus 
prieš 2000 metų prašė Tavo pasigailėji
mo. Bet niekas nepasikeitė, tik žmonės 
gyvena ilgiau ir senatvė darosi sunkesnė

Kandidatus atstovų suvažiavimui turi 
pristatyti atskiri klubai arba net ir šiuos 
sportininkus žinantieji sporto veikėjai.

Aš siūlau, kad į šiuos mūsų iškiliųjų 
sportininkų sąrašus būtų įtraukti ir kitų 
sporto šakų atstovai, kurių sporto šakos 
nebuvopraktikuojamosmūsųsportošven- 
tėse, bet jų atstovai pasiekė ir atstovavo 
atskirų valstijų ir Australijos rinktines. Tai 
būtų futbolas (soccer), rugby, boksas ir 
gal dar kas nors.

Savo straipsnyje J. Belkus duoda eilę 
pavardžių, kurias jis norėtų matyti iški
liųjų sportininkų sąraše. Tikrai ne visi iš 
jų galėtų būti tame sąraše, kai ten yra ir 
labai daug nepaminėtų ir tikrai nusi
pelniusių valstijų, Australijos ir NBL 
rinktinių dalyvių.

Aš jokiu būdu negalėčiau sutikti su 
pasiūlymu, kad į šį iškiliųjų mūsų spor
tininkų sąrašą galėtų kandidatuoti spor
tininkas, buvęs trijose sporto šventėse ir 
buvęs išrinktas į Australijos lietuvių rink
tinę specialiai nuo 1975 metų. Jeigu šis 
pasiūlymas būtų priimtas, tai tų „iški
liųjų“ mūsų sportininkų būtų gal keli šim
tai ir tų, tikrai žymiųjų, mūsų sportininkų 
vardas būtų jau labai sumenkintas. Kitas 
dalykas - o kaip gi su tais rinktinių daly
viais, kurie buvo išrinkti ir atstovavo 
Australijos lietuvių rinktinę prieš 1975 
metus? Aš manau, kad jie nėra prastesni, o 
daugeliu atveju net geresni už siūlomus 
rinktinių dalyvius.

Ne tiek jau daug laiko liko iki mūsų 
klubų atstovų suvažiavimo Melbourne. 
Jeigu šis klausimas bus įtrauktas į suva
žiavimo darbotvarkę, tai aš siūlau, kad 
jau dabar klubai šį reikalą labai rimtai 
apsvarstytų ir Melbourne duotų savo pa
siūlymus ir pristatytų savo klubų spor
tininkus, vertus būti šiame garbės sąraše.

Nedarykime juokų iš rimto nusipel
niusių mūsų sportininkų pagerbimo, o 
juos pagerbkime tinkamai ir rimtai.

Antanas Laukaitis

ir žiauresnė, nors gydytojai šiandien jau 
gali užauginti naujus sąnarius, gali patai
syti ar pakeisti širdį ir, atrodo, greitai jau 
suras būdą, kaip atjauninti smegenis ir 
protą! Tada nebebus drebančių rankų ar 
šlubuojančių ir tikrai bus linksmiau gyventi.

Dabar, kai vis dar laikinai gyvename 
šiame pasaulyje, norime tą pasiskolintą 
laikotarpį praleisti kuo įdomiau ir malo
niau. Vieni šoka ir dainuoja, kiti prie baro 
sportuoja, o treti iš nuobodumo veda jau
nas žmonas (net ir iš Lietuvos).

Amerikoje dabar įprasta skaičiuoti 
asmens amžių ne nuo gimimo dienos, bet 
pagal „biologinę“ datą - tai yra, kaip da
bar atrodai po paskutinės kosmetinės 
operacijos. Staiga 70 metai pasidaro 43, 
60-30 ir t.t. Šita amerikoniška išdaiga 
nėra vien moterų prasimanymas, bet ir vy
rų, kurie jau veda penktą ar šeštą žmoną ir 
laiko stalčiuose mėlynas viagros tabletes.

Atsimenu tokį pasakymą: „kai mergi
nos atrodys kas dieną gražesnės ir poli
cininkai kasmet jaunesni, žinai, kad sens
ti!“ Griebk pieštuką ir rašyk testamentą! 
Blogai, kai nieko neUiri, blogiau, kai turi 
daug, nes turtingam papulti į rojų (pagal 
Šv. Raštą) yra beveik neįmanoma.

Vincas Bakaitis
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'^Kultūrinėse paraštėse Balzeko Lietuvių Kultūros Muziejaus 
Geneologijos Skyrius kaupia duomenis

Pirmas Australijos aborigenas
įžengė į Lietuvos žemę

Genovaitė Kazokienė

Aborigenų menas, jų mitologija ir re
liginiai ritualai mane domino nuo pat 
atvykimo į Australiją. Pirmą piešinį ant 
žievės, pirmą strėlę ir pirmą žeberklą 
įsigijau dar 1966 metais, kai mūsų šeima 
važinėjo po Australiją. Praėjo daug laiko,

Nuotykio kaltininkai: žurn. Juozas Žit- 
kauskas, autorė Genovaitė Kazokienė, 
aborigenas - artistas Gumblar Wylo.

kol galėjau plačiau pastudijuoti aborige
nų kultūrą ir daugiau surinkti jų meno 
darbų, darbo įrankių ir ritualinių reikme
nų, kuriuos visus, Lietuvai atgavus Ne
priklausomybę, nuvežiau į Vilnių ir ten, 
Radvilų rūmuose, įkūriau Australijos ir 
Ramiojo vandenyno dievų ir deivių bei 
ritualinių atributų muziejų. Tačiau mu
ziejuje išstatyti darbai yra nebylūs. Jie, 
atitraukti nuo savo kūrėjų, laiko savo 
paslaptis užrakinę, užslėpę nuo visų, ku
rie tik neturėjo galimybių specialiai pa
studijuoti jų gyvenimo būdo ir tikėjimų, 

t.y. tų sąlygų, kurioms susiklosčius kyla 
reikalas kurti. Tai ne vakarietiškai supran
tamos meno paieškos, ne savęs realiza

vimas, o nuolankus savo protėvių prašy- 
rnas, jiems skiriami laiškai, piešiniais 
išreikšti ant kūno, ant uolos, medžio žie-

ves ar kasdieninių įrankių, kupini pa
garbos, baimės ir vilties. Lankant abori
genų kultūrinius pasirodymus teatruose

garsinti, o taip pat ir Radijo stotis FM‘99, 
Alytuje - nepriklausomas Alytaus miesto 
ir apskrities laikraštis „Alytaus naujie-

bei festivaliuose vis kildavo mintis supa
žindinti Lietuvą su gyva aborigenų kul
tūra, kuri, atrodo, yra pati seniausia ir

Nuotrauka R. Neverbicko

mažiausiai paliesta modernaus gyvenimo 
.įtakų. Maniau, kad ši gyvoji kultūra at- 
jgaivins negyvąją 

ziejuje. Tai būtų tarytum pirmasis prakal
binimas, gyvybės įteikimas, aiškesnis jos 
prasmės atskleidimas.

Tada ir prasidėjo „derybos“ su abo
rigenų artistais. Važiuoti į Lietuvą? Kurta 
sala? Čia lyg sutariu su vienu, čia su ki
tu, bet jie staiga vėl pranyksta iš akiračio. 
Kaip į vandenį. Galų gale pavyko apsi
stoti ties vienu vyresnio amžiaus, barzdo
tu, įspūdingai atrodančiu grynakraujų 
aborigenu - Gumblar Wylo. Jis jau buvo 
su artistišku patyrimu: po koncertų Azijos 
šalyse, buvo net aplankęs kaimyninę 
Lenkiją, todėl Lietuvos nebijojo. Prižadė
jo. Tada pradėjau vaikščioti po įvairias 
aborigenų organizacijas, kultūrines įstai
gas, ministerijas,prašydama finansinės pa
ramos ir tuo pačiu laiku užmezgiau ryšius 
su Lietuva, su Vilniaus mokytojų namuo
se dirbančiu žurnalistu Juozu Žitkausku, 
jau buvusiu Australijoje ir mačiusiu abo
rigenų pasirodymus. lis savo ruožtu kal
bino mokytojų namų vyresnybę - direk
torių DuanąTymuką ir vicedirektorę Zi
tą Žepnickienę.

Iki paskutinės savo išvykimo dienos 
tikėjausi paramos iš bent vienos įstaigos, 
kurios skelbėsi norinčios paskleisti abo
rigenų kultūrą po platųjį pasaulį, tačiau nė 
viena neįstengė padėti nė vienu centu. 
Betgi Lietuvoje energinga k kultūrinių 
parengimų ieškanti Mokytojų namų di
rekcija sutiko rizikuoti.

Man Lietuvon nuvykus, ekspertai aiš
kino: ar jūs iš medžio iškritot? Ar negir
dėjot, kad Lietuvoje visus smaugia krizė? 
Septyni litai studentams? Žmonės duo
nos ne visada gali nusipirkti! Ir, be to, čia 
nieko naujo. Mes visokių matėm: ir juo
dų, ir geltonų, ir visokių visokiausių. O 
dūdą pūsti moka kiekvienas bernas Lie
tuvoje.

Po tokio padėties nušvietimo tempe
ratūra vis dėlto krito, nors sparnų nenulei
dom. Kas bus - tas. Nuostolį dalinsimės 
pusiau (Mokytojų namai ir aš), kad tik 
koncertai įvykių. Juozas Žitkauskas še
ko ieškoti rėmėjų. Lietuvos Radijas ir 
televizijasutikorenginiusnemokamai  pa

Balzeko Lietuvių Kultūros Muziejus, 
įsikūręs Čikagoje, užima ypatingą vietą 
Amerikos Lietuvių Bendruomenėje. Per 
daugiau kaip 30 veiklos metų jis rodė ir 
propagavo geriausia, ką turi lietuvių kultū
ra. o taip pat buvo patriotinio judėjimo 
bei lietuvių politinio aktyvumo vardan 
tėvynės laisvės centru.

Sovietinės eros pabaiga Lietuvoje lei
do muziejui pradėti kūrybingą dialogą su 
kultūrinėmis institucijomis, menininkais 
ir mokslininkais Lietuvoje. Muziejus pri
ima ne tik Lietuvos menininkus, bet taip 

nos“ ir Kultūros namai, Šiauliuose - taip 
pat Kultūros namai, o Klaipėdoje muzi
kologė ir pianistė Jūratė Karosaitė išsirū
pino veltui konservatorijos salę ir taip pat 
reklamą laikraštyje „Klaipėda“ bei vieti
nėje televizijos stotyje. Aš pati susirišau 
su buvusiu Vytauto Didžiojo universiteto 
rektoriumi prof. Broniu Vaškeliu ir et
nologais doc. Rasa Račiūnaite, dekanu 
prof. Romualdu Apanavičiumi, kurie visi 
noriai ir susidomėję veltui pažadėjo di
džiąją universiteto salę. Visi ratai užsuk
ti. Prasidėjo reklamos, plakatų kabinimas 
ir lankymas universitetų, dailės ir muzi
kos mokyklų, konservatorijų. Labai bus 
įdomu, sakau, labai svarbu, nes tai pačių 
kultūros šaknų atkasimas, nes tai akmens 
amžius ant XXI-ojo amžiaus slenksčio!

Valstybinė televizija kiekvieną dieną 
pranešdavo apie šį taip svarbų ir įdomų 
akmens amžiaus renginį, kartais iš ryto, 
kartais prieš „Panoramą“, kartais po jos 
(tai svarbiausių žinių laikas). Įvairūs laik
raščiai spausdino pasikalbėjimus su ma
nim ir su Juozu Žitkausku. Alytausir Klai
pėdos žiniasklaida taip pat neatsiliko.

Bet visame šitame sukutyje man vis 
šmėkštelėdavo mintis, pagrįsta ta abori
genų „pradingimo“ patirtimi: ar tikrai at
važiuos? Skambinu Gumblar į namus - jo 
nėra, siunčiu faksus - jokio atsakymo. 
Paskutinį penktadienį skambinu į kelio
nių biurą: ar atsiėmė lėktuvo bilietą? Ne, 
sako, mes jo nei matėm, nei girdėjom, 
bilietas štai čia, ant stalo. Pirmadienį tu
rėtų išskristi. Prasidėjo nemigos ir rū
pesčių naktys, nepadėjo ir žinojimas, kad 
nieko pakeisti nebegalima.

Antradienį Vilniaus oro uoste - tele
vizijos ir spaudos atstovai, įvairių laikraš
čių reporteriai su foto ir video kamero
mis, spaudos atstovai, Vilniaus mokytojų 
namų vadovybė - visi laukia neregėtos 
egzotikos ir jų linksmi balsai įsilieja į ben
drą klegesį. O man per nugarą šiurpas 
bėginėja: o jei neatvažiuos? Pažvelgiu į 
Juozo išbalusį veidą ir be žodžių supran
tu tą išgyvenamą įtampą, kuri niekam 
kitam net į galvą neateina. Duryse prade
da rodytis keleiviai su mažais lagami
nais-o Gumblar nėra. Jau duryse rodo
si keleiviai su dideliais lagaminais - o 
Gumblar nėra. Vis dar nėra, o ar bus? 
Galų gale - duryse pasirodė ir Gumblar 
galva su vežimėliu, pilnu įvairiausių 
rakandų. Pranešdamas savo atvykimą 
Gumblar papūtė didžiausią didžeridū, 
kokį aš esu mačiusi savo gyvenime. Ir nu
ščiuvo visas Vilniaus oro uostas. Stojo 
totalinė tyla, kurioje skambėjo negirdėto 
tembro galingos melodijos. O po to - en
tuziastiški plojimai.

Tai taip Gumblar apskelbė apie savo, 
pirmo Australijos abaorigeno, įžengimą į
Lietuvos žemę.

(Bus daugiau) 

pat studentus ir tyrinėtojus, kurie naudo
jasi muziejaus biblioteka ir archyvais. 
Muziejus pristato Lietuvos politinius va
dovus Čikagos visuomenei ir šie vizitai 
padeda kurti stiprius pamatus tolesniam 
naudingam bendradarbiavimui.

Pagrindinis Muziejaus tikslas - sau
goti ir vystyti lietuvių kultūrą, meną, isto
riją ir kalbą Amerikoje, o taip pat stiprin
ti ryšius tarp Lietuvos ir Amerikos kultū
rinių įstaigų. Muziejus prisimena ir sten
giasi įamžinti visus, prisidėjusius prie 
Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo. 
Muziejuje yra Imigracijos istorijos sky
rius ir Lietuvos Amerikos geneologijos 
draugija. Imigracijos istorijos ir geneolo
gijos skyriaus tikslas yra rinkti, katalo
guoti ir kaupti informaciją bei dokumen
tus, susijusius su Amerikos lietuvių imig
racija. Ši informacija yra labai svarbi 
asmenims, kurie tiria savo šeimos istori
jas, o taip pat mokslininkams, tyrinėjan
tiems imigracijos istoriją bei Amerikos ir 
Lietuvos istoriją ir sociologiją. Skyrių 
1984 metais įkūrė Mildred Kletz. Iki tol 
skyrius neturėjo organizuotos geneologi- 
nės sistemos. Molly rinko užuojautas iš 
laikraščių, dirbo archyvuose. Vėliau, pri
sidėjus Jessie Daraškai, skyrius galėjo 
atsakyti į daugiau prašymų ir toliau orga
nizuoti Bibliotekos geneologijos resur
sus. 1987 metais Jessie Daraška sudarė 
išsamų resursų katalogą, kuris žymiai 
pagerino skyriaus efektyvumą.

Imigracijos istorijos skyrius naudoja
si turtingais Muziejaus bibliotekos resur
sais. Biblioteka yra didžiausias lietuviš
kas tyrimų centras už Lietuvos ribų, turin
tis daugiau kaip 40 000 pavadinimų kny
gų lietuvių ir anglų kalba. Archyvistai 
renka ir kataloguoja medžiagą šioje vis 
augančioje kolekcijoje, apimančioje: lie
tuviškas enciklopedijas, daugiau kaip 
1500 istorinių ir dabartinių periodinių lei
dinių, fotografijas, dokumentus, užuojau
tas, informacijos žinynus, žurnalus ir ka
lendorius, žemėlapius ir kitus su gene- 
ologija susijusius dokumentus. Naudojan
tis šiais resursais, atliekami lietuviškų 
pavardžių tyrimai ir miestų (kaimų) Lietu
voje tyrimai.

Į Lietuvos Amerikos geneologijos 
draugiją kreipiasi labai daug žmonių, ku
rių seneliai ir proseneliai atvyko į Ame
riką. Jie nori plačiau sužinoti savo šeimos 
istoriją, ištakas ir susirasti savo gimines 
tiek Lietuvoje, tiek Amerikoje. Reikia da
ryti pavardžių tyrimus, kadangi dėl įvai
rių priežasčių pavardės buvo „suame- 
rikonintos“. Atsekame kaimų ir miestelių 
pavadinimus, pažymime juos žemėlapy
je. Atvykę į Ameriką XX a. pradžioje la
bai dažnai vienos šeimos nariai, ieško
dami darbo pasklisdavo po įvairias vals
tijas ir šeimos ryšiai nutrūkdavo. Praėjus 
keletui dešimtmečių žmonės pradeda, 
ieškoti savo pusbrolių ir pusseserių. Ge
neologijos skyrius gauna daug laiškų ir 
iš Lietuvos su prašymais padėti surasti gi
mines, su kuriais ryšiai nutrūko karo arba 
sovietiniais metais. Ir būtent čia infor
macijos gali suteikti didelis užuojautų 
katalogas, pradėtas kaupti nuo 1966 m. 
Šiuo metu jį sudaro daugiau nei 50 000 
užuojautų. Daugiausia užuojautų yra iš 
populiaraus Čikagos lietuvių laikraščio 
„Draugas“ ir kitų lietuviškų laikraščių, 
leidžiamų JAV, Kanadoje, Australijoje,

Nukelta į 6 psl.
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Liatuvoja ir pasaulyje
Padėka

Lietuvos baleto fondas dėkoja Australijos "Friends of Lithuanian Ballet" už 
pastovų dėmesį Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro baleto trupei, pa
laikymų ir finansinę paramą.

S.m. rugsėjo mėnesį FLB vykdančioji direktorė p. Ramona Ratas-Zakarevi- 
čienė kaip finansinę paramą mūsų fondui įteikė $ 500 USD. Už šių sumų bus 
nupirkti baleto triko trupės vedantiesiems solistams ir šokėjams.

Žurnalistė p. Rymantė Geli atsiuntė TV siužetą apie FLB veiklą, kuris buvo 
sėkmingai parodytas per LTV ir supažindino mūsų žmones su FLB veikla Lie
tuvos baleto labui.

Mes džiaugiamės FLB leidžiamu žurnalu, kur įdomiai ii' profesionaliai nu
šviečiama mūsų baleto trupės veikla. Tai didžiulis darbas, pristatant Lietuvos 
baletų užsienyje.

Nuoširdžiai dėkojame FLB už dėmesį, bendradarbiavimą ir finansinę para
mų. Tikimės, kad ateityje mūsų draugystė įsilies į bendrus projektus, skirtus 
Lietuvos baleto klestėjimo labui.

Tatjana Sedunova, Lietuvos baleto fondo direktorė, 
Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro Baleto trupės meno vadovė.

"Romeo ir Džiuljeta" -šoka Lietuvos baleto meistrai-Eglė Špokaitė (Džiuljeta) ir 
Edvardas Smalakys (Romeo).

Te stiprina daina...

M.D.S.

Brangūs tėvynainiai, 
dainos sesės ir broliai,

Birštono miesto poli
tinių kalinių ir tremtinių 
ansamblio „ Pušelė " daly
viai sveikina Jūsų „ Dainos

Sambūrį“ gražaus auksinio jubiliejaus 
proga ir linki kuo didžiausios kūrybinės 
sėkmės, atliekant patriotiškai svarbų 
darbą. Kol skamba daina, tol žmogus 
tvirtas, jo negali įveikti jokios negandos, 
jokie sunkumai.

Ačiū Jums už ilgai skambančią lie— 
tuviškądainątoli esančioje, bet lietuviams 
artimoje širdžiai Australijoje.

„Pušelės“ vardu Onutė Kurapkienė, 
Birštonas, 1999 rugsėjo 19 d.

* * *
Yra toks širdžiai mielas kampelis, įsi

kūręs Lietuvos upių tėvelio Nemuno kil
poje - Birštono kurortas, o jame gyvena 
kuklūs ansamblio .Pušelė“ dalyviai. Tai 
jie praėjo Golgotos kelius: kankinti, badu 
marinti, Sibiro šalčio šaldomi, bet jie iš
liko gyvi, o juos išlaikė tikėjimas, viltis, 
meilė dainai.

Atėjus Atgimimui, visojeLietuvojesu- 
bruzdo žmonės, o jų tarpe ir politiniai ka
liniai bei tremtiniai. Tremtinių suėjimuo
se visi išsakėme vieni kitiems skausmą, 
kurį patyrėme per „saulės nešėją Stalinų“. 
Kad ir kaip buvo sunku: šaltis spaudė, 
badas kankino, artimųjų netektis, bet dai
na, nors tyliai, buvo dainuojama kame
rose, jurtose, taigoje... Reikėjo išlikti. 
Negalima rodyti priešui, kad sunku, širdis 
verkia, dainuoji - reiškia esi viskuo paten
kintas. Rusai nesuprato dainos žodžių, bet 
jiems patiko lietuviškos dainos skambe
sys. O jeigu jie būtų supratę dainos 
tekstą? Būrį vietoje sušaudę. Ant narų 

Balzeko Lietuvių...
Atkelta iš 5 psl..

Argentinoje ir kitose šalyse, taip pat ir 
vietinių anglų kalba leidžiamų laikraščių. 
Muziejaus pagalbininkai, aptikę žinutes 
su lietuviškom pavardėm, siunčia jas 
mums ir mes įtraukiame jas į katalogą. Iš 
užuojautos dažniausiai sužinoma daug 
informacijos: paskutinį adresą, vaikų var
dus ir pavardes, kitų giminių pavardes. 
Pagal šias pavardes galima daryti toles
nes paieškas. Jau dabar ne vienam JAV ir 
Lietuvoje gyvenančiam piliečiui padėjo
me sužinoti pradinę informacijų ir taip
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gulėdami kaliniai dainomis išreiškė tėvy
nės ilgesį, tikėjimą, viltį.

Man būnant Birštono miesto politinių 
kalinių bei tremtinių pirmininke ir mano 
draugei Onutei Kurapkienei kilo ideali 
mintis - suburti vienminčius chorui. Ne
rimų kėlė vadovas. Bet mudviem pavyko 
per gana trumpų laiką prikalbinti Everis- 
tų Vasiliauską, kuris sutiko nemokamai 
mokyti dainavimo. Norinčių atsirado ga
na nemažai, net iš Prienų žmonės 
atvažiuodavo (7 km) į repeticijas. Ir susi
rinkimuose, vakaronėse pradėjo skambėti 
mūsų dainos. O tos dainos parašytos iš 
gilios širdies ir skambėdavo kaip giesmės.

O kur nedainuota? Visur! Apdainuoti 
ir apverkti iš šiukšlynų, patvorių, iš lau
kų, šulinių surinkti kauleliai, palydėti į 
Skausmo kalnelį. Mūsų dainas girdėjo 
miškai, kur gūdžių naktį priglausdavo 
partizaną ir kur bunkeriuose ne viena karš
tai mylinti širdis buvo perverta bandito 
kulkos. Daina mus lydėjo ekskursijos me
tu Baltijos kelyje, Vilniuje tą šiurpią sau
sio 13-osios naktį. Argi įmanoma viską 
išvardyti.

Perdešimtmetį choras „išsisijojo“. Vie
ni išėjo Anapilin, kiti pavargo, o tretiems 
sveikata neleidžia arba priblėso meilė 
dainai. Pasiliko patys ištvermingiausi - 
dvylika žmonių, kurie, atsisakydami po
ilsio, renkasi į repeticijas, važiuoja ten, 
kur kviečia, apgieda mirusius draugus, 
pažįstamus, dalyvauja visuose renginiuo
se, važiuoja į tremtinių ruošiamas šven
tes, kurios būna didžiuosiuose Lietuvos 
miestuose. Ateinančiais metais „Pušelės“ 
ansamblis važiuos į Šiaulius, kur bus 
rengiama visos Lietuvos politkalinių bei 
tremtinių šventė. Šiuo metu ansambliečiai 
turi puikų vadovą, kuris kartu su žmona 

pat suradome seniai prarastus gimines.
Kreipiamės į visų lietuviškų laikraš

čių skaitytojus, puoselėjančius lietuvių 
kultūrą ir besidominčius savo praeitimi. 
Suradę bet kokio laikraščio užuojautų 
skyrelyje lietuvišką pavardę ar gavę infor
macijos iš kitų šaltinių, siųskite į Balzeko 
Lietuvių Kultūros Muziejaus Geneologi- 
jos skyrių. Taip padėsite kaupti užuojautų 
katalogą, kuris suteiks informacijos atei
nančioms lietuvių išeivių kaitoms.

Muziejaus adresas: 6500South Pulaski 
Road, Chicago, IL 60629.
Tel. 773 - 582 - 6500, fax. 773 - 582 - 5133.

Loreta Mizarienė,
Geneologijos skyriaus vedėja 

atvažiuoja iš Prienų. Jis kuria melodijas 
dainoms, kurias parašo Bernardas Smi- 
rineka, dainuojantis ansamblyje.

Melboumo „Dainos Sambūrio“ choras 
ir dirigentė Birutė Prašmutaitė linki birš— 
toniečiams-„Pušelės“nariams sveikatos,

"Turtas virto stabu
Red. Lietuvą lankančius išeivius kar

tais stebina prasiveržiąs naujas „gyve
nimo stilius". Įspūdžių palyginimui per
spausdiname vienos studentės rašinį žur
nale „Moteris“ (1999 m. liepa)

♦ * *
Skaitau lietuvišką spaudą ir nesu

prantu: toks įspūdis, kad visi išprotėjo. 
Turtėti, užgyventi pinigų - pagrindinis 
skirtingų profesijų, skirtingo amžiaus 
žmonių tikslas. Vis gėdingiau Lietuvoje 
darosi prisipažinti, kad nesi turtinga. Ma
no draugė, kuri gauna į rankas penkis 
šimtus litų, visiems savo pažįstamiems me
luoja, kad jos alga devyni šimtai. Kodėl?

Visi nori atrodyti turtingi. Pažįstu šei
mą, kuri gyvena bendrabutyje ir ten laiko 
du šunis. Kai išsiruošia jų vedžioti - ren
giasi išeiginiais drabužiais ir ima su sa
vimi mobiliuosius telefonus. Kad žmonės 
aikštėje manytų, jog turčiai išėjo pasi
vaikščioti.

Net mano mama, kuri visą gyvenimų 
vertėsi iš šimto sovietinių rublių, pastaruo
ju metu ėmė gėdytis mūsų dviejų kamba
rių butelio (su mumis dar gyvena suaugęs 
brolis). Kartą mūsų turtinga giminaitė pa
klausė: „Kaipgi jūs trise sutelpate į du 
kambarėlius?"

Nuo to laiko mama nieko nebekviečia 
į svečius. Dabar ji teturi vieną tikslą-kaip 
nors užsidirbti pinigų ir nupirkti broliui 
kur nors bendrabutyje kambarį. Vardan to 
ji dirba naktimis ir dienomis, atidėdama 
kas mėnesį po du šimtus dolerių. Aš jos 
nesuprantu. Juk visą dieną mūsų butas 
stovi tuščias: visi mes dirbame, o laisvo
mis dienomis brolis ir aš retai sėdime 
namuose. Kam paversti paskutiniuosius 
savo gyvenimo metus pragaru? Ir visa tai 
dėl to, kad jai gėda.

Gėda neturėti brangaus buto. Gėda 
neturėti savo mašinos. Gėda neturėti mo
bilaus telefono. Gėda neturėti šuns. Gėda 
nė karto nenuvykti į Paryžių. Visa tai 
gėda. O štai būti akiplėšai, gudriam ir 
slidžiam (kitaip neužsidirbti didelių pi
nigų!) visai negėda.

Esu studentė ir stebiu savo bendra
amžius. Merginos kelia isterijas savo tė
vams, kad tie nupirktų joms pačius madin
giausius drabužius ir avalynę (būtinai 

ištvermės, geros nuotaikos. Tegul jūsų 
dainos linksmina nuliūdusias širdis, neša 
džiugias akimirkas.

MDS sekretorė
M. Birštonienė-Geštautienė

importinę), mašiną, mobilų telefonų. Ne
beatpažįstu savo buvusių draugių. Jos 
prarado bet kokią sąžinę. Yra tokių, ku
rios pasirengusios parduoti savo kūną 
visų tų „prestižinių“ dalykėlių vardan. Ne
svarbu. ką su savim padarei, į ką pavirtai - 
svarbu, ką tu turi, kokį turtų.

Dėl pinigų Lietuvoje žmonės parda
vinėja save, žudo, meluoja, sukčiauja, 
griauna šeimas. Jokia policija nesugebės 
su tuo susidoroti, jei turtas virto stabu, jei 
mūsų visuomenėje neturtas tapo gėdos 
žyme.

Laikraščiai, žurnalai, televizija visus 
mus daro kvailiais, liaupsindami tuos, kas 
turi šlovę ir pinigų. Kai per televiziją ma
tau interviu su Lietuvos turtuoliais, kurie 
sėdi prie savo židinių ir gurkšnoja šam
paną, savęs klausiu: o kur interviu su to
kiais žmonėmis, kaip mimo mama, kuri 
visą gyvenimą išdirbo pardavėja? Kiek 
procentų žmonių Lietuvoje turi namus su 
židiniais ir palydovines antenas? De
šimt? Dvidešimt? Didžioji žmonių dau
guma gauna vidutinį lietuvišką atlygi
nimą (tai yra grašius). Ir visi mes priversti 
nuo ryto iki vakaro žiūrėti, kaip gurkšno
ja vynų saujelė gyvenimu patenkintų tur
čių. Mums visiems primetama moralė, 
pagal kurią mes visi - tiesiog nevykėliai. 
Mums įteiginėjama mintis, kad musų 
gyvenimas, slenkantis dviejų kambarių 
butuose, niekam vertas.

Aš kategoriškai su tuo nesutinku. Bū
ti neturtingam sąžiningam žmogui - 
anaiptol ne gėda. Tam, kad gerbtum turtą 
ir turčius, reikia būti tikram, kad tas tur
tas - nepavogtas ir neatimtas iš kieno nors 
gatvėje? Bet iš kur mums tų žinoti? Aš 
irgi galėčiau įkurti firmų (arba banką), 
prisirinkti, apgaudinėdama žmones, sve
timų pinigų, o paskui išnykti (arba pa
skelbti banką bankrutavusį). Arba „priva
tizuoti“ beveik už dyką tai, kas priklausė 
mums visiems. Šimtai žmonių, kuriuos 
nuolatos rodo per televiziją drauge su jų 
šunimis ir židiniais, užgyveno savo turtus 
tuo nedoru būdu. O kaip jiems įsiteikinė
ja laidos vedėjai!

‘ Nukelta j 7 psl.
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Mažosios Lietuvos enciklopedija
Per p. Jurgį Reisgį (Sydnėjus) susipažinimui mus pasiekė Mažosios Lietuvos 

fondo leidžiamos "Mažosios Lietuvos enciklopedijos" antrasis puslapis.
Mažosios Lietuvos fondo adresas: W. Peteraitis, 1980 Cote St., Luc Rd.#807,

Montreal (Quebec), H4V 3A4, Canada. "M.P." inf.

f mukusieji f
Su a.a. Donatu Juchnevičium atsisveikinant

Adelaidės

Magdeburgo, Vokietija, Katedros m-lojc. Prahos, Če
kija, vyskupas (98$). Popiežius Grigalius V suteikė jam 
teisę misijoms į pigdhiškus kraštus. Lenkijos kun-štis 
Boleslovas I Narsusis, kuris stengėsi pakrikštyti ir pa
vergti prūsus, pasiuntė A. į Prūsą misionicriauti. Iš Dan
cigo (dab. Gdansk) jis atvyko į Drūsą ar į Sembos pie
tinę pakrantę. Po 10 d. A. Prūsos gyventojų (kitų nuo
mone, lenkų) buvo nužudytas. Boleslovas 1 Narsusis jo 
kūną išpirko ir palaidojo Gniezne, Lenkija. 1039 A. pa
laikai perkelti į Prahos Katedrą. Algirdai MtuievUiui 

Adelaidės lietuvininkai. Adelaidėje, P. Australijos 
mieste, 1930 pradėjo kurtis lietuviai, 1948 - ir lietuvi
ninkai, atvykę iš Vokietijos, iš išvietintųjų arba perkel
tųjų asmenų stovyklų. Tai Jonas TDėckys su žmona, 
Hansas T Glaiė, Jurgis T Purvinas, Maksas Reinke, bro
liai Bušeningai, Brusdeilynai, Brožatis ir kt. 1951 jie 
įkūrė M. Lietuvos bičiulių d-jos Adelaidės skyrių (257 
nariai). 1969 buvo 69 lietuvininkai. 1971 M. Reinke bu
vo išrinktas Adelaidės liet, bendruomenės pirmininku. 
Ji rėmė M. Lietuvos spaudą, Keleivį, Lietuvos pajūrį. Ak
tyviai remia M. Lietuvos fondą. raw PėunUir

Mailktuviii gyvenę AdcUidėjc (iikairi*): inžinierių* li.Gltžė. mokytoja* 
M-Reinbė, banko Umaulojai M.Pareigi*ir J.Dėcky*. mokytoja* J.Purvina* 
/1! Jurgio Reisgio archyvo

Adelung (Adclungas) Johann Christoph (t732-1806), 
vok. istorikas ir kalbininkas. Veikale Mithridatu oder 
allgemeine Sprachenkunde, 1806-17 [Mitridatas arba 
bendroji kalbotyra) - po A. mirties jį tęsė J. S. Valere, 
gyvenęs 1771-1826, - pateikė liet, ir senprūs. tekstų.

Zigmas ZinkcAiiui 

administraciniai pastatai, įstaigų, įmonių, org-jų 
lamyb. pastatai; vyriausybės, teismo ir kt. rūmai. Griež
tai valdomoje Prūsijos valstybėje jie buvo ir valdžios 
ženklas. Kryžiuočių ordino laikais a. buvo pilys ar sta
tiniai juose, kur gyveno įv. rango valdytojai (komtūrai 
ir kt.). Vėliau valdytojų rezidencijomis tapo užmiesčio 
dvarai (pvz., XVII a. Priekulės krašto tarėjo - kamery- 
ro, kamerhero dvaras), statiniai gyvenvietėse. Dėl va
karietiškos miestų savivaldos sistemos atsirado rotušių 
(Tilžės ir kt. miestų). Dėl adm. reformų a. būdavo per
statinėjami arba statomi nauji. Gumbinėje buvo senie
ji (Lietuvos departamento valdymo rūmai) ir naujieji 
(Gumbinės apygardos valdymo rūmai) a. Su a. siejosi

Vasario 16 gimnazijoje
Vasario 16-osios gimnazija pripažinta 

valstybės
Vasario 16-osios gimnazija 1999 m. 

liepos 1 dieną gavo visišką valstybės pri
pažinimą. Tai reiškia, kad jai suteikiamos 
tos pačios teisės kaip visoms valstybi
nėms gimnazijoms. Abitūros egzaminai 
ateityje nebus laikomi eksterno teisėmis, 
o pagal valstybinių gimnazijų tvarką. Tai
gi, nereikės laikyti 8 dalykų egzaminų, o 
tik 4, ir 12-tos bei 13-tos klasės pažymiai 
bus įskaityti į abitūros pažymių vidurkį. 

■Mokiniai, baigę 12 klasių ir atlikę prakti
ką, galės stoti į aukštesniąsias mokyklas 
(Fachhochschule), o baigusieji 10 klasių - 
gaus oficialiai pripažintą mažąją abitūrą 
„Realschulabschluss“.

Dabar gimnaziją galės lankyti ne tik 
lietuvių kilmės vaikai, bet ir vokiečiai, ku
rie sutiks mokytis lietuvių kalbos. Ji ir 
ateityje bus privaloma visose klasėse. Vie
ni ją mokysis kaip gimtąją kalbą, o kiti - 
kaip užsienio. Visi lituanistiniai dalykai 
bus dėstomi taip pat kaip ligi šiol.

Atkelta iš 6 psl.

Aš nenoriu turto. Nenoriu, nes žinau, 
kad mūsų sąlygomis kelias į turtą - tai 
kelias į klampynę. Net jei tu ne vagis ir 
žmogžudys^ turi išsisukinėti, gudrauti, 
įkyrėti, būti akiplėša... Bet kam? Neno
riu to ir nedarysiu. Ir tegul lietuvių tur
čiai nemano, kad jie turtingesni ir lai
mingesni už mane.

Rita Korsakaitė, Klaipėda

Klaipėdai miesto rotuiė (XIX ■- pt.), kur buvo knito reimetis, dabar Klii- 
pėdo* apskritie* administracija / Bernardo AMowi&aur nuotrauka

'Jno* rotuiė / H Viliaus Pėimsičio archyvo

Prieš šį pripažinimą švietimo skyrius 
visus metus tikrino gimnaziją ir nustatė, 
kad ji pagal mokytojų kvalifikaciją, moks
lo programą ir pagal pasiektus abitūros 
egzaminų rezultatus per daugelį metų įro
dė, jog ji savo darbą atlieka gerai.

Dd šiol gimnazija Vokietijoje veikė tu
rėdama išimties statusą, kaip Federalinės 
valdžios remiama pabėgėlių mokykla. 
Lietuviams praradus pabėgėlių statusą, 
Federalinė valdžia pranešė, kad ji nuo šių 
metų pabaigos gimnazijos neberems. To
dėl buvo svarbu gauti valstybės pripa
žinimą, kuris duoda gimnazijai ne tik tei
sę toliau dirbti, bet taip pat garantuoja 
finansinę paramą. Gimnazija dabar gaus 
iš Hesseno Švietimo ministerijos už kiek
vieną mokinį tam tikrą sumą pinigų - iš 
viso apie 500 000 markių. Šios sumos 
neužteks, bet gimnazijai padėti yra paža
dėję Lampertheim miestas, Bergstrasse 
apskritis, Mainzo vyskupija k Lietuvos 
Respublika.

Egzaminus laikė 11 abiturientų
Praeitame VLB Informacijų numeryje 

buvo paminėta 10 gimnazijos abiturientų. 
Viena mokinė, Inga Ramanauskaitė iš 
Lietuvos, egzaminuose negalėjo dalyvau
ti, nes sirgo. Pasveikusi, ji viena laikė eg
zaminus ir sėkmingai baigė. Taigi visi 
praėjusių mokslo metų tryliktokai išlai
kė abitūros egzaminus.

Vasaros atostogos
Gimnazija atostogavo nuo liepos 3 iki 

rugpjūčio 29 d. Mokslas prasidėjo mg-

... Kasdienybės pasaulis. Juk mes pa
tys jį ir tveriame. Savo žodžiais ir tylėji
mu, savo darbais ir norais. Tveriame sau 
ir kitiems, su kuriais keliaujame ilgą lai
ką ar tik trumpam kelyje susitinkame.

S. Lygutaitė-Bucevičienė

* * *

Liepos 20 dieną po sunkios ligos 
amžinam poilsiui akis užmerkė Donatas 
Juchnevičius.

Donatą buvau sutikusi trumpame jo 
gyvenimo kelyje. Pažinojau jį dvyliką 
metų - tiek, kiek gyvenu Australijoje. 
Abu buvome iš Šiaulių miesto...

Visi, kurie pažinojo Donatą, žinojo jį 
kaip mylintį dainas, muziką, žmones, 
gyvenimą. Dainuodamas ir grodamas 
Melbourne chore jis rasdavo laiko ir 
mielai dalyvaudavo Geelongo choro pa
sirodymuose bei kituose renginiuose. Me
nu jį 1994 m. Lietuvoje, Dainų šventėje, 
nesiskiriantį su video kamera. Ir ne tik 
Lietuvoje, dauguma mūsų renginių liko 
įamžintų jo dėka. Dar taip neseniai Lietu
vių Dienose, Tautinių šokių šventės ati
daryme visi matėme Donatą atliekant 
netikėtai atvykusio nuotaikingo keliau
tojo rolę... Gyvenimas trumpas ir trapus. 
Negailestingas laikas priverčia skaus

Padėka
Mūsų brangiai mamai, senelei ir prosenelei a-a. Eugenijai Bliokie- 

nci mirus, reiškiame nuoširdžią padėką visiems, kurie šioje liūdesio valan
doje mus užjautė žodžiu, raštu ar gėlėmis.

Esame dėkingi Martinai Reisgienei, Antanui Kramiliui, Kęstučiui Protui, 
visiems draugams ir pažįstamiems, kurie Velionę palydėjo į amžiną poilsio 
vietą, pagerbė jautriais atsisveikinimo žodžiais, giesmėmis, užprašė Mišias ir, 
bendrai, sunkiose valandose pagelbėjo. Ačiū Vytautui Patašiui už nekrologą.

Nuliūdę: duktė Tamara Vingilienė, 
sūnus Jurgis Bliokas ir šeimos

Patikslinimas
Prie a.a. T. Skrinskienės mirties pranešimo "M.P." Nr. 42,7 psl. "Mūsų mirusieji" 

skyrelyje per klaidą parašyta, kad Velionė mirė "š. m. rugpjūčio 29 d.". Tikrumoje Ve
lionė a.a. Tamara Skrinskienė mirė š. m. rugsėjo 29 dieną, palaidota spalio 6 dieną."

"M.P." atsiprašo Šeimos ir suinteresuotųjų. "M.P." red.

Vilnius ZOOO-uosius pasitiks šauniai
ir Malūno gatvių sankryžoje iškils 11 
metrų aukščio Prisikėlimo angelo statula. 
Granitinės ir bronzinės statulos autoriai - 
Romas Vilčiauskas bei Algirdas Umbra
sas. "Ši geros valios žmonių pastango
mis sukurta statula simbolizuos mūsų 
vertybes ir globos kitą tūkstantmetį", 
vakar per spaudos konferenciją sakė vie
nas iš projekto iniciatorių režisierius Ro
mas Lileikis.

2000-ųjų sutikimo akcentas bus švie
sa ir ugnis. Aukščiausias Lietuvos stati
nys - Televizijos bokštas - nuo gruodžio 
25 iki sausio 7 dienos taps didžiausia pa
saulyje Kalėdų egle, suformuota iš švie
sos girliandų ir apšviesta galingų pro
žektorių. Šiuo "Tūkstantmečio šviesos" 
projektu bus siekiama priminti, kad Lie
tuva , įveikusi sudėtingą gyvavimo tarps
nį, vėl moka džiaugtis. Naujųjų metų nak
tį nuo Televizijos bokšto planuojamas 
aukščiausias pasaulyje fejerverkas.

Naujųjų metų išvakarėse Vilniuje, ki
tuose miestuose, ant svarbiausių piliakal
nių bus uždegta daugiau nei 50 didžiu
lių laužų.
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VILNIUS. Sostinės valdžia pranešė, kaip 
rengiasi sutikti Naujuosius metus.

Pagrindinė 2000 metų sutikimo vieta 
sostinėje bus Vilniaus koncertų ir sporto 
rūmai bei jų prieigos. Šventės renginiai 
bus pradėti lapkričio 29 dieną, kai į Vil
nių iš Laplandijos atskris Kalėdų Senelis.

Gruodžio 12-ąją Vilniaus miesto me
ras Juozas Imbrasas teatralizuotai įžiebs 
pagrindinę Lietuvos kalėdinę eglę Rotu
šės aikštėje. Po Kalėdų Rotušėje vyks J. 
Imbraso labdaros vakaras našlaičiams ir 
socialiai remtiniems vaikams.

■ Antrąją Kalėdų dieną Paupio, Užupio 

pjūčio 30 d. Atostogų metu gimnazijoje 
vyko ne tik Europos lietuviškųjų studijų 
savaitė ir PLB pirmininkų suvažiavimas, 
bet pakeliui į Olandiją buvo apsistojęs 
Zitos Rimkuvienės vadovaujamas tauti
nių šokių ansamblis .Juosta“ iš Panevė
žio ir tris naktis gimnazijoje pernakvojo 
prancūzų skautai, vykstantys į Lietuvą 
padėti SOS vaikų namams.

Vokietijos LB Valdybos Informacija

mingai atsisveikinti su tais, kurie buvo 
šalia mūsų...

Šį kuklų, gražios sielos žmogų palai
dojome Altonos kapinėse, pačiame kam
pelyje, iš kurio matosi tiltas, judrus ke
lias, kuriuo keliauja žmonės. Donato sū
nus savo atsisveikinimo kalbos pabaigoje 
pasakė tėvo išmokytus žodžius: „pučia, 
vėjas, nešalaivą, nuneš mane į Lietuvą... 
Deja, nebenuneš daugiau!.. Liksi mūsų 
atmintyje kaip geras, šviesus prisimini
mas. Ilsėkis ramybėje.

Irta Mikėnienė
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Gerbiamas lietuvių spaudos bičiuli, 
"Mūsų Pastogė" neišsiverčia vien iš prenumeratų ir skelbimų. 

Svarbus papildomas pajamų šaltinis yra

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos 
kasmet pravedama loterija.

Šių metų loterijos traukimas įvyks per Spaudos Sąjungos metinį susirinkimų 
Sydnėjuje, Lietuvių namuose Bankstowne, 1999 lapkričio 28 d.

Loterijos rezultatai bus skelbiami "Mūsų Pastogėje" gruodžio 6 d.
Pirmasis loterijos prizas - auksinė moneta, 4 prizai - meninės lietuviškos monetos, 

6-tas prizas - lietuviškas audinys.
Loterijos bilieto kaina - $ 2

Kreipiamės į Jus su prašymu paremti "Mūsų Pastogės" leidimą, perkant ir platinant loterijos 
bilietus. Tikimės, kad išplatinsite Jums su šiuo laišku atsiųstus bilietus. Jeigu reikėtų dar, 
praneškite, prisiusime daugiau.
Loterijos bilietų gavimui ir atsiskaitymui prašome kreiptis adresu:

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga,
P. O. Box 550, Bankstown, N. S. W. 1885.

Labai svarou, kad pinigai ir parduotų bilietų šaknelės būtų grąžintos 
ne vėliau, kaip lapkričio 27 dieną.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, mus parėmusiems pernai ir anksčiau loterijos bilietų pirkimu 
ir platinimu ir tikimės, kad ir šiemet būsite mūsų talkininkais, suprasdami mūsų spaudos 
svarba. -Su pagarba Vytautas PATAŠIUS

LBSS pirmininkas

*«»*******»**»***■***»»»•»«**»***»*»*»»***■«*■»***»»**»***»******“

Naujos knygos čia pat
Pertvarkant Sydnėjaus Lietuvių Klu

bo Biblioteką, dėmesio bus skiriama ir 
Lietuvoje išleistų knygų platinimui. 
Knygleidyba Lietuvoje dabar pergyvena 
neblogus laikus (dėka vertingos finansi
nės paramos!), todėl būtų gaila, jei šia 
proga nepasinaudotiĮ užsienio lietuviai.

Šalia kitų leidyklų, Klubo Biblioteka 
užmezgė ryšius su Vilniuje esančiu Lie
tuvos gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centra, kurio leidžiamos knygos 
yra įdomios ir išeivijai. Šiuo metu Bib
liotekoje galima įsigyti Petro Stankero 
Lietuvių policija 1941 -1944 metais, kur 
istoriškai aprašoma liet, policijos dalinių 
padėtis, veikla ir likimas karo meni. Dar 
plačiau karo laikmetį analizuoja Arūno 
Bubnio veikalas Vokiečių okupacija Lie
tuvoje 1941 - 1944 m., kuriame apibū
dinami ne tik įvairūs liet, kilmės kariniai 
daliniai, bet ir vokiškoji politinė adminis
tracija bei to meto žudynės. Viena iš kon
centracijos stovyklų yra aprašoma buvu
sių kalinių žodžiais: Pragaro vartai - 
Stutthof.

Iš veikalų apie partizaninį laikotarpį 
pokaryje svarbią vietą užima Nijolės 
Gaškaitės Pasipriešinimo istorija 1944 -

1953 ir tos pačios autorės Žuvusiųjų pre
zidentas (Žemaitis). Autentiški partizanų 
atsišaukimai ir raštai yra redaguoti rinki
nyje Partizanai apie pasaulį ir save, o 
specifinius aspektus atskleidžia Laisvės 
kovos Prisikėlimo apygardoje, Partizanų 
dainos ir kt. Pokario tremtį nušviečia 
Vorkutos politinių kalinių atsiminimai, 
Pečeliūno Teisybės kaina, Vilkaičio Gy
vensim, ir t.t. Visa tai ir kitos čia nepa
minėtos knygos - leidiniai apie aną pu
siau slaptą laikotarpį, kurie išeivijos tarpe 
dar nėra plačiau pasklidę.

Laikui bėgant, Klubo Biblioteka įkurs 
ir liet, videojuostų skyrių, net „videoteką“, 
kur juostas bus galima skolintis. Šiuo me
tu galima įsigyti šias kasetes: Arvydo 
Baryso Kuršių Nerija (yra ir angliška 
versija The Couronian Spit) ir to paties 
autoriaus trumpą dokumentinį filmą apie 
Rumšiškes: Buities muziejus. Pirkėjo 
laukia ir 40 dalių TV serialas Giminės (11 
kasečių).

Sydnėjiškiai ir svečiai iš kitur, lanky
damiesi Klube, užsukite į Klubo Biblio
teką ar nors žvilgtelkite į vis pertvarko
mą vitriną. V. Dn.

Sydnėjaus lietuvių choro "Daina"
45-mečio sukaktuvinis koncertas

| įvyks lapkričio 21 dienų, sekmadienį, 2.30 vai. po pietų Sydnėjaus Lietuvių | 
Klube, Bankstowne. Programoje - moterų, vyrų ir mišrūs chorai bei solo dainos. | 

Bilietų kaina - $ 10, moksleiviams ir vaikams - veltui.
Tautiečiai maloniai kviečiami dalyvauti šiame "Dainos" choro sukaktuviniame | 

. koncerte. "Dainos" choras j

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

Tel.: 9708 1414 Fax.: 9796 4962

ŠIOKIADIENIAIS KLUBAS VEIKIA NUO 4.00 vat. 
ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS NUO 12.00 vai. 

ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

VALGYKLA VEIKIA: 
PENKTADIENIAIS NUO 6.00 IKI 8.00 vai. 

ŠEŠTADIENIAIS ŠVEDIŠKAS STALAS NUO 12.00 vai. 
SEKMADIENIAIS NUO 12.00 vai.

KIEKVIENĄ KETVIRTADIENI 7.30 vai. 
Bilijardo kambaryje Jūsų laukia žaidėjai, kovojantys dėl prizų. 

VISO VAKARO IŠLAIDOS ŽAISTI TIK 2 DOLERIAI

Kiekvieną Sekmadienį nuo 5.00 iki 6.00 vai 
LINSMOJI VALANDA 

VISI GĖRIMAI UŽ PUSĘ KAINOS

SEKANTI PENSIJŲ DIENA LAPKRIČIO 11 D.
ŠVEDIŠKAS STALAS NU012.00 VAL KAINA *5.00

KALĖDŲ EGLUTĖ 
GRUODŽI012 d. - REGISTRUOKITE SAVO VAIKUS (NE ANŪKUS) 

KLUBO RAŠTINĖJE

KLUBUI REIKALINGI BARO PAGALBININKAI, 
JEI TURITE ATLIEKAMO LAIKO - PADĖKITE KLUBUI

Canberros lietuviams
Canberros lietuviai turės retą progą būti pirmieji Australijoje, kurie matys filmą, 

darytą Vilniaus Prezidentūroje! Tai Vilniaus baleto mokyklos 1998 m. Kalėdinis kon
certas, kurį iniciavo mokyklos globėja p. Alma Adamkienė ir kuriame ji pati su savo 
vyru, LR Prezidentu p. Valdu Adamkumi dalyvavo.

Programos antroje dalyje rodysime Lietuvos baletą "Romeo ir Džiuljeta”, kuriame 
šoka Eglė Špokaitė ir Edvardas Smalakys, muzika S. Prokofjevo, choreografija V. Va
siljevo. Orkestrui diriguoja žymusis M. Rostropovičius. 1997 metais Lietuvos baletas 
gastroliavo Eviane, Prancūzijoje bei kitur Europoje ir žiūrovams paliko nuostabų įs
pūdį. FLB (Lietuvos Baleto Bičiuliai) su Canberros ALB pagalba rodys šiuos filmus 
dideliame ekrane. Pelnas eis Lietuvos baletui ir Vilniaus baleto mokyklai. Maloniai 
kviečiame visus. Vaikams iki 15 metų įėjimas veltui!

Filmai bus rodomi Canberros Lietuvių Būstinėje, Hackett pradžios mokykloje, 
kampas Maitland ir Madigan gatvių, Hackett, lapkričio 14 dienų, sekmadienį, 
nuo 2 vai. po pietų iki 4 vai. po pietų. Po programos - kavutė. Įėjimas - auka - $ 5. 
Informacija tel.: ALB 6291 8966; FLB 9960 0127.

Siuntiniai į Lietuvą
Supakuotas dėžes prašome pristatyti į Lietuvių Namų Jubiliejinę Salę, lapkričio 13 

dienų, šeštadienį, nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų arba 14 dienų, sekmadienį, nuo 
12 vai. iki 2 vai. po pietų. Prašome atsinešti kvitus ir dokumentacijos formas, iš kurių 
viena kopija voke turi būti priklijuota ant siuntinio, o dvi grąžinamos tikrinančiai ir 
registruojančiai Valdybos narei.

Stengsimės, kad siuntiniai laimingai pasiektų adresatus Lietuvoje, kaip ligi šiol, 
tačiau pilnos atsakomybės neprisiimame.

Melbourno Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos Valdyba

Kariuomenės šventė Sydnėjuje
Susitarus su "Dainos" choru, šiemet Kariuomenės šventė Sydnėjuje įvyks lapkri

čio 14 dieną, sekmadienį. Pamaldos įprastu laiku, 11.30 vai., Lidcombe's parapijos 
bažnyčioje. Minėjimas prasidės 2 vai. po pietų Lietuvių Klube. Paskaitą skaitys 1941 
metų Sukilimo dalyvis dr. Alfonsas Viliūnas.

Po paskaitos bus rodomas filmas pasinaudojant Lietuvių Klubo nauju dideliu 
ekranu ir televizijos aparatu.

Kariuomenės šventės dieną, lapkričio 21-ąją, įvyks "Dainos” choro metinis koncer
tas. Kviečiame Sydnėjaus ir apylinkių tautiečius apsilankyti į abu renginius.

A. Kramilius, Ramovėnų vardu

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

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

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

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

toliau studijuoti karo akademijoje Canberroje. ■ ........
Lietuvių kalbos kursai
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