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Pasitraukė Gabrielius Žemkalnis. Kodėl?

Gabrielius Žemkalnis

Antradienį, sausio 25, lietuviškos 
radijo valandėlės klausytojai išgirdo 
netikėtą žinią, kad nuo tos dienos pasi
traukia Gabrielius Žemkalnis, per pas
taruosius porą metų reguliariai davęs 
pranešimus iš Lietuvos. Taip pasielgti jį 
paskatinęs dr. Viliūno redaguotas Syd- 
nėjaus Apylinkės Valdybos pareiški
mas dėl PLB ir Grūto parko, kuriame iš 
pradžių kaltinamas G. Žemkalnis, o vė
liau ir LR Prezidentas, Seimo Pirmi
ninkas bei Vyriausybė. "Jie visi tiktai 
liaupsina komunizmo vadovus, tautos 
pavergėjų paminklų atgaivintojus, Le

Vyriausybės rūpesčiai
Praėjusį penktadienį Prezidentas Valdas 

Adamkus išvyko iš Lietuvos 3 savaičių 
atostogoms, kurių didžiąją dalį ruošiasi 
praleisti jam įprastoje vietoje - nedidelėje 
gyvenvietėje Ramiojo vandenyno Mek
sikos pakrantėje. Prieš tai jis susitiko su 
Premjeru' Andrium Kubilium ir išdėstė 
susirūpinimą keliančius klausimus. Pasak 
Prezidento atstovės spaudai Violetos 
Gaižauskaitės, ketvirtadienį daugiau nei 
valandą vykusiame susitikime su Ministru 
Pirmininku Lietuvos vadovas domėjosi, 
kodėl pastaruoju metu vėl mažėja valstybės 
biudžeto pajamos. Kaip skelbia Finansų 
ministerija, pernai į valstybės biudžetą 
surinkta 856 milijonais litų (12.7%) 
mažiau, nei planuota patikslintame 
biudžete. Be to, per pirmąsias 18 šių metų 
dienų biudžeto pajamos buvo 6 milijonais 
mažesnės nei pernai per tą patį laikotarpį. 
Prezidentas atkreipė Premjero dėmesį į 
padėtį nuolatinio vadovo vis dar netu
rinčiame Muitinės departamente, nuo 
kurio darbo priklauso ir biudžeto pajamos. 
Lietuvos vadovas taip pat minėjo Savi
valdybių asociacijos pastabas dėl to, kad 
nėra nustatyta tvarka, kokiu būdu vykdoma 
įstatymo nuostata, jog su savivaldybėmis 
turi būti derinami jų biudžeto klausimai. 
Prezidentas V.Adamkus taip pat sakė 
pageidaująs žinoti, kaip bus grąžinti 
indėliai gyventojams, kada bus parengta 

nino žemės kūrėjus Lietuvoje... Tikimės, 
kad čia išreiškėm ne tik Valdybos, bet 
Sydnėjaus lietuvių bendruomenės dau
gumos, o kartu visos Australijos ir pa
saulio lietuvių nuomonę", citavo Val
dybos pareiškimą G. Žemkalnis.

Sausio 17 dieną raštas, iš kurio pa
imta ši ištrauka, buvo pasiųstas LR Pre
zidentui, Seimo Pirmininkui, Ministrui 
Pirmininkui, PLB atstovui Lietuvoje, 
Australijos lietuvių savaitraščiams ir 
Lietuvos žiniasklaidai. G. Žemkalnis 
nurodė iš radijo valandėlės pasitraukiąs 
todėl, kad nenorįs būti priežastimi nau
jiems Lietuvos vadovų įžeidinėjimams.

Nors Sydnėjaus Apylinkės Valdy
bos laiške nurodyta, kad jo kopija pa
siųsta ir Australijos lietuvių spaudai, 
M.P. minėtą kopiją gavo tik sausio 26 
(trečiadienį) pati jos paprašiusi iš p. 
Kramiliaus. Šis laikraštis jau buvo, pa
rengtas spaudai. Todėl šią temą tęsime 
kitame numeryje.

Taip pat praeitą savaitę M.P. redak
ciją pasiekė žinia, kurią savo atsisvei
kinime minėjo ir G. Žemkalnis, jog 
Lietuvos spaudoje pasirodė kitas su 
Sydnėjaus Apylinkės Valdybos antgal- 
ve rašytas raštas - "linkėjimas", kurį 
pasirašė, dr. Alfonsas Viliūnas.Žumalas 
Veidas buvo paskelbęs, kad Seimo 

aiški jų grąžinimo sistema. Premjeras 
A.Kubilius žurnalistams sakė, kad per 
susitikimą su Prezidentu išdėstė, „kokius 
žingsnius mes darome, kokias reformas 
žadame vykdyti, kur reikėtų tartis su 
Prezidentūros atstovais.“

Energetikos pertvarkymai
Praeitą pirmadienį Prezidentas Valdas 

Adamkus jo iniciatyva surengtame pasi
tarime dėl šalies energetikos ūkio per
tvarkymo strategijos pasiūlė Vyriausybei 
išnagrinėti ir įvertinti Prezidento atstovo 
specialiems pavedimams Rolando Pakso 
suburtų ekspertų parengtus siūlymus bei 
išvadas. Ūkio ministras Valentinas 
Milaknis sakė, kad ekspertai siūlė lėčiau 
nei numato Vyriausybė pertvarkyti Lie
tuvos energiją. “Mes norime daryti greitai 
ir tokiu tempi, kuris garantuotų,Lietuvos 
energijos“ pertvarkymo skaidrumą ir būtų 
logiškas. Jeigu nebus parengtas ir priimtas 
geras elektros įstatymas, negalėsime eiti į 
priekį“ - sakė V .Milaknis. Ūkio ministerija 
nori šiemet per tris pirmuosius ketvirčius 
pertvarkyti Lietuvos energiją ir dalį jos 
privatizuoti. Nei Vyriausybė, nei Prezi
dentūros suburti ekspertai dar nėra galu
tinai apsisprendę dėl elektros tinklo tie
simo į Vakarus. Anot R.Pakso, pirmiausia 
Lietuvos ir Lenkijos premjerai turėtų 
pasirašyti susitarimą, patvirtinantį, kad 
toks tiltas yra reikalingas abiem šalims, 
gal net reikėtų kreiptis į Europos Sąjungą 

Pirmininko Vytauto Landsbergio turtas 
yra vertas 19 mln. litų. "Linkėjimus" 
perspausdiname iš Atgimimo nr. 2 (556) 
2000.01.21.:

"SIDNĖJAUSAPYLINKĖS VALDY
BA / AUSTRAM AN LITHUANIAN 
COMMUNITY- SYDNEY

Linkiu Jums, pone Pirmininke, 2000- 
aisiais atsistoti pirmoje vietoje turtin
giausiųjų politikų tarpe.

Žinau, kad nuo 19 milijonų iki 81 
milijono litų yra ilgokas kelias. Tikiu, 
kad dėl savo apsukrumo ir patirties 
šioje srityje, Jūsų turtas 2000-ųjų pa
baigoje viršys 81 milijoną litų ir pra
lenksite savo bendradarbį dr. Kazį 
Bobelį. Linkiu Jums sėkmės.

Su pagarba Dr. Alfonsas Viliūnas 
Sidnėjus, Australija"

Paplitus žiniai apie šiuos "linkėjimus", 
M.P. redakcija gavo eilę telefono skam
bučių, kurių autoriai išreiškė vienokį ar 
kitokį nepasitenkinimą. Redakcija taip 
pat užklausė, ką apie "linkėjimus" mano 
kai kurie Sydnėjaus lietuvių veikėjai.
Antanas Kramilius,
ALB Sydnėjaus Apylinkės V-bos pirm.

į redakcijos klausimą telefonu atsa
kė, kad jis dr. Viliūno sveikinimo nėra 
matęs, o tai, kad jis išsiųstas ant Syd
nėjaus Apylinkės Valdybos blanko, gal 

dėl negrąžinamų paskolų tam projektui 
įgyvendinti. „Nuo 1992 metų, kai pradėta 
kalbėti apie šį projektą, labai pasikeitė 
padėtis - ir dėl elektros kainų, ir apskritai 
dėl Ignalinos atominės ateities. Reikalin
gas partneris, kuris rastų mūsų elektrai 
rinką,“ - sakė R.Paksas. V.Adamkus pir
madienio pasitarime pabrėžė, kad Vy
riausybė, siekdama visuomenės pa
laikymo, savo sprendimus energetikos 
srityje turėtų argumentuotai ir supranta
mai paaiškinti. Jis akcentavo, jog būtina 
siekti pagrindinių šalies politinių jėgų 
sutarimo dėl tolesnio Lietuvos energetikos 
ūkio pertvarkymo.

Derybos dėl Mažeikių naftos
Ūkio ministras Valentinas Milaknis 

Eltai iš dalies patvirtino antradienį šalies 
spaudoje paskelbtą žinią, kad Lietuva 
derasi su Rusijos kompanija Jukos ne vien 
dėl naftos gavimo, bet ir dėl Mažeikių 
naftos akcijų paketų pardavimo. „Derybos 
tos pakankamai konfidencialios - negaliu 
nei patvirtinti, nei paneigti“, - sakė 
ministras, nepatikslindamas apie kokias 
derybas užsiminė. Ministras sakė, kad 
Mažeikių naftos strateginiam partneriui, 
garantuojančiam naftos tiekimą gali būti 
parduota naftos koncerno akcijų, tačiau 
konkrečiai nenurodė, kada, kokiomis 
sąlygomis ir su kuo gali įvykti toks san
doris. Respublikos šaltinių duomenimis, 
Jukos kompanija ne vėliau kaip per mė- 
nesįnusipirks 10% Mažeikių naftosakcijų. 
Nuo praėjusių metų rudens 33% Mažeikių 
naftos akcijų priklauso JAV kompanijai 
Williams International, kuri dabar valdo 
Lietuvos naftos koncerną. Daugiau kaip 
pusę Mažeikių naftos akcijų savo rankose 
tebeturi Lietuvos Vyriausybė:

ir nieko blogo.
Kęstas Protas,
Sydnėjaus LieL Klubo V-bos pirmininkas:

Kadangi šis "pasveikinimas" rašytas 
naudojant Sydney Lietuvių Apylinkės 
Valdybos antgalvę (reiškia Apylinkės 
Valdybos vardu), aš kaipo sydnėjiškis 
jaučiu didelę gėdą. Baisu pagalvoti, ką 
apie mus mano tautiečiai kitose Austra
lijos apylinkėse, Lietuvoje ir užsienyje.

Perskaitęs šį rašinį tuoj pat paskam
binau Apylinkės Valdybos pirm. p. Kra- 
miliui, kuris man pasakę, kad apie tai 
jis nieko nežinojo. Kadangi dr. Viliūnas 
rašė be Valdybos žinios, Sydney Apy
linkės Valdyba tuoj pat turi:

Parašyti savaitraščiui Atgimimas 
atvirą laišką į sekantį numerį, kad dr. 
Viliūnas rašė be Valdybos žinios.

Parašyti prof. Landsbergiui atsipra
šymą, kad buvo padarytas viešas asme
ninis įžeidimas naudojant Sydney Lie
tuvių Apylinkės vardą.

Sušaukti visuotiną apylinkės susi
rinkimą ir visuomenei išaiškinti, kokiu 
būdu tas įvyko ir kas bus daroma, kad 
tas nepasikartotų.

Tai ne pirmas dr. Viliūno "išsišoki
mas" naudojant ir Sydney Lietuvių 
Apylinkės vardą. Esu įsitikinęs, kad ir 
ne paskutinis, jeigu Valdyba nieko dėl 
to nedarys.

Nukelta į 5 psl.

Lietuvos derybos dėl narystės ES
Lietuva planuoja, kad iki 2004 metų 

sausio 1 dienos bus visiškai pasirengusi 
stoti į Europos Sąjungą. Tai dar kartą 
patvirtinta ketvirtadienį vykusiame Vy
riausybinės Europos integracijos komi
sijos posėdyje. Europos komiteto Inte
gracijos strategijos departamento direk
toriaus Klaudijaus Manioko teigimu, 
derybos oficialiai prasidės vasario 15 dieną, 
ir jau aišku, kad iš karto nebus pradėta 
derėtis dėl visų derybų skyrių. Dvidešimt 
devyni derybų skyriai apima visas ūkio 
veiklos sritis. Du papildomi skyriai dėl 
įmokų į ES biudžetą ir dėl Lietuvos 
dalyvavimo ES institucijose. Vasario 15 
dieną Lietuva ketina pareikšti, kad yra 
pasirengusi derėtis dėl penkiolikos skyrių. 
Pasak K.Manioko, Lietuva galėtų pradėti 
nuo leng viausiųskyrių - mokslo, švietimo, 
bendros užsienio ir saugumo politikos, 
kurių ES teisė beveik nereglamentuoja. 
Svarstoma galimybė pradėti derybas ir dėl 
kitų, sąlyginai sunkesnių sričių, kuriose 
pripažįstamas Lietuvos pranašumas - 
aplinkos apsaugos ar transporto. .Aplin
kos apsaugą reglamentuojantis skyrius 
yra sudėtingas. ES reikalavimų įgyven
dinimas pareikalaus ilgų pereinamųjų 
laikotarpių ir didelių investicijų, tačiau 
visuotinai pripažįstama, kad šioje srityje 
Lietuva yra lyderė tarp Vidurio ir Rytų 
Europos šalių“, - sakė K.Maniokas. 
Sudėtingiausi, kaip prognuozuojama, Lie
tuvai bus klausimai, susiję su žemės 
pardavimu užsieniečiams, Televizijos be 
sienų bei kitų reikalavimų įgyvendinimu. 
„Europos Sąjungai taip pat gali kilti

Nukelta j psi.
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Trumpai iš visur
Vytautas Patašius

LIETUVOS,

rytas gyvuoja jau 10 metų
♦ Sausio 17 australų turistų mėgsta

moje Lombok saloje prasidėjo riaušės. Per 
tris dienas musulmonų minios sudegino 
vienuoliką bažnyčių, degino krikščionių 
ir indų gyvenamus namus. Į gretimą Bali 
salą evakuota apie 1200 užsieniečių bei 
vietinių krikščionių, jų tarpe 200 australų 
turistų ir antra tiek pastoviai Lombok 
saloje gyvenančių australų.

♦ Po ilgesnio ramaus periodo, į Rytų 
Timorui priklausančią Oecussi sritį Šiau
rės Timore pradėjo infiltruotis Indonezijos 
šalininkų ginkluotos gaujos. Sausio 17-19 
jos penkis kartus susišaudė su sritį 
saugančiais australų kariais. Žuvo bent 
vienas įsiveržėlis, keli sužeisti. Australų 
kariai šį kartą nuostolių neturėjo.

♦ Sausio 19 Rusijos Dūmos pirminin
ku išrinktaskomunistasGenadij Selezniov. 
Vladimiro Prutin Vienybės partija, susi
tarusi su komunistais, su jais pasidalino 
visas svarbesnes pareigybes Dūmoje, kitų 
partijų atstovams bejėgiškai protestuojant.

♦ Sausio 19 buvęs Vokietijos kancle
ris Helmut Kohl buvo priverstas atsistaty
dinti iš Krikščionių Demokratų Unijos 
garbės pirmininko posto. To pareikalavo 
partijos vadovybė, kai jis atsisakė atskleisti 
pavardes asmenų bei firmų, paaukojusių 
praeityje apie 2 milijonus dolerių slaptam 
partijos rinkiminiam fondui. H.Kohl 
nenori laužyti asmeniško pažado auko
tojams, kad jų pavardės niekados nebus 
išduotos, nors tuo pačiu jis pažeidė savo 
paties įvestus įstatymus, reikalaujančius 
paskelbti didesnes dotacijas.

♦ Gal ryšium su slapto fondo byla sau
sio 20 savo bute Beriynepasikorė Wolfgang 
Hueller, Krikščionių Demokratų Unijos 
finansų skyriaus viršininkas.

♦ Sausio 20 Tunise mirė ilgokai ne
galavęs Bettino Craxi, italų politikas, 
socialistas, sulaukęs 65 metų. B.Craxi 
buvo Italijos min.pirmininku 1983 - 87 
bei užėmė kitus svarbius postus, bet 1994 
gegužės mėnesį pasitraukė įTunisą, kad 
išvengtų jam iškeltų bylų dėl korupcijos. 
Už akių nuteistas kalėti 10 metų, Bettino 
Craxi neprisipažino kaltas, ir Italijos 
teismai tebesvarstė jo apeliacines bylas.

♦ Izraelio kriminalinė policija tiria 
skundus prieš kai kuriuos valstybės 
pareigūnus. Prezidentas Ezer Weizman 
prisipažino gavęs didžiules sumas iš 
milijonieriaus užsienyje, bet tai buvę ne 
kyšiai, o dovanos iš draugo. Kaltinami ir 
dabartinis min. pirmininkas Ehud Ba-i 
rak bei buvęs min. pirm. B. Netanjahu.

♦ Sausio 21 čečėnai nukovė gen. ma
jorą Michail Malofejev, Rusijos Šiaurės 
Kaukazo armijos vado pavaduotoją. Tebe
vyksta sunkios kovos tarp rusų ir čečėnų 
Grozny mieste, rusams skverbiantis į mies
to centrą. Rusijos prezidentas Vladimir 
Putin pakartotinai atmetė tarptautinės 
komisijos siūlymą tarpininkauti.

♦ Sausio 21 Lenkijos vyriausybė liepė 
9 rusų diplomatams išvykti iš šalies, nes 
jie šnipinėję ir veikę prieš lenkų gyvybi
nius interesus. Rusija tuoj reagavo į 
Lenkijos veiksmą, išsiųsdama atitinkamą 
skaičių lenkų diplomatų, būk tai irgi už 
šnipinėjimą.

♦ Indonezijoje tebesitęsia riaušės Fceh 
srityje Sumatroje, Halmaheros saloje, 
Bintan saloje netoli Singapūro bei Sulawesi 
srityse. Kai kurie Indonezijos ministrai 
išreiškė nuomonę, kad kariuomenės 
vadovybė kursto neramumus, ruošdama 
dirvą perversmui Džakartoje.

Dienraščio portretas -skaičiais 
1990 sausio 1 pasirodė pirmasis 

Lietuvos ryto numeris.
Uždaroji akcinė bendrovė Lietu

vos rytas įregistruota Vilniaus miesto 
valdyboje 1990 lapkričio 16 d. Ben
drovės įstatų kapitalas - 33 754 700 
litų. Bendrovė leidžia:

♦ didžiausią šalies dienraštį Lie
tuvos rytas (tiražas pirmadieniais, 
trečiadieniais ir ketvirtadieniais - apie 
60 000, antradieniais - apie 63 000, 
penktadieniais - apie 80 000, šešta
dieniais- apie 210000egzempliorių);

♦ dienraštį vilniečiams Sostinė 
(tiražas darbo dienomis - apie 25 000, 
šeštadieniais - daugiau kaip 55 000 
egzempliorių);

♦ Kauno dienraštį Laikinoji sos
tinė (tiražas - apie 8 300 egz.);

♦ savaitraštį Lietuvos rytas rusų 
kalba (tiražas - apie 12 000 egz.);

♦ pagal JAV leidybos firmos IDG 
licenciją mėnesinį žurnalą Kompiu
terija (tiražas - apie 11 000 egz.).

Lietuvos rytas kartu su dienraščiu 
leidžia savaitinius žurnalus: antradie
niais - Krepšinį, penktadieniais - Sti
lių, šeštadieniais - TV anteną.

Nuo 1999 liepos leidžiama Lietu
vos ryto intemetinė versija, kurioje 
pateikiami visi straipsniai, skelbti 
Lietuvos ryte, išskyrus straipsnius, 
skelbtus Lietuvos ryto žurnaluose. 
Interneto svetainė nemokama. Per 
dieną ją aplanko daugiau kaip 20 000 
lankytojų.

Lietu vos ryte ir jo leidiniuose dirba 
apie 1 200 žmonių. Dienraštyje dirba 
170 redaktorių ir žurnalistų, reklamos 
skyriuje dirba 85 žmonės, platinimo 

tarnyboje dirba apie400žmonių, trans
porto skyriuje dirba 61 žmogus.

Lietuvos rytas turi savo korespon
dentus 14 šalies miestų ir rajonų, taip 
pat korespondentus Vašingtone, Pa
ryžiuje ir Briuselyje, Romoje ir Vati
kane, Berlyne, Sydnėjuje, Maskvoje, 
Londone, Helsinkyje, Rygoje, Taline.

Lietuvos rytas turi jam nuosavy
bės teise priklausančius biurus pa
grindiniuose Lietuvos miestuose: Vil
niuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiau-liu- 
ose, Panevėžyje, Alytuje, Mari
jampolėje, Anykščiuose, Biržuose, 
Kėdainiuose, Kupiškyje, Mažeikiuo
se, Palangoje, Pasvalyje, Rokiškyje, 
Šilutėje, Tauragėje, Telšiuose, Uk
mergėje, Utenoje.

21 Lietuvos mieste: Vilniuje, Kau
ne, Klaipėdoje, Panevėžyje, Alytuje, 
Marijampolėje, Anykščiuose, Biržuo
se, Jurbarke, Kėdainiuose, Kybartuo
se, Kupiškyje, Mažeikiuose, Palan
goje, Pasvalyje, Šilutėje, Tauragėje, 
Telšiuose, Ukmergėje, Utenoje ir 
Vilkaviškyje veikia LR spaudos pri
statymo tarnybos

1994 Vilniaus rajone, Skaidiškių 
gyvenvietėje, pradėjo veikti Lietuvos 
ryto spaustuvė. Tais metais joje buvo 
sumontuotos dvi naudotos laikraščių 
spausdinimo mašinos Rondoset 170.

2000 vasarą spaustuvėje bus su
montuota moderni žurnalų spausdi
nimo mašina Heidelberg M-600. Po 
šios mašinos paleidimo iš viso į spaus
tuvę bus investuota 75 min. litų.

Lietuvos ryto spaustuvėje dirba 
beveik 300 žmonių.

(Lietuvos rytas 2000.1.4.)

Atkelta iš 1 psl.

problemų. Atrodo, kad ES norės perei
namojo laikotarpio dėl laisvo asmenų 
judėjimo. Tai reiškia, kad ES norės riboti 
galimybę leisti mūsų žmonėms dirbti ES 
šalyse“, -prognozavo pareigūnas. Anot jo, 
Lietuva iš esmės derėsis dėl laiko, „kada 
Lietuva perims ES žaidimo taisykles“. 
Tačiau stojimą lems ir pačios Europos Są
jungos pasiruošimas priimti naujas nares.

Savivaldybių rinkimai
Praeitą antradienį pirmieji iš Lietuvos 

politinių organizacijų paraiškinius doku
mentus apie dalyvavimą savivaldybių 
tarybų rinkimuose Vyriausiajai rinkimų 
komisijai įteikė Liberalų sąjungos atsto
vai. Liberalų sąjunga, pirmaujanti pagal 
populiarumą visuomenės apklausose, pa
reiškė dalyvausianti savivaldybių rinki
muose visose 60-tyje apygardų. Paraiški- 
nių dokumentų savivaldybių rinkimams 
priėmimas Vyriausiojoje rinkimų ko
misijoje prasidėjo sausio 14 dieną ir tęsis 
iki vasario 14 dienos. Šiuo metu Lietuvoje 
yra oficialiai įregistruotos 37 partijos.

Praėjusią savaitę taip pat pranešta, kad 
neseniai nuo socialdemokratų atskilusi 
partija Socialdemokratija 2000 savival
dybių tarybų rinkimuose nusprendė da
lyvauti savarankiškai ir savo kandidatus 
kels maždaug pusšimtyje savivaldybių 
apygardų. Šios prieš nepilną mėnesį 
įsikūrusios ir dabar jau beveik 2 000 narių 
turinčios partijos rinkimų štabo vadovas, 
Q ■» narys Arvydas Akstinavičius sako, 

kad nusprendus savarankiškai dalyvauti 
savivaldybių rinkimuose kartu skyriams 
palikta galimybė individualiai spręsti 
klausimą dėl galimo bendro sąrašų for
mavimo su kitomis partijomis. Pasak A. 
Akstinavičiaus, dutūkstantininkai sky
riuose galės formuoti bendrus sąrašus su 
visomis, išskyrus radikaliąsias, partijomis. 
Buvęs ministras pašalintas E partįjos

Trečiadienio vakarą Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos konservatoriai) priežiūros 
komitetas iš partijos pašalino eksministrą 
Kęstutį Skrebį. Oficialiai teigiama, kad 
K.Skrebys peržengė ribas, kai praėjusią 
savaitę spaudos konferencijoje paskelbė 
Andriaus Kubiliaus Vyriausybės bankrotą. 
Jis taip pat viešai apdrabstė Seimo kanc
lerį Jurgį Razmą, užsimindamas apie ne 
visai švarius kanclerio darbus. Tėvynės 
sąjungos priežiūros komiteto pirmininkas 
Algirdas Katkus sakė, kad griebtis tokių 
veiksmų nėra malonu. Tačiau sprendimas 
pašalinti buvusį valdymo reformų ir savi
valdybių ministrą iš partijos - galutinis. 
Pagal dabartinius partijos įstatus jis negali 
būti pakeistas. Oficialiai komitetas nu
sprendė, kad „K.Skrebio veikla nesude
rinama su Tėvynės sąjungos įstatais ir jos 
nutarimais“. Seimo Nacionalinio saugumo 
ir gynybos komitetopirmininkas  prasitarė, 
kad parlamentaras pašalintas ne vien dėl 
išpuolių prieš konservatorių Vyriausybę, 
tačiau kitų priežasčių nenorėjo nurodyti. 
Parlamentaras K.Skrebys priskiriamas 
ekspremjero Gedimino Vagnoriaus šali

ninku grupei, kuri pastaruoju metu 
kritikuoja tiek partijų vadovus, tiek 
Vyriausybės veiksmus. Eksministras 
kategoriškai atmeta jam pateiktus kal
tinimus, tvirtina, kad su juo norima 
susidoroti. Tokiu Priežiūros komiteto 
sprendimu nepatenkintas ir Tėvynės są
jungos Panevėžio skyrius. Eksministras 
išrinktas Panevėžyje. Lietuvos- aido 
redakcijos duomenimis, konservatoriai 
jau senokai eksministrą įtaria ryšiais su 
nusikalstamomis Panevėžio grupuotėmis. 
Prieš Seimo rinkimus K.Skrebys drastiš
kai pertvarkė Tėvynės sąjungos Panevėžio 
skyrių, išstumdamas iš jo buvusį sąjūdietį, 
dabartinį Konstitucinio Teismo teisėją. 
Pasak vieno konservatoriaus, K.Skrebys 
būre aplink save žmones, kurių reputacija 
kėlė daug abejonių. K.Skrebysnetneturėjo 
būti įtrauktas į Tėvynės sąjungos rinkimų 
sąrašus. Tačiau jam padėjo bičiulystė su 
G.Vagnoriumi, su kuriuo, kai konser
vatoriai buvo opozicija, jis sėdėjo viename 
kabinete.
Nelegalių migrantų srautas mažėja

Pasienio policijos departamento tvir
tinimu, į Lietuvą patenka vis mažiau 
nelegalių migrantų. Pareigūnų teigimu, tai 
pasiekti padėjo aktyvus prevencinis darbas 
nustatant Lietuvos piliečius, užsiimančius 
nelegalių migrantų gabenimu, bei griež
tos bausmės. Už neteisėtą žmonių gabe
nimą per valstybės sieną gresia 15 metų 
kalėjimo. Pernai Lietuvos pasienyje buvo 
sulaikytas 261 Azijos ir Afrikos šalių 
pilietis, bandęs nelegaliai patekti į Vakarų 
Europos šalis. Tai perpus mažiau nei 1998 
metais. Daugiausia nelegalių migrantų 
Lietuvos pasienyje buvo sulaikyta 1996 - 

aisiais - 1551. Baltarusijos pareigūnų ži
niomis,dabar Baltarusijoje yraapie 100000 
nelegalių migrantų iš Azijos ir Afrikos, 
norinčių patekti įVakarus.

Vienos pokylis atšauktas
Sausio 20 Austrijos ambasadorius 

Vilniuje dr. Florian Haug išplatino 
pranešimą, kuriuo atšaukiamas sausio 22 
Vilniaus rotušėje numatytas Vienos po
kylis. Austrijos ambasadorius rašo: „Spren
dimas buvo priimtas dėl grasinančių 
pareiškimų žiniasklaidoje. Grasinimai 
įžeidinėti svečius, susidoroti su jais, 
įsiveržti į rotušę atbaidė didesnę dalį 
norinčių dalyvauti renginyje ir aukoti 
Ukmergės neįgaliųjų vaikų mokyklai - 
internatui“. Padėkojęs visiems rėmusiems 
šio labdaros renginio idėją dr. F.Haug 
atsiprašo, kad „klaidingai maniau galė
siantis šią gerą idėją, kurios reikalingumu 
vis dar esu įsitikinęs, padaryti visiems 
suprantama“. Pagrindinis Vienos pokylio 
kritikas LLR pirmininkas Vytautas Šus
tauskas džiaugiasi pasiekta pergale prieš 
ponaują. Pasak jo, LLS neatšaukia iš 
anksto rengtos lietuviškos vakaronės prie 
Vilniaus Rotušės. Vargšų Šventė įvyks, 
nors dalyvių skaičius gali sumažėti. 
Vargšai - aktyvistai ketina į Vilnių atvykti 
šiandien apie pusę devynių vakaro atšokti 
savo pergalės. Atrodo, kad pakvipo svieto 
lygintojo Tado Blindos paraku iš poso
vietinio lygiavos pistoleto. Vargšų šventės 
dalyviams belieka palinkėti nepamiršti 
labdaros: tarp polkų ir suktinių pagal iš
gales paaukoti Ukmergės neįgaliųjų vaikų 
mokyklai - internatui, tai padės pajausti 
dar didesnį moralinį pasitenkinimą.
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Moki žodį — rosi keliq
Sakoma, kad pagrindinis skirtumas tarp 

žmogaus ir gyvulio yra tas, kad mums duota 
kalba. Gimtosios kalbos puoselėjimui kiek
viena tauta skiria daug laiko ir energijos. 
Įvairių kalbų lyginimu paprastai užsiima tik 
mokslininkai. Tačiau ir mums, atsidūrusiems 
svetimos kalbos aplinkoje, norom nenorom 
tenka tapti lyginamosios kalbotyros spe
cialistais.

Šiame puslapyje Jurgio Janavičiaus essay 
pasakojama apie lietuviškos pavardės 
"suanglėjimą" ir atbulinį sulietuvinimą.

Tomas Venclova eilėraštyje Komentaras 
nekasdieniškai aptaria meilę lietuvių kalbai.

O šių eilučių autorė nutarė pažvelgti į 
kalbą kiek linksmiau.

...Dar iš mokyklos laikų atsimenu nesu
sipratimą su estais. Mūsų komanda žaidė 
tinklinį su viena estų mokykla (Jaunimo 
stadione, kurio teritoriją vėliau užėmė 
Aukščiausioji Taryba, o dabar yra užėmęs 
Seimas). Mes labai skatinome vieną žaidėją 
vardu Sigutė, šaukėme Siga! Siga! Staiga 
pastebėjome, kad šalia sėdėjusios estukės 
nutilo, ėmė šnabždėtis ir nenorėjo su mumis 
visai kalbėti. Tik vėliau išsiaiškinome, kad 
siga estiškai reiškia kiaulė, ir tos mergaitės 
pamanė, kad mes jas taip vadiname. Kiek 
anksčiau, komandų susipažinimo metu mums 
buvo sunku susilaikyti nesijuokus, kai viena 
estukė buvo pristatyta Virvė, paskui suži
nojau, jog tai ganapopuliarus estiškas vardas.

Latviai Lietuvoje plyšta juoku pamatę 
užrašą ant durų stumti, berods latviškai tai 
veiksmažodis I...

Angliškai kalbančiame pasaulyje lietuvės 
ir lietuviai dažniausiai susikompromituoja 
parduotuvėse, kai apžiūrinėdami daiktus 
vienas kito klausinėja, Kaip tau šitas, o kaip 
šitas? Ir dabar dar negaliu pamiršti išplės
tų pardavėjos akių gana prašmatnioje 
Vašingtono parduotuvėje, kur su drauge 
lietuve bandėme išrinkti man suknelę. Jai 
galvoje, matyt, netilpo, kaip dvi tvarkingai

Tomas Venclova
KOMENTARAS

Pirmiausia, nors tai ir sunku, mylėti 
kalbą, 

pažemintą laikraščių skiltyse, melo 
pilnuos nekrologuos, 

tvankių miegamųjų tamsoj, skundiko 
mašinrašty, turgaus riksme, 

apkasuos, palatų dvoke, trečiaeiliuos 
teatruos,

tardytojų kabinetuos, ant išviečių 
sienų.

Plikuos pastatuos, kur laiptinės dugną 
sergi 

plieniniai tinklai, idant ne žmogus, bet 
amžius 

parinktų mirksnį, kada bus leista 
numirti;

beveik suirusią, kimią, prišnerkštą 
triukšmo

ir įniršio. Taigi, mylėti kalbą, 
nutremtą žemėn drauge su mumis,

kadangi 
net ir tada joje atsišviečia

pirmykštis žodis, užgimęs tarsi 
kitokioj visatoj.

Jis buvo duotas, kad mus atskirtų nuo 
molio, 

palmės ir strazdo, gal netgi nuo angelų, 
ir mes vadindami aiškiai suvoktume 

daiktus. 

atrodančios blaivios „damos“ gali visai 
nesivaržydamos kas antrą žodį palydėti 
keiksmažodžiu š... Dar nepatogesnėje 
padėtyje dėl šito pernai prieš Kalėdas atsidūrė 
viena ponia iš Lietuvos rinkdamasi atvirutes 
mažame turistiniame miestelyje Mount 
Macedon netoli Melboumo,

Vienas nesusipratimas dėl lietuviškos 
pavardės užfiksuotas Ramūno Tarvydo 
knygoje, skirtoje imigrantų iš Baltijos šalių 
50-mečiui Tasmahijoje Nuo gintarinio 
kranto iki obuolių salos (From Amber Coast 
to Apple Isle), 1998, Hobartas. Tiesa, reikia 
turėti omenyje, kad 1948 metais pirmiesiems 
pabaltiečiams pasirodžius Australijoje, jie 
visi buvo vadinami grąžtais, nes Balt (baltas, 
pabaltietis) angliškai skamba kaip bolt (= 
varžtas, skląstis).

Kadangi Rossarden niekas negalėjo iš
tarti „Bart-ke-vi-čius“, jie mano vyrą (iš
vertus lietuviškai) vadino Tony Varžtas, o 
mane - ponia Tony Varžtas.

Tačiau aš buvau mokytoja ir vaikai 
buvo priversti į mane kaip nors konkrečiau 
kreiptis. Jie sakydavo ponia „Bartke- 
vicious“. Man esant klasėje net ir mano du 
maži vaikai, kurie labai gerai žinojo, kad 
mūsų pavardė Bartkevičius, mane vadino 
„Bartke - vicious“ = „Bartke - bjaurioji“. 
Rossarden buvo berniukas, turėjęs kalbos 
defektą, tai jis mane vadino ponia „Bartke 
■ witches“, t. y. Bartke - raganos.

Mūsų pavardės jiems tiesiog neiš
tariamos, labai keistos. Kelios vaikų kartos 
mane vadino „ sugedusiais kopūstais Bad 
cabbages".

Tikriausiai kas nors panašaus yra atsitikę 
jei ne kiekvienam, tai bent jau kas antram 
mūsų skaitytojui.

Redakcija kviečia jus papasakoti apie 
nesusipratimus, juokingus ar liūdnus, pa
tirtus Australijoje dėl kalbos, kultūros, 
papročių skirtumų. Kas nenori, jų pavar
džių galime ir neskelbti.

Rita Baltušytė

Tie, kas bando sugrįžti [prarastą erdvę, 
apvalydami kalbą, turi suprasti, 
kad beveik tikrai pralaimės. Nes durys, 
kaip žinoma, tolsta greičiau nei prie jų 

artėji;

dovana prilygsta netekčiai; kas 
pastatyta, 

bus nedelsiant sugriauta, taip pat 
neįžengsi 

į svetimą rojų (nes rojų gausu). Jį 
pasiekęs 

nutrina savo pėdas ir pameta raktą.

Sako, esi tik įrankis. Tau diktuoja 
galia, kuriai pažvelgęs į veidą 

apaktum.
Nevisiškai taip. Jokūbo laiptais tu 

lipsi sapne, 
apgraibom, įtempęs jėgas, kurių 

neturi, neapsaugotas tinklo,

kol kažkas viršuje pasveikins (o gal 
nepasveikins). Kartais, 

pastūmęs tave į šalį, jis perstata porą 
žodžių, 

pakeičia balsį, patikslina sintaksę, 
laipsnį.

Tai būna itin retai, bet vis dėlto būna,

ir tada junti, kad tai, ką sutvėrei - gera, 
nes raidės plaukia lapu, nelyginant ižas 
upe, ir staigiai ryškėja krūmas, 

krantinė, miestas.
O kas tai skaitys (jei iš viso skaitys), 

tai nedera netgi žinoti.

LAIŠKAI AUSTRALIJOS

Jurgis Janavičius

Jurgis Naujokas, australai iš pradžių 
tardavo Nodžiokas, vėliau tiesiog No- 
džiok. Išvertus atgal į lietuvių kalbą - 
Nejuokas.

Su tuo Jurgiu Nejuoku kurį laiką teko 
padirbėti Warragambos cemento maišyk- 
loje. Maišykla veikė nesustodama; mes, 
žaliūkai imigrantai, maišėme cementą 
užtvankos statybai trim pamainom. Atei
nam į didelį angarą iki lubų prikrautą 
„Portland“ cemento, susėdam ant maišų 
ir laukiam. Kai ima mirksėti raudona aku
tė, iškratom dvi dešimtis maišų malūnui 
tiesiai į žiobtus. Serbai šalia atskaičiuoja 
smėlio ir skaldos kibirus, o estai apačio
je, pilkame dulkių debesy, tampo paskirs- 
tytuvo rankenas. Malūnas sukasi, dreba 
visas kalnas. Naktis šalta, žvaigždės žiba, 
dangaus pakrašty kybo didžiulis paršas - 
mėnulis. Lietuvoje tokio didelio mėnulio 
mes niekad nematėme.

Vienuolika maišų cemento (1/2 tonos) 
Naujokas panešdavo ant savo rundinų pe
čių. Tai irgi buvo nejuokas.

Atbuvę kontraktą mes išsiskirstėm 
kur kas sau. Australija plati. Aš atsidūriau 
Sydney mieste. O Jurgis Nejuokas, dažnai 
man sakydavęs, kad gyvenime universite
to neužtenka (reikia ir galvą turėti, pa
brėždavo jis, žiūrėdamas man tiesiai kak
ton), išvažiavo į šiaurę, į miškus prie 
Tenterfieldo pabėgių pjauti. Jis susirado 
ten draugų, įsigijo motorizuotą pjūklą ant 
dviejų ratų, dviem rankenom kaip plūgo

Apie Autorių
Iš bostoniškės Lietuvių Enciklopedijos:

Janavičius Jurgis Vincas (g. 1926 
VI 27 Šiauliuose) literatas. 1944 baigė 
Šiaulių gimn., 1946-47 studijavo eko
nomiką Freiburgo i.Br. univ. ir 1951 
istoriją Sydnėjaus univ. Australijoje
1961 baigė hidrografijos kursus ir nuo
1962 dirba kaip hidrografas valstybinėj 
įstaigoj. Prozos ir poezijos spausdino 
Literatūros Lankuose, Metmenyse, Mūsų 
Pastogėje, Australijos Lietuvyje, Ai
duose. Nuo 1965 spausdinapoeziją anglų 
k. Australian Letters, Poetry Magazine 
ir kt. Jo kūryboj prasiver-žianti tema yra 
tremtinio likimo apval-dymas, dažnai 
perleidžiama per subti-laus intelektua
linio apmąstymo prizmę. 1964 su Kaziu 
Kemežiu Canberroje suruošė savo meno 
darbų parodą; meno darbuose taip pat 
ryški protavimo įtampa.

O štai ką Jurgis parašė M.P. re
dakcijai:

Kartu su šventiškais linkėjimais 
siunčiu du pirmuosius Laiškus iš Aus
tralijos.

Bendradarbiauti Šiaurės Atėnuose 
1995 m. mane pakvietė publicistinį 
Š. A. skyrių tvarkantis Pranas Morkus.

Atsakiau jam tada, kad rašyti publi
cistikos temomis laikraščiui Lietuvoje 
aš nesijausčiau kvalifikuotas. Tačiau 
mielai imčiausi parašyti vieną kitą 
laišką apie mūsų čionykštį gyvenimą. 
Lauksim, atsakė Pranas. Pirmas laiškas 
pasirodė Šiaurės Atėnuose 1996 m. 
sausio 6 d. Aš juos vis dar teberašau.

Nuo Redakcijos: Jurgis kukliai pa
miršo pridurti, kad jo laiškai iš Aus
tralijos rengiami išleisti atskira knyga 
Lietuvoje. Manome, kad mums būtų

ir pradėjo darbą. Tenterfieldo miškuose 
jis išbuvo daugelį metų. Kilimo jis buvo
nuo Tauragės krašto prie Nemuno.

- Lietuvoje, - pasakojo Jurgis, - aš gy
venau striukai. Kad prisidurčiau - nešda
vau kontrabandą: į Vokietiją sviestą ir 
lašinius, atgal į Lietuvą žiebtuvėlius, anais 
laikais benzinkom vadinamus, akmenu
kus žiebtuvėliams ir spiritą. Parubežės 
policija tik į vieną pusę gaudydavo. Žie-

' mą prasprūsdavau pro jos užtvaras ledu, 
vasarą brisdavau ūkanotom naktim iš 
anksto nužiūrėtam vietom per senemunį, 
o per patį Nemuną be garso persikelda- 
vau lengva valtele.

- Ir taip be niekur nieko, lyg Tauragėn 
į turgų traukdamas?

- Kur tau, Jurgi! būdavo visokių foku
sų. Kartą, va, grįžtu senemuniu beveik iki 
pažastų vandeny, kiekvienoj rankoj nešu 
po dvidešimties litrų blekinę gryniausio. 
Po vandeniu blekinės lengvos, bet vis tiek 
sveria, rupkės. O man tuo tarpu kažkoks 
naktinis paukštis kapt! kapt! kerta tiesiai į 
pakaušį. Velnias tu, sakau  jam, ne paukštis. 
Bet blekinių nepaleidau. Žmona namuo
se klausė, kas tau, Jurgi, ar primušė prū
sai? Ne, sakau, paukštis kirto brendant per 
senemunį.

Iš miškų Jurgis grįžo netekęs kairės 
pėdos. Rodė pusę bato; kitą pusę paliko 
miške. Vieną iš jo bendradarbių nuo sunk
vežimio griūvantys rąstai suspaudė negy
vai. O dabar Jurgio aš jau seniai nemačiau 
ir nieko apie jį negirdėjau. Kur jis gyve
na, jeigu jis dar gyvas, - nežinau.

Jurgis Janavičius
Arūno Baltėno nuotrauka

nepatogu, jei nežinotume, kas joje rašo
ma. Todėl nutarėme Laiškus iš Austra
lijos persispausdinti žinodami, kad 
skaityti juos bus grynas malonumas
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LR gen. garbės konsului Viktorui Šliteriui ir LR olimpiniam attache Antanui 
Laukaičiui skautų stovykloje, kaip visada, teko garbingos virėjų pareigos

Sydnėjaus Liet. Katalikų Kultūros D-ja,

Nuotrupos iš Sydnėjaus skautų stovyklos
© Šių metų Sydnėjaus skautų stovyk

la buvo tikrai tarptautinė. Suvažiavo dau
giau negu gera "kapa" -60. Matyt, iš
girdę apie gražią stovyklos viršininkę ir 
jos puikius padėjėjus, suskrido skautai, 
kai kurie net su savo tėveliais iš Ge- 
elongo, Brisbanės ir... Amerikos. Ir kaip 
puiku, kai visi rado bendrą skautišką 
kalbą, o vyr. sesė Liuda kiekvieną dieną 
net ir lietuvių kalbos pamokas pravedė, 
jau neskaitant gražių lietuviškų dainų.

* Įdomiausias dalykas atsitiko sto
vyklos adjutantei Dainai ir jos sesutei 
Audrai. Joms važiuojant į stovyklą, turbūt 
koks nors skautų priešas velniukas koją 
pakišo ir vidury kelio automobilis su
stojo. Šiaip taip juo pasirūpinusios abi 
sesės pėsčios per mišką dvi valandas 
žygiavo, kol pasiekė stovyklą. Tačiau po 
tokios sunkios pradžios jos nutarė, kad 
geriau laikinai nestovyklauti ir pailsėti 
namuose. Pailsėjusi adjutante grąžo į 
stovyklą.

© Pirmą kartą su skautais ir jų sto
vykla susipažino ir svečiai iš Lietuvos, 
kurie gyvena Lietuvos išnuomotame 
olimpiniame name ir padėjo (ir padeda) 
statyti olimpinius pastatus. Jų buvo net 
15. Stovykla jiems labai patiko, priminė 
jų jaunystėje būtas pionierių stovyklas, o 
kai abu virėjai, ir dar ne bet kokie, o ti
tuluoti, juos skaniai pavaišino, tai mote
rys Australijos buše ir gyvačių su vorais 
nebebijojo. Sakė, lietuvaičių nekanda.

© Stovyklos metu savo gimimo die
nas šventė du skautai vyčiai. Tai Antanas 
ir David. Iš kur ir kaip viršininkė ir jos 
padėjėjai sužinojo apie tas gimimo 
dienas - neaišku. Tačiau per vėliavos 
nuleidimą viršininkė juos abu pristatė 
iškilmėms išsirikiavusiai stovyklai ir su
komandavo visas vyresnes seses abu 
naujai gimusius vyčius ratu apsupti. Ir 
vėl po komandos visos sesės iš eilės abu 
pabučiavo, o stovykla garsiai sušuko 
valio, valio! Tai dar ne viskas, nes per 
vakarinį stovyklos laužą virėjo Antano 
anūkės ir jų draugės, išsirikiavusios prie 
laužo, kartu su visais kitais skautais su
giedojo solenizantams Ilgiausių metų. 
Tai buvo gražus siurprizas,ir už tai skau
tiškas ačiū visai stovyklai.

© Kaip paprastai, nakties metu kandi
datai, atlikę kelių dienų gana sunkius 
uždavinius, duoda skauto vyčio įžodį ir 
tampa pilnais vyčiais. Tai įdomios apei
gos, kurių aprašyti negaliu, tačiau po jų 

yresniosios ’'autės savo pastovyklėje

surengė visų vyčių sutikimą ir prie nak-tunme 6 mergaičių ir 6 berniukų tauti- 
tinio laužo visi gražiai skautiškai paben- n’U drabužių kostiumus. Mokiniai labai 
dravo. Naujaisiais vyčiais tapo mišrių Patenkinti- Šiuos tautinius drabužius 
šeimų vyrai Mark ir David. Padarė specialiu užsakymu liaudies

* Jaunieji skautai stovykloje buvo 

si užsiėmimai, tarp jų - mokymasis 
lietuvių kalbos bei dainavimas. Po to 
pietūs, o po jų - gyvačių ir kitų austra
liškų gyvūnų demonstravimas, apmoky
mas laipioti kalnais ir uolomis. Vėliau 
pavakariai, trumpas laisvalaikis, vėliavos 
nuleidimas, vakarienė, laužas ir po šilto 
šokoladinio gėrimo - nakties tyla. Skau
tai taip kietai miegojo, kad nei kelis kar
tus pasitaikęs lietus ar kukabarų kvatoji
mas jų nepažadindavo.

© Žalgirio mūšiui visi, įskaitant ir 
virtuvės štabą (nes po mūšio reikėjo 
paruošti ne paprastą vakarienę, bet puotą), 
visi ruošėsi kelias dienas. Buvo padary
tos pulkų vėliavos, kiekvienas skautas 
buvo apsirengęs savo uniformą: ar tai 
lietuvių, su Gedimino stulpais ir kitais 
lietuviškais ženklais ant nugaros; ar tai 
kryžiuočių. Mūšis tęsėsi kelias valandas 
ir pirmą dieną baigėsi lygiomis, tačiau 
jau sekančią dieną laimėjo lietuviai. Gi 
vakare buvo laimėjimo puota. Išpuoštoje 
valgyklos salėje stalai buvo sustatyti 
ratu ir visi sėdėjo kartu, o virėjai paruošė 
skirtingus puotos valgius, kuriuos kartu 
su vaisvandeniais kariams nešiojo vai
dilutės - vyresniosios stovyklos sesės. 
Buvo ir karalius su karaliene (J. Belkus ir 
V. Coxaite), kurie vadovavo visai šiai 
puotai. Net ir dvaro juokdarys (K. Kazo-
kas) visus linksmino, o dvaro burtininkė 
(E. Erzikov) būrė ateitį. Tokios po mūšio 
karališkos puotos man dar neteko matyti 
nei vienoje stovykloje. Patiko ji visiems. 

, © Turbūt nemažiau už vaikus po visų 
dienos darbų, maisto parūpinimo ir 
"apšilimo" prie karštų krosnių, su nu
degintomis rankomis, pavargdavo ir abu 
virėjai. Jei anksčiau čia stovyklaudavo 
iki 50, tai dabar buvo virš 80, o lankymo 
dieną net 135 žmonės. Taip kad pa
prakaituoti reikėjo ne vien tik nuo karštų 
krosnių. Gerai, kad buvo ir gerų padėjėjų. 
Tai A. Kavaliauskienė, D. Lee ir jai 
pagelbėjęs vyras Jonas, abu virėjai-mo- 
kiniai Mark ir David bei svečias iš Gee- 
longo J. Obeliūnas. Virėjų vardu - ačiū 
jiems. Tad iki pasimatymo kitoje 
stovykloje.

A. L-tis

Jašiūnų lietuvių Aušros vidurinės 
mokyklos mokinės.

Norėčiau atsiskaityti už jūsų pa
skirtus pinigus Jašiūnų lietuvių Aušros 
vidurinės mokyklos mokiniams tautinių 
drabužių įsigijimui. Taigi dabar jau

War crimes evidence not strong enough
By John Masanauskas

Lithuanian prosecutors doubt their 
chances of convicting an Australian man 
of war crimes.

Adelaide pensioner Antanas Gudelis 
could escape prosecution due to ill 
health and lack of evidence.

Lithuania has started a formal inves
tigation into Mr Gudelis, who is sus
pected of shooting civilians in Lithuania 
during the Nazi occupation in 1941.

Evidence collected by Australian 
authorities was sent to the Lithuanian 
capital, Vilnius, last month.

Mr Gudelis, 88, denies the charges.
Prosecutor in neighbouring Latvia 

recently reopened an inquiry into Aus
tralian citizen Konrad Kalejs who is 
hiding out in Melbourne after being de
ported from Britain.

Mr Kalejs, 86, is accused of being an 
officer in a Nazirun unit which killed 
thousands of Latvian civilians during 
World War II.

Lithuania's special prosecutor Rim
vydas Valentukevicius told The Daily 
Telegraph yesterday it was very hard to 
prosecute so long after the event.

We have problems relating to the

Sydnėjaus Lietuvių Sodyboje
* Sydnėjaus Lietuvių Sodyboje Ka

lėdos - Nauji Metai sutikti savųjų tarpe, 
neskaitant vieno kito išvykusio pas ar
timuosius. Kūčių vakare prie stalų, ap
krautų dvylika patiekalų, pasimeldę 
laužėme, dalijomės kalėdinėmis plotke- 
lėmis, o paskui, pavakaroję, grįžome į 
savo butus.

Gruodžio viduryje būsimų Kalėdų 
sutiktuves sodybiečiams surengė ir 
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės 
Globos Draugijos Valdyba.

# 2000 metus irgi sutikome labai 
smagiai, bet ir rimtai. Drauge pavakarie
niavus, kai kurie sodybiečiai, susiradę 
gerą vietelę Yarrawarros aukštumėlėse, 
bandė stebėti Naujųjų Metų sutikimo 

meistrė Vilniuje. Tautiniai drabužiai 
beveik autentiški ir atitinka dzūkų sti
liui. O čia ir yra šis kraštas - Dzūkija. 
Įdedu ir nuotraukas

Labai labai Jums dėkoju ir Jūsų 
draugijai už fundaciją. Labai tai svarbu 
šiam krašte turėti lietuviškus tautinius 
rūbus, galime koncertuoti ne tik savo 
miestelyje, bet ir kitose mokyklose, kai
muose. Galima pasidžiaugti, kad kiek
vienais metais į lietuvių mokyklas vis 
daugiau eina mokinių. Kai kurios mo
kyklos jau perpildytos ir reikės dirbti 
keliomis pamainomis. Taip pat kiek
vienais metais vis atsidaro naujos mokyk
los. Jos neturtingos, trūksta net kreidos, 
nes dabar Lietuvoje ekonomika labai 
smuktelėjo ir mes labai pergyvename, 
kad šiai vyriausybei nepasisekė. Bet la
biausiai džiaugiamės, kad Vilnijos krašte 
yra nuostabiai gerų mokytojų, kurie pa
siaukodami dirba.

Jums ir Jūsų Katalikų Kultūros 
Draugijai geriausi kalėdiniai ir nauja
metiniai linkėjimai.

Arvydas Šeškevičius

collection of archival material, finding 
witnesses and evaluating their evidence,, 
since they are old and don't always re
member things, he said.

Mr Valentukevicius also said that 
Lithuanian law did not allow the deemed 
medically unfit to stand trial.

Mr Gudelis is believed to be partially 
deaf and an invalid pensioner.

But Mr Valentukevicius said Aus
tralia had provided valuable informa
tion on the Gudelis case and it would be 
fully investigated.

He said he was impressed with fede
ral Justice Minister Amanda Vanstone's 
view that crimes should be investigated 
but they should only be investigated 
according to the law and not emotions, 
which are understandable from a hu
manitarian viewpoint but don't help to 
assess a person's guilt or innocence.

He said many Lithuanians were con
cerned about little progress in tracking 
down communist war criminals.

Israeli authorities had so far not acted 
on a Lithuanian request to interrogate a 
suspected Soviet war criminal living in 
Israel.

Daily Telegraph, January 21,2000-26 

fejerverkus prie Sydnėjaus tilto ir Operos 
rūmų. Nors vėliau paaiškėjo, kad geriau
siai jie matėsi per TV aparato ekraną... 
Sulaukę Naujųjų metų pradžios sveiki
nome vienas kitą, linkėjome laimės ir 
sveikatos, o po to, dar pasiklausę lietu
viškų plokštelių muzikos, išsiskirstėme po 
namus laukti pirmojo naujosios eros ryto.

# Energingų Sodybos moterų, triūsu
sių per visą žiemą dėka, labai gražiai 
sutvarkytas visa Sodybos aplinka. Paro
dinių prizų verti Vaitkų ir Jancienės 
butus supą darželiai.

# Sausio 15 įSodybąatsikėlėnaujap.p.
Angelės ir Stasio Montvidų šeima. Ge
riausi sodybiečių linkėjimai naujiesiems 
gyventojams! B. Ž.
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Lietuvis - kerpių žinovas
(Rašo Algimantas P.Taškūnas)

Nepamirškime, kad, nors visai ne
gausūs, Australojos lietuviai šiam kraštui 
davė stambų įnašą visose gyvenimo 
šakose: mene, moksluose, sporte, pramo
nėje ir taip toliau. Gaila, kad mes lig šiol 
neprisirengėme savo atsiekimų pilnai 
aprašyti. Juk mūsų vaikams ir ainiams tai 
būtų daug svarbesnis palikimas, negu 
saujelė dolerių. O pasididžiuoti tikrai tu
rime kuo.

Štai, ką tik pasirodė svarbus mokslo 
veikalas anglų kalba, Lichens of Rain
forest in Tasmania and South-Eastern 
Australia (Atogrąžų miškų kerpės 
Tasmanijoje ir pietryčių Australijoje ). 
Šią 212 puslapių knygą parašė lietuvis 
botanikas Gintaras Kantvilas (drauge su 
S. Jean Jarman); išleido The Australian 
Biological Resources Study Canberroje. 
Tai pirmas išsamus mokslo darbas apie 
Tasmanijos kerpes. Jame sutelktos ži
nios gerokai pravers ir kitiems moksli
ninkams, tyrinėjantiems panašias geo
grafines sritis Pietų Amerikoje bei kitur.

Skaitytojas pradžioje supažindinamas 
apskritai su kerpėmis, kurių pasaulyje 
yra daugiau kaip 13500 rūšių. Autoriai 
pastebi, kad kerpės duoda visokeriopą 
naudą. Iš jų yra gaminami dažai 
škotiškiems sijo-nėliams, prancūziški 
kvepalai, o tolomoje šiaurėje kerpėmis 
minta elniai. Medi-cinojeiškerpiųdaromi 
antibiotikai ir įvai-rūs kiti vaistai. Šių 
laikų gamtosaugoje kerpės padeda 
naudoti oro taršą ir radioaktyvumą.

Pasitraukė Gabrielius Žemkalnis. Kodėl?
Atkelta iš 1 psl.

Vytenis Šliogeris,
skautų veikėjas:

Jau seniai supratau, kad gydytojas 
ekonomistas Alfonsas Viliūnas yra as
muo ne tik mėgstąs, bet tiesiog siekiąs 
iškelti, pabrėžti mūsų visuomenėje pa
prastai neiškeliamus dalykus, kaip pa
vyzdžiui antihumaniški pasireiškimai 
Lietuvoje II pasaulinio karo metu.

Dabar, matomai, gyd. Viliūnas ap
sisprendė iškelti šių dienų Lietuvos 
žymiųjų veikėjų žmogiškąsias silpny
bes. Man gaila, kad jis visuose savo 
teisybės ieškojimo kampanijose mato 
tik savo tiesą, nepagvildenęs, ar ji lo
giška, pateisinama, įrodoma? Tačiau, 
kas yra nepriimtina ir prasižengia su 
visomis konvencijomis, tai jo naudoji
masis Sydnėjaus Apylinkės Valdybos 
skraiste savo publikuotuose paskelbi
muose. Mano nuomone, gyd. Viliūnas 
turėtų pasitraukti iš Sydnėjaus Apylin
kės Valdybos dėl nekorektiško naudo
jimosi jos autoritetu.

Iš redakcijos pašto
Dvikova kavos puodelyje
Retą savaitę pasitaiko, kad nepaly- 

dėtume vieno ar dviejų mūsų bendruo
menės narių į amžinybę. Vieni jų buvo 
daugiau, kiti mažiau aktyvūs mūsų 
bendruomenės rėmėjai-darbininkai. 
Darbai bendruomenėje nemažėja. Turi
me gražų Lietuvių Klubą, kurio admi
nistravimas toli gražu prašoka tuos lai
kus, kai aš dirbau Klubo valdyboje. 
Atėjus rinkimams neatsiranda norinčių 
dirbti Klubo administracijoje. Likę di

Knygos didžiausia dalis, jos branduo
lys, yra smulkus Tasmanijos miškų kerpių 
aprašymas. Autoriai paaiškina, kaip atpažinti 
atogrąžų arba drėgną mišką (rainforest), 
kuo tokie miškai skiriasi tarpusavyje, kurios 
kerpių šeimos dau-giausiai randama 
Tasmanijos miškuose ir kodėl jos ten 
auga.Toliau aprašomakiekvienakerpių rūšis 
Pasakojama iš viso apie 127 kerpių rūšis, 
joms skirti 122 knygos puslapiai. Kiekviena 
rūšis ilius-truota nepaprastai gražiomis 
spalvotomis nuotraukomis. Jos tokios 
raiškios, kad, rodos, ir botanikos nestudijavęs 
.visas kerpes miške atpažintum.

Likusiuose knygos skyriuose randame 
kerpių klasifikaciją ir macrolichen species 
raktą Tasmanijos atogrąžų miškams. 
Pastarajame sąraše yra 209 kerpių rūšys. 
Viena jų Gintaro Kantvilo garbei pavadinta 
Manegazzia Kantvilasii.

Lichens of Rainforest... yra puošnus, 
aukšto lygio leidinys. Daug nuotraukų 
specialiai šiai knygai padarė B.A. Fuhrer , 
talkininkavęs abiems autoriams. Girdėjau, 
kad spaustuvininkai nemažai vargo, kol 
pritaikė spalvas,betknyga išėjo be priekaišto.

Gintaro Kantvilo eta/, knyga įdomi dar 
tuo, kad ją lengvabei įdomu skaityti visiems: 
ir žinovui, ir eiliniam žmogui. Paprastą 
gamtos mylėtoją Kantvilas supažindina su 
naujais, nepažįstamais augalais ir su kerpių 
pasauliu apskritai. O šios srities specialistui 
Kantvilo veikalas yra nepamainoma 
Tasmanijos kerpių enciklopedija, neišse
miamas tikslių žinių šaltinis.

Vytautas Donieia,
praėjusios kadencijos ALB Krašto V-bos pirm.:

Reikšdamas savo pagarsėjusią nei
giamą nuomonę apie Vytautą Lands
bergį, dr. Viliūnas naudojasi oficialia 
Sydnėjaus Apylinkės Valdybos antgal- 
ve (letterhead), o tai sukuria klaidingą 
įspūdį neva jis kalba Australijos, bent 
Sydnėjaus lietuvių vardu. Nemanau, 
kad yra daug Australijos lietuvių, ku
rie galvoja, kad Vytauto Landsbergio 
tikslas siekiant Nepriklausomybės bu
vo asmeninis praturtėjimas.

Be to, argi galima rimtai imti tei
ginį, kad Landsbergis "padarė" 19 mi
lijonų litų? Straipsnis apie politikų 
milijonus Veido žurnale (iš kur dr. Vi
liūnas ima savo statistiką) yra pavadin
tas "Politikai turtėja nesusiverždami 
diržų" ir šitaip tarsi teigia, kad politikai 
turtėja per dabartinį buvimą valdžioje. 
Bet pažvelkime į straipsnio turinį. Dr. 
Bobelio turtas esąs vertas 20 mln. JAV 
dolerių arba 80 mln. litų - bet kartu 
sakoma, kad jis sukurtas anksčiau, dar 
Amerikoje, ne dabar Lietuvoje! Gir dėl

rektoriai sekančiai kadencijai negali
ma pasakyti, kad būtų labai laimingi. 
Kiekvienas jų, manau, norėtų metus 
kitus pailsėti.

Našta darbų kartais iššaukia ir tam 
tikrų nesusipratimų. Vykusi dvikova su 
Algiu Bučinsku, Klubo sekretoriumi, 
nebuvo asmeniška. Algis darė tai ką 
reikėjo padaryti Lietuvių Klubo labui. 
Aš atsakiau Sydnėjaus Apylinkės var
du. Ir vienas, ir kitas truputį persisten
gėme ir kai kurie skaitytojai dabar trina

Knygos įžangoje David Galloway, 
Tarptautinės kerpių studijų draugijos 
pirmininkas, taikliai parašė: Gintamkerpių 
studijos Tasmanijos atogrąžų miškuose 
yra pavyzdys visiems atogrąžų miškų 
kerpių darbams Pietiniame žemės pusru
tulyje ateityje.

Antrosios Kartos Mokslininkas
Gintaras Kantvilas yrajaunesnės kartos 

lietuvis, Ninos ir a.a. Aleksandro Kant- 
vilų sūnus, gimęs 1956 Hobarte. Baigė 
St.Virgil‘s gimnaziją( college ) ir Tasma
nijos universitetą B.Sc.Honours ir Ph.D. 
(daktaro) laopsniais. Nuo pat vaikystės 
Gintaras dalyvavo lietuvių bendruome
nės veikloje, reiškėsi Perkūno lietuvių 
sporto klube. Jis laisvai kalba lietuviškai.

Viršminėta knyga apvainikuoja pas
tarųjų 20 metų Gintaro Kantvilo moksli
nius darbus. Tačiau Gintaras - tur būt iš 
kuklumo - knygoje nepabrėžia savo pilno 
asmeniško įnašo į ją. Tik atidžiau 
perskaičius kiekvieną puslapį, paaiškėja, 
kieknaujų kerpių rūšių atrado pats Gintaras. 
Knygos gale, bibliografijoje, yra sąrašas 
jo dešimties mokslinių straipsnių. Bet tai 
tik dalis, tik ištrauka iš Gintaro platesnių 
mokslinių darbų, pasklidusių po Australiją 
ir pasaulį.

Gintaras dabar yra Tasmanijos herba
riumo viršininkas. Šitose pareigose jis yra 
atsakomingas už visą augmeniją, ne vien 
tikkerpes. Ir čia Gintaras jau spėjo pasiekti. 
Jis išvystė ryšius su mokslo įtaigomis 
Anglijoje, Austrijoje, Škotijoje, Čekijoje, 
Vokietijoje. Bendromis jėgomis sukurti 
moksliniai darbai ir išsami bibliografija 
kasmet skelbiami herbarijaus metraštyje, 
Tasmanian Herbarium Annual Review of 

Vytautas Landsbergis (dešinėje) 1992 Australijos Lietuvių Dienose Sydnėjuje. 
Nuo jo į kairę: ALB Dienų org. k-to pirmininkas Alius Migus, Australijos 
imigracijos ministras Phillip Ruddock, dailininkė Josonia Palaitis.

kitų milijonų Veidas pabrėžia, kad tai 
esą "maksimali" vertė, jei turtas būtų 
parduotas "sumaniai". Žinoma, šitokiu 
principu ir nedidelį namuką galima 
įvertinti didžiule suma . Prisimena pa
saka apie piemenaitę, kuri tikisi turguje 
pardavus kiaušinius nusipirkti vištą, 
tada ožką, tada karvę ir taip toliau...

rankas - gerai tam ir tam, kiti gąsdina 
"pasaulio pabaiga" Apylinkės valdybai.

Galiu užtikrinti, kad taip neatsitiks. 
Aš gerbiu Algį Bučinską, kuris gyven
damas Pictone ir pats nebūdamas tokios 
geros sveikatos, iškėlė Lietuvių Klubą 
atgal į žemėlapį. Algio dėka Klubo veik
la pagyvėjo. Skaitome spaudoje, kas 
vyksta Klube, ko pasigedome jau keli 
metai. Gražiai, krikščioniškai su lietu
viškomis tradicijomis pravestos Kū
čios. Tai dėka Algio ir Nijolės Bučins
kų. Skaičius dalyvavusių Kūčiose kal
ba pats už save.

Activities, 1998/99.
Šiandien Gintaras yra plačiai žinomas 

tarptautinėje plotmėje botanikas, kerpių 
žinovas.

Visuose didesniuose Australijos mi
estuose Gintaro Kantvilo et ai. knygą 
platins valdiški knygynai (Australian 
Government Bookshops), botanikos 
sodų parduotuvės (Botanical Garden 
bookshops), ir Hobarto herbariumas 
(Hobart Herbarium). Kaina $ 39.95. 
Knygą bus taip pat galima gauti pas 
leidėją, The Australian Biological Re
sources Study, GPO Box 787, Canberra 
ACT 2601.

KANTVILAS, G. and S.J. Jarman 
(1999 ), Lichens of Rainforest in Tas
mania and South - Eastern Australia. 
Flora of Australia Supplementary Se
ries, No.9. Canberra, ACT: The Aus
tralian Biological Resources Study, 
GPO Box 787. 212 pp. - ISBN 0 642 
5602 (pbk), ISSN 1323 2169 (series).

ir tapti turtuole.
Nežinia, ar dr. Viliūnas tais taria

mais milijonais tikrai tiki, ar jis imasi 
pasaulyje dažnai sutinkamų politinės 
kovos būdų, kur yra daug vietos ir 
asmenybės menkinimui - ypač jei ta as
menybė yra politinio priešo. Liūdna, kad 
šiuo atveju yra įvelta AL Bendruomenė.

Tikiu, kad skaitytojai supras mud
viejų kaip žmonių dėl bendruomenės 
labo padarytų pasisakymų. Tai nebuvo 
asmeniškas "pasišaudymas", kuris atei
tyje nebus jokia kliūtis man bendrauti 
su Algiu Bučinsku. Tie, kurie pasiruošę 
kalti mane prie kryžiaus už mano kaltes, 
praneškite, kad norite mano vietos 
bendruomenėje(ir aš iš jos pasitrauksiu 
vidury nakties.

Dėkoju Algiui Bučinskui už atsi
prašymą - nemažiau apgailestauju ir aš 
dėl savo karštos košės papylimo spau
doje. : _ į j

Su pagarba A.V. Kramilil’s

s "Mūsų Pastogė" Nr.4 2000.1.31' pšf. 5" ’ ‘'
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Kas, kur, kaip???
Antanas Laukaitis

• Sydnėjaus sporti
ninkai ir svečiai prieš va

žiuodami į Melboumo sporto šventę, 
spaudoje perskaitę, kad ten yra virš 30 
laipsnių šilumos, apsidžiaugė, nes po 
Sydnėjaus lietingo oro tikėjosi rasti gražų 
ir šiltą orą, nes paprastai Viktorijoje per 
šventes tekdavo šiltą megztinį užsivilkti. 
Ir koks buvo jų nusivylimas, kai ir čia 
oras pasikeitė, pradėjo pūsti stiprus vėjas 
ir prasidėjo lietūs, ko, žinoma, visi čia 
laukė, nes jo jau labai ilgai nebuvo buvę. 
Tačiau gerai tiems, kurie nepatikėjo 
Melboumo šiltu oru ir pasiėmė savo 
megztinius.

• Tikrai sunku atspėti, kas darosi 
Melboumo lietuviams. Atmenu dar anais 
gerais laikais, kai žaisdavo varpiečiai ar 
čia būdavo sporto šventės, tai neturėdami 
dar ir savų automobilių, tramvajais, auto
busais ar kitomis priemonėmis į rungtynes 
suvažiuodavo daug tautiečių. Sporto 
švenčių metu ir bažnyčia būdavo pilna 
savųjų, ne tik svečių iš kitur, o atidarymo ir 
uždarymo metu salės būdavo pilnos. Gi 
dabar, kad ir praėjusios šventės metu, 
bažnyčioje ir atidarymo bei uždarymo 
metu melboumiškių matėsi labai labai 
mažai. Negi šio miesto tautiečiams jau 
visai neįdomu pamatyti savąji jaunimą, 
pabūti su juo ir bent moraliai juo paremti. 
Negi jau Melboumo lietuviai pasidarė tik 
televizijos ir dolerio draugai?

• Ne tik Melboumo, bet ir visiems 
Australijos lietuviams gerai žinoma Le- 
vickių šeima. Muzikė ir dirigentė Dana su 
savo dainininkais žavėjo tautiečius ne tik 
čia, bet ir toli nuo Australijos. Jos vyras 
Vytas ir trys sūnūs milžinai yra mūsų 
iškilieji sportininkai. Dana irgi sporto 
entuziastė, ir olimpiados metu nenorė
dama trukdyti savo sportinei šeimai, su 
kitomis šešiomis dainos mylėtojomis nu
tarė tuo metu važiuoti į Havajus ir ten 
ramiai praleisti triukšmingą olimpiadą. 
Geros jums kloties!

• Važiavau ir aš į šią, man jau 50-tą, 
sporto šventę Melbourne. Daug kas pa
klaus, kodėl 50-ji, kai oficialiai ji yra 
laikoma tik 49-ji. Mat 1998 metais 
Adelaidėje vyko UI Pasaulio Lietuvių 
Žaidynės, kuriose pirmą kartą dalyvavo 
Lietuvos sportininkai ir nuo tada prasi
dėjo artimas sportinis bendravimas su 
tėvyne. Toje šventėje taip pat buvo daro
ma ir mūsų sporto švenčių programa, 
tačiau ji buvo skaitoma tik kaip m-sios 
PL Žaidynės, nors, mano manymu, turėjo 
būti skaitoma ir mūsų sporto šventė.

♦ Nors dalyvavau Melboumo sporto 
šventėje, iki šiol nepraleisdamas nei 
vienos iš buvusių, tačiau gyvenau pas 
dukros šeimą Geelonge ir kasdien su jos 
vyru Jonu Obeliūnu, kuris buvo ALFAS 
iždininku ir kelių Geelongo komandų 
treneriu, ar su pačiu buvusiu "bosu" Stasiu 
Šutu važiuodavom į Melboumą. Jie vežė 
į rungtynes savo gausius sportininkus. 
Tikrai malonu matyti, kaip Geelongo lie
tuviai, nors ir maža jų kolonija, gražiai ir 
vieningai dirba. Stasys Šutas dar yra ir 
šios Bendruomenės pirmininkas, o Jonas 
Obeliūnas jos iždininkas. Gražus pavyz
dys visiems.

♦ Daug kas dar nepamiršo 1998 m. 
Lietuvių Dienų Geelonge. Buvo parodyta, 
ką gali padaryti maža lietuviška ben
druomenė. Prieš keleris metus sudegus 
Lietuvių Namams, geelongiškiai labai 
gražiai įsikūrė išnuomotuose namuose. Ir 
šiais metais negalėdamas dalyvauti Naujų 
metų sutikime Melbourne, aš kartu su ki
tais geelongiškiais ir svečiais iš Sydnė
jaus labai gražiai sutikau čia 2000 metus. 
Gal raketų ir fejerverkų buvo mažiau 
negu Sydnėjuje ar Londone, tačiau buvo 
smagu, o vaikai linksminosi ir šoko dau
giau net ir už suaugusius.

Kitą dieną šalia Lietuvių Namų esan
čiame parke buvo puikus atsigavimo 
piknikas. Namų šeimininkas V. Breneizeris 
(Mariakas) parodė, kad jis ne tik moka 
gražiai išpuošti salę, bet ir yra geras mėsų 
bei dešrų kepėjas. Gausus būrys geelon- 
giškių ir svečių pirmąją 2000 metų dieną 
atšventė gražiai ir draugiškai.

♦ Melbourne ir vėliau Geelonge man 
kaip veteranui, ALFAS garbės nariui ir 
vienam sportinio lietuviško gyvenimo 
pradininkų Australijoje, buvo užduotas 
toks klausimas: pagal jau trečią kartą iš 
eilės klubų atstovų priimtas statuto pa
keitimo taisykles, kuriose sakoma, kad su 
3 lietuviais gali žaisti ir 5 australai, pirmą 
kartą atėjęs australas ar svetimtautis ir su 
savo mišria komanda laimėjęs savo 
grupėje varžybas, skaitosi pilnateisis žai
dynių dalyvis ir gauna, kartu su kitais, 
medalį ar dovaną. Tačiau vienas Syd
nėjaus Kovo golfininkas, jau 25 metus 
atstovaująs Kovą, net Kovo garbės narys, 
neturi teisės būti oficialus šventės daly
vis, o tik svečias. Tas pats ir su vienu 
Geelongo golfininku. Dar gražiau, šio 
golfininko žmona žaidė su teisę turinčia 
šventės žaidėja tenisą, laimėjo, bet gavo 
ne pilną, o tik svečio dovaną. Atsakyti 
tikrai negalėjau, nes tokių komedijų be 
pinigų dar iki šiol nebuvo ir tas turėtų 
kuo greičiau būti pataisyta.

"Kovo" mišri vaikų komanda su treneriu J. Belkum (kairėje) ir vadovu E. 
Karpavičium.

Giminės komanda. Klūpo iš kairės: L. Karpavičiūtė, M. Brikutė, A. Obeliūnaitė, 
I. ir A. Stašionaitės. Stovi iš kairės: A. Karpavičius, E. Obeliūnas ir A. Belkus

Sydnėjiškės D. Dičiflnaitė ir J. Ankutė perima šventės Sydnėjuje rengimo 
vėliavą ir trofėjus  A. Laukaičio nuotraukos

♦Atstovų suvažiavimo metu Hobarto 
Perkūno pirmininkas skundėsi, kad jie 
negali sudaryti ir į šventę atsiųsti lietuvių 
komandos. Neaišku, kodėl trys broliai 
Stanwix (ketvirtas į šventę neatvyko) šį 
kartą žaidė už Melboumo Varpo vieną 
komandą, kuri net tapo šventės krepšinio 
laimėtoja. Trys broliai, ypač geri žaidėjai, 
žaidžia ir tėvas - ALFAS garbės narys, 
pridėjus dar porą leidžiamų australų 
galėtų sudaryti gerą komandą ir Perkūnui 
būtų didelė moralinė paspirtis. Gal kar
tais Sydnėjaus sporto šventėje tas ir bus 
padaryta.

♦ Vyresniųjų sporto veteranų EŽY 
klubas, atrodo, baigia visai susenti ir jau 
savo buvusių garsių subuvimų nerengia.

Vėliau įsikūręs jaunesnis Krupniko - 
Krup klubas, anksčiau taip garsiai ir 
triukšmingai save reklamavęs, kad tėvai 
net bijodavę savo jaunus vaikus į jų 
parengimus leisti, pamažu irgi pradeda 
silpti (o gal protingiau į viską žiūrėti?). Ir 
šiais metais, turint tik labai mažai krup
niko, dalyviams teko tik po truputį para
gauti (gerai, kad jų buvo mažokai), o 
vietoj skanios vakarienės kaip paprastai, 

šį kartą buvo pasitenkinta tik "karštais 
šuniukais", todėl kitą dieną ir sportininkų 

raudonomis akimis buvo matyti daug 
mažiau.

♦ Geelongo miestas ir jo lietuviai 
žinomi kaip geri žvejai. Daug kas iš 
vietinių lietuvių turi motorines valtis. 
Vieni žvejoja vandenyne, kiti ežeruose ir 
upėse. Atvažiavęs į Geelongą ko, ko, bet 
skanių rūkytų ungurių prisivalgiau. Un
gurių žvejybos karaliumi reikia laikyti 
Otto Šrederį, buvusį ilgametį Geelongo 
Lietuvių Bendruomenės pirmininką. Šias 
pareigas perleidęs jaunesniam daug dau
giau laiko skiria žvejybai ir ungurių rū
kymui. Vaišino ir mane ir net kelionei į 
Sydnėjų krepšį pridėjo.

♦ Jeigu Geelonge yra "ungurių kara
lius", tai aš negaliu nepaminėti ir puikios 
Kūčių stalo šeimininkės Sofijos Obe- 
liūnienės. Skanių Kūčių valgių jų gra
žiuose namuose su visųjų didelių ir mažų 
giminių būriu valgiau ir aš. Ir ko ten 
nebuvo, o šeimininkė kaip tikra žemaitė 
dar ir ypatingais žemaitiškais skanumy
nais pavaišino. a

Australyos lietuviams,
Nesuspėdamas asmeniškai Jums paspausti rankos 2000 metų akistatoje, 

kuo nuoširdžiausiai sveikinu linkėdamas kuo didžiausios Dievo palaimos, 
švenčiausios mergelės Marijos globos, sveikatos, ryžto, sėkmės ir kantrybės. 

_________ _______________Kun. K. J. Ambrasas SJ, Monrealis, 1999-2000 j

Tenisininko iš Šiaulių pergalės

"Mūsą Pastogė" Nr.4 2000.1.31 psL6

Praeitame Mūsų Pastogės numeryje 
rašėme, kad atvirąjame Australijos 
teniso čempionate (Australian Open 
Junior Championship), Melbourne Park, 
dalyvauja ir septyniolikametis šiaulie
tis Aivaras Balzekas.

Aivaras laimėjo dvejas rungtynes. 
Sausio 24 dieną jis užtikrintai įveikė 
pajėgų australą Mark Van Elden (7 : 5; 
6 : 2), o sekančią dieną dar užtikrinčiau 
nugalėjo JAV atstovą Matthew Emery 
(7 : 5; 6 : 0).

Aivaras nuo septynerių metų treni
ruojasi Šiauliuose. Jį treniruoja jo tėvas 

Remigijus, kuris prieš kelioliką metų 
buvo Lietuvos trečioji raketė. Praėju
siais metais Aivaras labai gerai pasiro
dė Davis Cup pirmenybėse ir pateko į 
aukštesnę lygą. Šiais metais balandžio 
mėnesį Davis Cup pirmenybės vyks ir 
Lietuvoje.

Aivaras norėtų tapti profesionaliu 
tenisininku ir savo gyvenimą pašvęsti 
tenisui. Jis taip pat turi pasiūlymą žaisti 
Amerikos klubų pirmenybėse, vienas 
amerikiečių koledžas yra pasiūlęs jam 
stipendiją ir nemokamą mokslą.

Mūsų Pastogės inf.
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In Memoriam

Robertas Sabeekis

a.a. Tamarą Skrinskienę prisimenant

The Adelaide Lithuanian Communi
ty was stunned to hear of the tragic 
murder of Robert Sabeckis early on 
Thursday morning the 6 January 2000. 
His name was released by the press on 
the Friday night news.

Robert was at a outer metropolitan 
beach late that night. Adelaide was in 
the middle of a heat wave and the only 
relief was at the beaches.

It has been reported that Robert was 
shot once with a shotgun near his car. He 
then struggled to get away and was shot 
again. His car was stolen and crashed 
some 500 metres away from the murder 
scene. There are 2 witnesses who con
tacted the police. The police are now 
asking for them to come forward so that 

• they can asked further questions. At the 
time of writing this they have just come 
forward.

The Police last night recovered the 
shotgun and other pieces of evidence 
from surrounding paddocks. Pieces of 
the gun were found in a weighted bag in 
the ocean about 100 m. from murder 
scene. They are still asking for the 
public to come forward with any infor
mation.

Robert Sabeckis has been aptly named 
the Gentle Giant by the Adelaide Press. 
He was a person that was always cheer
ful and would always come and say 
hello to all when at the Lithuanian 
House. He has been active in the Ade
laide Community being involved in the 
Žilvinas Dancing Group, the local 
theatre group, the choir, reading poems 
and speeches at minėjimai and was an 
Australian Atstovas for one of the Jau

Dainos choras 45 matų bėgyje
Daug vandens nutekėjo po tiltu ir 

dar daugiau artimų choristų ir chorisčių 
paliko mūsų gretas iškeliaudami amži
nybėn. Po koncertų rašome apie gyvuo
sius, ne iš blogos valios palikdami 
užmarštyje mirusius choristus ir dirbu
sius choro administracijoje.

Vienas iš ryškesnių Dainos choristų, 
tai vilnietis tenoras, solistas, ilgametis 
choro iždininkas, Dainos choro plokš
telės mecenatas Petras Ropė, miręs 1986. 
Petras Ropė nesiribojo vien tik choru. 
Dirbo bendruomenės administracijoje ir 
reiškėsi tuometinėje politinėje veikloje. 
Gyvenęs lenkų okupuotame Vilniaus 
krašte ir asmeniškai patyręs lenkų žiau
rumus lietuviams, niekada to neužmiršo. 
Tikiu, kad visiems iškeliavusiems bus 
rasta vietos ne tik Dainos choro karto
tekoje, bet ir spaudos puslapiuose.

1954-1999 mirusieji choristai:
Alfonsas Alčiauskas (miręs Ameri

koje), Povilas Belkus, Marija Bernotie

nimo Kongresai, etc.
Whist he has not been active in the 

above organizations for some time Ro
bert could always be seen at the Bar on 
most weekends either playing pool, 
drinking with his mates or catching up 
with other acquaintances.

On a personal note Robert was al
ways cheerful and would always find a 
way to brighten up any onds day. He was 
always positive and when times got 
tough he could be relied on to lessen the 
burden and to find a way to make light 
of the situation. He would always come 
and say hello to me and we would ęhat 
about things of interest.

His input into the community will be 
fondly and warmly remembered.

Robert is survived by his mother 
and brother * Bruno who resides in
Lithuania working for the Euwpeao. 
Delegation. Our thoughts and prayers 
are with his family at this time.

Antanas Pocius

nė, Aldona Bemotaitė-Kapočienė, Kata
rina B ačiulienė, DanaBielienė, Andrius 
Choda, Albina Dubauskienė, Kazimie
ras Eirošius, Jonas Grėbliauskas, Jonas 
Gatavičius, Lidija Gasiūnienė-Dijo- 
kienė, Jonas Gaižauskas (dirigentas), 
Dalia Grosaitė-Bumeikienė, Jonas Jar
malavičius, Marija Juraitienė, Bronius 
Jurevičius, Stasė Jurevičienė, Jadvyga 
Jankienė-Venclovienė, Kazimieras Ka
valiauskas (dirigentas), Rūta Kavaliaus
kaitė, Elzė Kapočienė, Bronius Kaufel- 
das, Antanas Kapočius, Stasys Kava
liauskas, Bronius Kiveris (dirigentas), 
Edvardas Lašaitis, Vytautas Lašaitis, 
Albinas Lelešius, Jonas Lėveris (miręs 
Kanadoje), Povilas Laurinaitis, Juozas 
Levickas (miręs Adelaidėje), Vytautas 
Ladyga, Jonas Lizdenis, Vladas Mede
lis, Juozas Maksvytis, Jonas Mickevi
čius, Elena Mickevičienė, Elena Nagie- 
nė (palaidota Lietuvoje), Katarina Nar
butienė, Juozas Paltanavičius, Algis

1999 rugsėjo 29 Šydnėjuje mirė Ta
mara Pagodinaitė-Skrinskienė.

Tamara gimė St. Petersburge, Rusi
joje, 1917 kovo 23.1919 kartu su tėvais 
pasitraukė į Lietuvą. Būdama septynių 
metų ji pradėjo lankyti baleto pamokas, 
o sulaukusi keturiolikos (1931) įstojo į 
Kaune veikiančią Obuchovo baleto stu
diją. Iš šitos studijos Lietuvos baleto 
organizacija pasirinkdavo balerinas pa
stoviam darbui Kauno valstybiniame 
balete. Sulaukuti septyniolikos metų 
Tamara tapo nuolatine Lietuvos baleto 
šokėja. Su savo trupe Tamara turėjo 
progos dalyvauti baleto gastrolėse ki
tuose Europos kraštuose.

Lietuvos Literatūros ir meno archy
ve yra šie duomenys apie Tamarą:

"Nuo 1935 baleto artistė, nuo 1936 
baleto artistė-statistė, nuo 1937 baleto 
artistė-kandidatė, o nuo 1939 jaunes
nioji baleto artistė. Vaidmenys: Vilisa 

'•Giselle, nuotaka Gulbių ežere. Šoko 
kordebalete daugelyje baleto spektak
lių, taipogi ir operose: Flotovo Martha, 
Ofenbacho Hofmano pasakos. Dalyvau
davo baleto programose restoranuose".

1944 komunistams užimant Lietuvą 
pasitraukė į Austriją, o vėliau - į Reut- 
lingeną Vokietijoje.

1949 su dviems vaikais ir vyru, advo
katu Vytautu Skrinska, emigravo į Aus
traliją. Pirmiausiai pateko į Uraquinty, o

Prisimindami

a.a. Angelę Laukaitienę
aukojame Mūsų Pastogei $ 20.

Dana ir Edžius Bartkevičiai

Prisimindami a.a. Povilą Protą
Jo mirties 15 metų sukakties proga, 

aukojame Mūsų Pastogei $ 60.
P. Daukienč, P. ir J. Pullinen

Dainos choras 1973 prie neseniai pastatyto Opera House. Centre dirigentas 
Bronius Kiveris
Plūkas (dirigentas), Povilas Protas, Ar
vydas Pūkas, Balys Pūkas, Petras Ropė, 
Vladas Račkauskas (miręs Lietuvoje), 
Juozas Ramanauskas, Danguolė Ridi- 
kaitė-Simanauskienė, Andrius Simana
vičius, Zenonas Storpirštis, Bernardas 
Šarkauskas, Edvardas Šliteris (miręs

vėliau buvo perkelta į Scheyville.
Čia Tamara rankų nenuleido ir įkūrė 

baleto mokyklą imigrantų mergaitėm. 
Mokykla egzistavo kol visa Skrinskų 
šeima persikėlė gyventi į savo namus 
Homebush, Sydney. Ten velionė pragy
veno iki mirties.

Deja, čia Šydnėjuje jai nebeteko 
puoselėti savo karjeros, o prisiėjo dirbti 
siuvykloje, kol išėjo į pensiją.

Paliko nuliūdę du sūnūs - Tyris ir 
Sigitas. Ilsėkis ramybėje,miela Tamara.

Irena Bagdonavičienė
Informacija iš Lietuvos literatūros 

ir meno archyvo gauta p. Ramonos 
Zakarevičienės dėka.

Queenslande), Antanas Skirka, Algis 
Skirka-sūnus (miręs Lietuvoje), Edvar
das Slonskis, Pranas Sakalauskas, An
tanas Sankauskas, Algis Vasaris, Teofi
lė Zakarevičienė', Kazys Zdanavičius, 
Leonas Žigaitis, Albina Žigaitienė.

A. Kramilius

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

f Funerals of Distinction!
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Tragiškai Adelaidėje žuvus mūsų kolegai

a.a. Robertui Sabe ekiu i,
buvusiam V Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso atstovui 1983 m. JAV / 
Kanadoje, gilią užuojautą reiškiame motinai Antaninai, broliui Broniui, 
dukterėčiai Vilijai bei visai Adelaidės Lietuvių Bendniomenei.

P. Daukierė, P. ir «J. Pullinen

X ;"Mūsų Pastogė" Nr. 4 liOOO.l.Sl psb.7»
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Vasario 16-tosios minėjimas Sydnėjuje
Nepriklausomybės paskelbimo 82 metinių minėjimas Sydnėjuje įvyks sek

madienį, vasario 20 d. tokia tvarka: 11.30 ryto iškilmingos pamaldos St. Joachim's 
bažnyčioje, Lidcombe. Šv. Mišias už Lietuvą laikys kunigas Roger Belmore SM. 
Giedos Dainos choras. Organizacijos kviečiamos dalyvauti organizuotai,su vėlia
vomis. Po pamaldų viešas minėjimas Lietuvių Klubo auditorijoje (apačioje), 
prasidės 2 p.p. Pradžioje Lietuvos Respublikos generalinio garbės konsulo Viktoro 
Šliterio žodis. Dienai skirtą paskaitą skaitys dr. Alfonsas Viliūnas. Deklamacijos. 
Dainos choras, vad. Birutės Aleknaitės ir Justino Ankaus. Įėjimas nemokamas, bet 
bus renkamas Solidarumo nario mokestis. Maloniai kviečiame Sydnėjaus ir apylin
kių tautiečius dalyvauti pamaldose ir minėjime.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Sydnėjaus lietuvių pensininkų klubo Neringa Valdyba 
praneša, kad sekantis narių susirinkimas įvyks vasario 17, ketvirtadienį, Lietu
vių Klube Bankstowne įprastu laiku (12 vai.). S. N.

Naujienos iš Canberros
Canberros Lietuvių Klubas jau parduotas. Apeliacija, įteikta bendrininkų 

(associate) narių prieš Klubo pardavimą, nepavyko. Teismo sprendimas, duotas 
prieš Kalėdas, buvo lietuvių naudai. Nauja Lietuvių Būstinė, esanti ant kampo 
Maitland ir Madison gatvių, Hackett priemiestyje (buvusiose pradžios mokyklos 
patalpose), jau veikia.

Geelongo ir Melboumo chorai atvyksta gastrolėms į Canberrą. Chorai koncer
tuos kovo 4-5. Kviečiame canberriškius koncertuose gausiai dalyvauti.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Vasario 16-tos minėjimas Canberroje
Minėjimas įvyks vasario 13, sekmadienį, 2 vai. po pietų naujojoje Lietuvių 

Būstinėje, Maitland gatvėje, Hackett priemiestyje. Paskaitą skaitys p. Rasa Mau- 
ragienė. Po oficialios minėjimo dalies bus kavutė. Canberriškiai kviečiami gausiai 
dalyvauti. Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Gal galite padėti?
Grįždamas į tėvynę noriu nuvežti ir perduoti Lietuvos bibliotekoms Lietuvos 

Bažnyčios (Br. Kviklio red.) I — VI tomus. Deja, man trūksta šios serijos III tomo 
- Kauno Arkivyskupija. Turinčius ir galinčius šią knygą man perleisti, prašau 
siųsti Broniui Žaliui, 16/23 Laurina Ave., Engadine, NSW 2233; tel. (02) 
9520 3073. Būsiu labai dėkingas, atsilyginsiu už knygą ir persiuntimą (nurodyti 
kainą). B. Žalys

Australijos Lietuvių Dienų Rengėjų Grupės pranešimas
Klaidų atitaisymas

Paskutiniame 
praėjusių metų 
MP numeryje įsi
vėlė kelios klaidos 
straipsnelyje Ka
žin ar man važiuo
ti, ar nevažiuoti į 
Lietuvių Dienas?

Visos nuotrau
kos atspausdintos 
su klaidingais,

sumaišytais užrašais, pvz. viršutinė 
nuotrauka, šalia žemėla pio, yra mūsų 
užsakyto motelio kamba rys Enfielde, 
Motel Formula L Vidurinė nuotrauka

priklauso "Prabangiomkabinom" ten pat, 
Bass Hill.

Be to, turiu patikslinti, kad mūsų už
sakytame motelyje Enfielde Motei 
Formula I elektros lizdas yra kiekvie
name kambaryje. Galima išsidžiovinti 
plaukus ar nusiskusti barzdą, bet griež
tai draudžiama virti ar kepti.

Tačiau Bass Hill (motelyjeir kabinose) 
visi kambariai yra be paklodžių ir 
rankšluosčių. Juos galima išsinuomoti: 
dvigulei lovai paklodė - $ 6.50, viengu
lei - $ 4.50 ir rankšluostis - $1.50.

Su pagarba
Genovaitė Kazokienė

ALD Rengėjų Grupės pirmininkėpriklauso moteliui Bass Hill ir apatinė -

Musų užsakyto motelio Enfielde Motel Formula I kambario vaizdas

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

Tel.: 97081414 Fax.: 9796 4962

ŠIAME KLUBE LAUKIAMI SVEČIAI 
iŠ VISŲ PASAULIO KRAŠTŲ!

ŠEŠTADIENIAIS IR ŠVENTADIENIAIS NU012.00 vai.
DARBO DIENOMIS KLUBAS ATIDAROMAS NUO 4.00 vai. 

ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

Kiekvieną Sekmadieninuo 5-°0 «W 6.00 vai

LINKSMOJI VALANDA
VISI GĖRIMAI TIK PUSĘ KAINOS

Sekmadienį sausio 30 d. bus rodomas filmas
1998 m. ŠOKIŲ DIENA “ŽALGIRIO“ STADIONE

ŠIAIS METAIS IEŠKOMA SAVANORIŲ, 
GALINČIŲ PADIRBĖTI BARE 

BENT PORĄ VALANDŲ Į SAVAITĘ. 
PRAŠOME PASISIŪLYTI

NEUŽMIRŠKITE SEKANČIOS PENSININKŲ DIENOS VASARIO 3d. 
12.00VAL. ŠVEDIŠKAS STALAS TIK $5.00

Bibliotekoje rasite knygų, plokštelių, video juostelių pardavimui, 
perkant pagal svorį - pigiau negu geri grybai!

RUOŠKITĖS Į KLUBO TURGŲ 
VASARIO 27 d. 2.00 vai.

SAVAITĖS MINTIS: Meilė nieko neišskiria, išskyrus nepykantą. -J.Gimius

Pranešimas Geelongo lietuviams
Vasario 16-tos minėjimas Geelonge įvyks vasario 20. Minėjimas prasidės 

pamaldomis šv. Petro ir Povilo bažnyčioje 9 vai. ryto. Lietuviškos organizacijos 
kviečiamos atvykti su savo vėliavomis. Po pamaldų, 12 vai. Lietuvių Namuose 
Pettitt Park prasidės iškilmingas šventės minėjimas. Paskaitą skaitys Jonas Tamo
šiūnas, meninę dalį atliks choras Viltis ir tautinių šokių grupė. Po minėjimo- pietūs. 
Kviečiame visus atvykti. ALB Geelongo Apylinkės Valdyba

Vasario 16 Nepriklausomybės Šventę Melbourne
šiemet minėsime vasario 20, sekmadienį, 1.30 p.p. Melboumo Lietuvių Na

muose, 44 Errol St., North Melbourne. Programą rengia Australijos Lietuvių Jau
nimo Sąjunga. Kviečiame visus!

Pranešimas Melboumo Pensininkų Sąjungos nariams
Sekantis susirinkimas įvyks vasario 8 dieną, antradienį, 11 vai. Lietuvių Namuose. 

Numatoma ekskursija į Canberrą ir apylinkes su nakvyne. Užsirašantieji turės 
įmokėti mažą depozitą.

Valdyba baigia savo kadenciją ir bus vieši naujos valdybos rinkimai. A. S.

Pranešimas
Primename Sydnėjaus lietuvių choro Daina choristams, kad šių metų repeticijos 

prasidės vasario 4 d. 730 vai. vakare Sydnėjaus Lietuvių Klube. Prašome visus 
choristus skaitlingai dalyvauti. Maloniai kviečiame naujus choristus įsijungti.

Choro Valdyba
— . — —- — — — >

Dėmesio
Sydnėjaus Olimpiniam Komitetui reikalingi dar keli automobilių vairuotojai, 

kurie olimpiados metu vežiotų Lietuvos olimpinius ir valdžios atstovus. Jie reika
lingi š. m. rugsėjo 2 - spalio 4 dienomis. Dirbs dviem pamainom, pradedant 6 
vai. ryto ir baigiant 12 vai. vakaro. Bus dirbama penkias dienas iš septynių. 
Vairuotojai turės 6 dienų apmokymą tarp balandžio ir birželio mėnesių. Užsiregis
truoti pas Antaną Laukaitį iki vasario 7 dienos tel. (02) 9798 0306.

Lietuvos olimpinis attache
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