
/ Lietuvos X 
Į nacionaline į 
iM.Mažvydol 
\ biblioteka/ • . ......

NOsųn&STOGt
Eina nuo 1949_____ Australian Lithuanian Weekly Post Print Approved PF 255003/01774___________ Kaina - Price $1.10 2000.08.21. 33 (2693)

Prezidentas ir olimpiečiai Klube
Artėjant Lietuvos olimpinės delegacijos ir Prezidento Valdo Adamkaus atvykimui 

j Sydnėjų, jau yra paruošta programa susitikimams ir panašiems renginiams Sydnėjaus 
Lietuvių Klube.

Organizatoriai prašo atkreipti dėmesį, kad šiuo metu dar nėra įmanoma nustatyti 
kai kurias laiko bei kainų detales. Žemiau skelbiama programa bus nuolat tikslinama 
pagal gaunamą papildomą ar besikeičiančią informaciją iš Lietuvos bei Sydnėjaus 
Olimpinio Komiteto. Nors ne pilna, ši programa padės orientuotis tautiečiams, 
norintiems susitikti su Lietuvos delegacija.

Sekmadienis, rugsėjo 10, tikslus laikas - vėliau
Po Lietuvos valstybinės vėliavos iškėlimo Olimpiniame Kaimelyje, Lietuvos 

olimpiečių susitikimas su Sydnėjaus lietuviais. Sydnėjaus Lietuvių Klube - švediškas 
stalas, kaina $15. Dalinai šeimininkauja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas.

Šeštadienis, rugsėjo 16, tikslus laikas - vėliau
Prezidento Valdo Adamkaus susitikimas su Australijos lietuviais, dalyvaujant kai 

kuriems Lietuvos sportininkams bei Lietuvos tautinio olimpinio komiteto atstovams. 
Sydnėjaus Lietuvių Klube - banketas (pietų arba vakaro metu, priklausomai nuo dabar 
dar nežinomų aplinkybių). Kaina $30. Klubas netrukus priims užsiregistravimą.

Sekmadienis, rugsėjo 24
Ši data buvo numatyta Seimo Pirmininko Vytauto Landsbergio susitikimui su 

Sydnėjaus lietuviais. Kadangi prof. Landsbergis atvykti negali, Klubas ruošia renginį 
svečiams ir vietiniams, apie kurį plačiau bus pranešta vėliau.

Penktadienis, rugsėjo 29, 6 vai. vakaro
Lietuvos olimpinės delegacijos ir Australijos lietuvių atsisveikinimo vakaras. Vakarą 

ruošia Lietuvos tautinis olimpinis komitetas. Numatoma, jog tai bus renginys su 
gėrimais bei lengvais užkandžiais (“cocktail party” pavyzdžiu). Kaina (“prisidėjimui”) 
apie $10.

Lietuvos įvykių apžvalga
Jurgis Rūbas

Organizatoriai pabrėžia, kad norintieji dalyvauti susitikimo su Prezidentu Valdu 
Adamkumi bankete, yra prašomi nedelsiant registruotis Klubo raštinėje. Tikimės, 
kad per sekančias kelias dienas paaiškės banketo pradžios valanda.

Vėliau bus galima registruotis ir kitiems renginiams. Registracija vyks Klubo 
raštinėje ir tik susimokant iš anksto.

Dėka Lietuvos tautinio olimpinio komiteto, Olimpiados metu Klube taip pat vyks:
▼ Lietuvos sporto literatūros paroda,
▼ Fotografijų paroda apie Lietuvos sportininkų pasiruošimą ir dalyvavimą 

Sydnėjaus olimpinėse žaidynėse,
▼ Bus rodomos vaizdajuostės apie Lietuvą ir Lietuvos sportininkus,
▼ Bus specialiai pristatomi tų dienų Lietuvos laikraščiai ir žurnalai.

“M.B” inf.

Seimo ir JAV LB atstovai tariasi
Vilnius, rugpjūčio 11d. (BNS). Penk

tadienį ir šeštadienį paskutinį kartą 
posėdžiavo šios kadencijos Seimo ir JAV 
LB atstovų komisija. Komisija ketina api
bendrinti tai, kas nuveikta per ketverius 
metus, ir pasiūlyti, ką turės spręsti jau 
kitos sudėties komisija. Po Seimo 
rinkimų ir šiemet įvyksiančio JAV LB 
suvažiavimo pasikeis komisijos sudėtis. 
Į paskutinį posėdį atvyks JAV LB atstovai 
- Liuda Rugienienė, Vytas Maciūnas, 
Regina Narušienė, Dalia Puškorienė bei 
Vytautas Vidugiris. Lietuvos Seimui ats
tovauja Feliksas Palubinskas, Česlovas 
Juršėnas, Romualdas Ozolas, Jurgis 
Razma bei Aloyzas Sakalas. Šeštadienį 
buvo diskutuojama dėl dvigubos pilie
tybės bei pensijų apmokestinimo prob
lemų. Po to paskelbtos komisijos rezo
liucijos. Seimo ir JAV LB komisija nuo 
1996 metų surengė 8 posėdžius.
PLB jaučia Lietuvos ekonominę krizę

Vilnius, rugpjūčio 11d. (BNS). PLB 
atstovai yra susirūpinę “Saulėlydžio” 
komisijos siūlymais prijungti Regioninių 
problemų ir tautinių mažumų depar
tamentą prie kurios nors ministerijų. PLB 
atstovai penktadienį spaudos konfe
rencijoje Seime teigė, jog ypač svarbi yra 
departamento teik iama kultūrinė ir 
švietėjiška parama lietuvių bendruo
menėms Rytų kraštuose. “Saulėlydžio” 
komisiją įkūrė Andriaus Kubiliaus Vy
riausybė, siekdama sumažinti valstybės 
administracinį aparatą ir išlaidas jo iš
laikymui, Lietuvai išgyvenant ekonominę 
krizę.

“Mes jaučiame ekonominę krizę Lie
tuvoje", sakė PLB atstovas Lietuvoje 
Gabrielius Žemkalnis. Jo teigimu, pasau
lio lietuvių bendruomenės siekia sugrą
žinti į Lietuvą archyvus, tačiau dėl lėšų 
trūkumo Lietuvos Archyvų departamen

tas negali jų perimti.
Kitą savaitę Vilniuje vyksiančioje PLB 

10-jo Seimo sesijoje ketinama aptarti 
šiuos ir kitus klausimus, susijusius su 
užsienyje gyvenančių lietuvių parama 
ekonominę krizę išgyvenančiai Lietuvai. 
Sesijoje taip pat planuojama svarstyti 
nutarimą, įpareigojantį visas lietuvių 
bendruomenes ir Lietuvos politines par
tijas nedviprasmiškai siekti Lietuvos 
pakvietimo į NATO 2002 metais ir įsto
jimo į Europos Sąjungą. PLB Seimo se
sija vyks rugpjūčio 16-19 dienomis Seimo 
rūmuose.

KGB dirbusio eksprokuroro byla
Vilnius, liepos 11d. (BNS). Europos 

žmogaus teisių teismas nagrinės buvusio 
generalinės prokuratūros prokuroro K 
Džiauto skundą dėl pažeistų jo teisių.

Kaip rašo “Respublika”, buvęs Gene
ralinės prokuratūros Organizuotų nusi
kaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus pro
kuroras skundėsi, jog neteisėtai buvo 
atleistas iš prokuratūros, atimant teisę 
dirbti teisėsaugos institucijose.

Praėjusiais metais Kęstutis Džiautas 
iš darbo buvo atleistas remiantis įstatymu 
dėl SSRS valstybės saugumo komiteto 
vertinimo. Valstybės saugumo departa
mentas Generalinę prokuratūrą infor
mavo, kad K.Džiautas atkūrus nepriklau
somybę be šalies institucijų žinios dirbo 
KGB. Seimui priėmus įstatymą dėl KGB 
dirbusių asmenų, po 1990 metų kovo 11 
dienos be Lietuvos institucijų žinios KGB 
dirbę asmenys dešimt metų negali dirbti 
valstybinėse institucijose ir užimti tam 
tikrų pareigų kitose žinybose.

K.Džiautas dienraščiui patvirtina dir
bęs KGB 4 mėnesius, tačiau Valstybės 
saugumo departamento pažymą apie jo 
darbą laiko ginčytina ir neteisinga.

K. Džiautas taip pat ketina kreiptis į 
teismą dėl Generalinės prokuratūros jam

Dabartiniai Sydnėjaus Lietuvių Klubo Tarybos direktoriai. Iš kairės sėdi: Angonita 
Wallis, Kęstutis Protas (pirmininkas), Ramona Ratas-Zakarevičienė; stovi: Algirdas 
Bučinskas, Arminas Šepokas, Vincas Bakaitis, Romas Kalėda

neišmokėtos pašalpos. Eksprokuroro 
teigimu, atleidžiant iš darbo jam turėjo 
būti išmokėta 3 mėnesių algos dydžio 
išeitinė pašalpa, tačiau jis jos negavęs.
Lietuva reikalaus milijardo dolerių

Vilnius, rugpjūčio 11d. (BNS). Darbą 
pradėjo Vyriausybės komisija, kuri pagal 
neseniai Seimo priimtą įstatymą skai
čiuos Sovietų Sąjungos okupacijos Lietu
vai padarytus nuostolius ir derėsis su Ru
sija dėl žalos atlyginimo.

Ministerijos duomenimis, SSRS oku
pacijos padaryta žala Lietuvoje skaičiuo
jama devynženkliais skaičiais JAV dole
riais, tačiau šie duomenys neskelbiami.

Jei žalos dydis skaičiuojamas pagal 
SSRS statistikos duomenis, įskaičiuo
jama tik materialinė žala, o pagal Jung
tinių Tautų metodiką įskaitomi ir mora
liniai nuostoliai. Ketvirtadienį vykusiame 
komisijos posėdyje buvo nuspręsta papra
šyti ministerijas, kurių kompetencijos 
srityje yra okupacijos žalos įvertinimas, 
iki rugsėjo 10 dienos patikslinti duome
nis. Komisija pageidauja gauti tik tuos 
duomenis apie padarytą žalą, kuriuos 
galima įrodyti dokumentais - archyvinė
mis pažymomis, statistiniais duomenimis.

Okupacijos žalos atlyginimo įstatyme 
yra numatyta, kad iki lapkričio 1 d. Ru
siją, Jungtines Tautas, Europos Tarybą 
bei kitas Europos Sąjungos organizacijas 
reikia informuoti apie žalos dydį.

Badauja “Inkaro” darbuotojai
Kaunas, rugpjūčio 11 d. (BNS). Ba

daujantys bankrutuojančios Kauno ben
drovės “Inkaro avalynė” darbininkai 
atsisakė jų sveikatos būklę stebinčių 
medikų pagalbos. Penktadienį badautojai 

paskelbė pareiškimą, kuriame teigia, kad 
yra pasiryžę badauti “iki mirties”, ir me
dikų pagalba jiems nereikalinga. “Mūsų 
gyvybė - Vyriausybės rankose”, rašoma pa
reiškime.

“Inkaro avalynės” darbuotojai, dau
giau kaip metus negaunantys atlyginimų, 
bado akciją pradėjo rugpjūčio 1 d. Pir
mąją savaitę badavo 10 žmonių, tačiau 
vėliau keturios išsekusios moterys buvo 
paguldytos į ligoninę. Prie bendrovės “In
karo avalynė” vartų, be badautojų, nuolat 
budi dar apie 100 buvusių šios bendrovės 
darbuotojų, kurie iš įmonės teritorijos 
neleidžia išvežti pagamintos produkcijos 
bei įrengimų.
Lietuva mėgina parduoti Maskvoje

Vilnius, rugpjūčio 11 d. (BNS). Lie
tuvos žemės ūkio ministerija išanalizuos 
Lietuvos įmonių norus ir galimybes savo 
produkciją realizuoti Maskvos rinkoje.

“Mūsų įmonėms buvo pasiūlyta gali
mybė Ostankine išsinuomoti šaldytuvus ir 
produkciją atvežti nemokant muito 
mokesčių", BNS tvirtino min. E. Makelis.

Anot jo, šaldytuvų nuoma įmonėms 
kainuotų apie 3-4 % realizuotos produk
cijos vertės. Pasak žemės ūkio ministro, 
efektyviausiai šia galimybe turėtų pasi
naudoti Lietuvos mėsos ir pieno perdir
bimo įmonės. E.Makelis su Maskvos vy
riausybei atstovavusiu ministru V.Moro- 
zovu ketvirtadienį pasirašė susitarimą dėl 
lietuviškų maisto‘produktų eksporto į 
Rusijos sostinę. Lietuva per pusmetį ga
lės į Rusiją eksportuoti 50001, jautienos, 
40001, sviesto, 2 0001, pieno miltų, 4 000 
t. sūrio ir 20 0001, grūdų.
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? Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL partamentas sudarė sutartį, kuria Lie-

Vietoje antro rinkimų turo - tuvos mokslininkų sąjunga per 2000 me-
vadovėliai mokykloms tus įsipareigoja sukurti duomenų kaupi-

Vilnius, rugpjūčio 10 d. (BNS). Prem- mo sistemą: “Užsienio lietuviai moks-
jeras pritaria prezidento iniciatyvai dėl 
antrojo Seimo, rinkimų turo atsisakymo 
sutaupytas lėšas skirti vadovėlių leidybai.

Artėjant rugsėjo 1-jai, prezidentas 
Valdas Adamkus ir premjeras Andrius 
Kubilius ketvirtadienį apsvarstė švietimo 
sistemos problemas, taip pat ir mokyklų 
aprūpinimą vadovėliais. Premjeras A. 
Kubilius po susitikimo žurnalistams sakė, 
jog šiemet vadovėlių leidybai skirta ma
žiau lėšų, nei ankstesniais metais.

“Ai su malonumu pritariau prezidento 
idėjai, kad pinigai, kurie bus sutaupyti 
nerengiant antrojo Seimo rinkimų turo, 
galėtų būti panaudoti vadovėlių leidybai”, 
sakė A Kubilius; Parlamentarai birželį 
priėmė Seimo rinkimų įstatymo pataisas, 
kuriomis remiantis, vienmandatėse apy
gardose būtų atsisakoma antrojo rinkimų 
turo, o nugalėtojais taptų kandidatai, 
pirmajame ture gavę daugiausiai balsų. 
Atsisakius antrojo turo, tikimasi sutau
pyti 5-6 mln. litų. Premjeras žadėjo arti
miausiu metu patvirtinti šį siūlymą Vy
riausybėje ir teikti ją Seimui, nes tokiam 
lėšų perskirstymui reikia pakeisti biudže
to įstatymą.

V.Landsbergis Vokietijoje
Vilnius, rugpjūčio 10 d. (BNS). Penk

tadienį vidurdienį Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis su žmona Gražina 
išvyks į Hanoverį. Jis dalyvaus Vokietijos 
paviljono pasaulinėje EXPO 2000 paro
doje rengiamoje Baltijos šalių kultūros 
savaitėje “Ars Baltica”. Tik atvykęs į 
Hanoverį, Seimo pirmininkas apsilankys 
Vokietijos paviljone ir pasirašys jo garbės 
svečių knygoje. Šeštadienį jis dalyvaus 
festivalio “Ars Baltica” atidaryme ir ap
žiūrės Lietuvos paviljoną, pranešė Seimo 
pirmininko atstovė spaudai
Speciali Lietuvių grįžimo į Tėvynę 
informacijos centro informacija
Įsteigta viešoji įstaiga “Užsienio 

lietuvių rėmimo centras”
Vilnius, rugpjūčio 10 d. Ketvirtadienį 

įsteigtas Užsienio lietuvių rėmimo cen
tras, kuris teiks finansinę paramą užsie
nyje gyvenantiems bei Lietuvos aukšto
siose mokyklose norintiems studijuoti 
tautiečiams. Šio rėmimo centro steigėjai 
yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ats
tovybė .Lietuvoje, Mokslo ir studijų de
partamentas prie ŠMM bei Regioninių 
problemų ir tautinių mažumų departa
mentas prie LR Vyriausybės. Manoma, 
kad dažniausiai stipendijas studijoms 
Lietuvoje gaus lietuviai iš Rusijos, Len
kijos bei Baltarusijos.

Įstaigos tikslai yra šie:
- užsienyje gyvenančių lietuvių studijų 

Lietuvos aukštosiose mokyklose skati
nimas;

- užsienio lietuvių bendruomenių ir 
Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų 
glaudesnio bendradarbiavimo skatinimas;

- periodinio užsienio lietuvių ben
druomenių supažindinimas su studijų są
lygomis ir galimybėmis Lietuvos aukš
tosiose mokyklose;

- finansinės paramos užsienio lietuvių 
studijoms Lietuvos aukštosiose mokyk
lose užtikrinimas.

Siekdama anksčiau minėtų tikslų, 
įstaiga užsiims ir tokia veikla kaip knygų, 
laikraščių, gaęso .įrašų leidyba, kompiu
terinių laikmenų atgaminimas, viešosios 
nuomonės tyrimas, mugių, parodų ir su
važiavimų rengėjų veikla, kino filmų 
gamyba ir pan.

Duomenys apie mokslininkus
Vilniuje, rugpjūčio 9d. Lietuvos moks

lininkų sąjunga ir Mokslo ir studijų de-
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liniukai ir jų patirtis”. Vykdant darbą bus 
atliekama ši užduotis - programinių 
priemonių, skirtų integruotai pastoviai 
atnaujinamai duomenų bazei, paren
gimas. Duomenų bazė bus prieinama viso 
pasaulio lietuviams mokslininkams, 
stiprinant jų informuotumą, bendradar
biavimą ir grįžtamojo ryšio su Lietuva 
palaikymą.

Karo akademija mokys šaulius
Vilnius, rugpjūčio 9 d. (ELTA). Gene

rolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akade
mijos viršininkas pulkininkas Algis Vai
de liūnas ir Lietuvos šaulių sąjungos vadas 
pulkininkas Jonas Gečas trečiadienį pasi
rašė bendradarbiavimo sutartį. Pagal ją 
prie Karo akademijos įsteigtas Vilniaus 
apskrities Karaliaus Mindaugo šaulių 10- 
osios rinktinės Jaunųjų šaulių vadų ir ins
truktorių mokymo centras. Šio centro vir
šininku paskirtas atsargos pulkininkas 
Jonas Juodka. “Karo akademijos, kaip ir 
bet kurios aukštojo mokslo institucijos 
misija - jaunuomenės auklėjimas ir moky
mas. Jau aštuoneri metai čia sėkmingai 
rengiami Lietuvos kariuomenės karininkai. 
Tačiau pribrendo laikas taip pat planingai 
ir nuosekliai mokyti 17-18 metų jaunuo
lius, rengti juos tarnybai”,- centro įstei
gimo proga sakė Karo akademijos virši
ninkas pik. AVaičeliūnas.

Ar vyksta valymai?
Lietuvos kariuomenėje nevyksta jokie 

buvusių sovietinių karininkų valymo pro
cesai, tikina kariuomenės vadas Jonas 
Kronkaitis. Kalbėti galima daug ką, bet 
tai nereiškia, jog įtarinėjimai apie kaž
kokį valymą yra teisybė, piktinasi krašto 
apsaugos viceministras Romas Kili- 
kauskas. Tačiau, pasak dienraščio “Kau
no diena”, faktai rodo kitką. Ne vienas 
aukštas buvęs sovietinis karininkas, prisi
dėjęs prie Lietuvos kariuomenes kūrimo, 
tapo nebereikalingas. Redakcijos duome
nimis, per dvejus pastaruosius metus iš 
kariuomenės gretų dėl įvairių priežasčių 
buvo pašalinti 54 aukšto rango kariškiai. 
Tik penki iš jų neturėjo sovietinio išsila
vinimo. Kalbinti anksčiau atleisti specia
listai tikino, jog tai jau trečiasis kariškių 
“valymas” Lietuvos kariuomenėje.

Deklaravo ryšius su KGB
Pasibaigus buvusių KGB agentų pri

sipažinimo - liustracijos laikui, pripažinti 
savo buvusius ryšius su sovietų saugumo 
struktūromis pareiškė norą 1500 asmenų. 
Apie tai prez. Valdą Adamkų informavo 
Valstybės saugumo departamento gen. 
direktorius Mečys Laurinkus.

Po susitikimo M. Laurinkus sakė žur
nalistams, kad pareigūnai dar nespėjo 
išnagrinėti visų prisipažinimų. Norinčiųjų 
pripažinti savo ryšius su KGB eilė suda
ryta iki Naujųjų metų. Užsiregistruoti 
specialioje komisijoje norintys prisipa
žinti galėjo pusę metų nuo įstatymo įsiga
liojimo, tai yra iki rugpjūčio 5 d. Visi duo
menys, įskaitant prisipažinusiųjų pavar
des, yra laikomi valstybės paslaptimi.

Šiuo metu, pasak M. Laurinkaus, pe
reinama į antrą liustracijos etapą. Pasi
baigus registracijai, darbo grupė turi pa
ruošti pavardžių sąrašą tų žmonių, kurie 
bendradarbiavo su KGB, bet neatėjo pri
sipažinti. Sąrašas bus pateiktas tarpži
nybinei komisijai, kuri spręs, ar skelbti 
viešai šių žmonių pavardes, kaip numa
tyta įstatyme.

Prieš skelbiant neprisipažinusių agen
tų pavardes, jie turės būti informuoti, kad 
dar turi galimybę ateiti į VSD, pateikti 
informaciją ir kreiptis į teismą. Jei per 
15 dienų jie į teismą nesikreips, tadą ko
misija turės teisę viešai skelbti pavardes.

Trumpai iš visur 
Vytautas Patašius

♦ Ilgus metus protestantai turėjo JAV 
prezidento bei viceprezidento postų mo
nopolį. Šis monopolis buvo sulaužytas 
1960 metais, prezidentu išrenkant J. E 
Kennedy. Šiais metais į viceprezidentus 
pasiūlytas pirmasis žydų tikėjimo kan
didatas: Demokratų partijos kandidatas 
į prezidentus Al Gore (dabartinis vicepre
zidentas) pakvietė 58 metų amžiaus se
natorių Joseph Lieberman kandidatuoti 
jo sąraše. Žydų ortodoksų tikėjimą prak
tikuojantis J. Lieberman atstovauja Con
necticut valstiją JAV Senate nuo 1988 m.
♦ Rugpjūčio 8 d. Čilės Aukščiausias 
Teismas atėmė iš buvusio diktatoriaus 
Augusto Pinochet neliečiamybės prieš 
įstatymus teisę. Visa eilė organizacijų Či
lėje ir užsienyje laukė šio nutarimo, kad 
galėtų patraukti A Pinochet atsakomybėn už 
žmogaus teisių pažeidimus jo diktatūros 
laikais.
♦ Rugpjūčio 8 d. baigėsi kitas teisinis 
procesas Kuala Lumpur, Malaizijoje. Bu
vęs min. pirmininko pavaduotojas Anwar 
Ibraham pripažintas kaltu (pederastija) 
ir nubaustas 9 metais kalėjimo, priedo 
prie 6 metų kalėjimo bausmės už ko
rupciją. Žmogaus teisių organizacijos, 
opozicinės partijos bei užsienio valstybės 
pasmerkė šį sprendimą bei visą teismo 
procesą, kuriame prokuratūros liudinin
kams buvo leidžiama nuolat keisti savo 
parodymus.
♦ Rugpjūčio 8 d. Maskvoje, Puškino 
aikštės požeminiame įėjime į dvi Metro 
stotis, sprogo bomba, užmušdama 12 as
menų, sunkiai sužeisdama virš 90 kitų. 
Pradžioje, kaip įprasta, kaltė dėl sprogimo 
buvo metama čečėnų teroristams. Dabar 
nuomonė pasikeitė, įtariamas vaidas tarp 
dviejų mafijos grupuočių.
♦ Venecuelos prezidentas Hugo Chavez 
atvyko į Bagdadą pasitarimams su Irako 
prezidentu Saddam Hussein ir užsitraukė

Šiemet jau deportuota 2000 lietuvių
Praėjusį sekmadienį (rugpjūčio 8) 

grąžintų iš užsienio Lietuvos piliečių 
skaičius pasiekė 2 000. Dutūkstantuoju 
grąžintuoju tapo vienas iš septynių sek
madienį reisu iš Londono parskraidintų 
Lietuvos piliečių.

Praėjusį savaitgalį iš Vakarų Europos 
valstybių į Lietuvą buvo grąžinti 26 Lie
tuvos piliečiai. 11 asmenų deportuota iš 
Didžiosios Britanijos, 8 - keltu į Klaipė
dos uostą iš Švedijos, po tris - iš Danijos 
ir Vokietijos. Vienos moters neįsileido 
Olandijos pasięniečiai.

Rugpjūčio 2-ąją vienu reisu iš Di
džiosios Britanijos buvo parskraidinta 16 
Lietuvos piliečių.

Pagrindinės išsiuntimo priežastys lie
ka tos pačios - nelegalus darbas ir gyve
nimas užsienio šalyje. Du Lietuvos pilie
čius Danijos policija deportavo už eismo 
taisyklių pažeidimus. Po apklausos visi 
piliečiai paleisti.

Pagal apklausų anketas, kurias grą
žintieji pildo Vilniaus oro uosto pasienio 
kontrolės punkte, kauniečiams dukart 
daugiau negu kitų Lietuvos miestų gy
ventojams pavyksta atvykti į Didžiąją 
Britaniją ir ten įsidarbinti.

Pastebėta, kad Didžiojoje Britanijoje 
bando įsidarbinti ištisos lietuvių šeimos 
ir gana dažni atvejai, kai jos kartu de
portuojamos į Vilnių. Tačiau dažniausiai 
į Didžiąją Britaniją šių šeimų nariai iš
vyksta atskirai.

Šių metų duomenimis, Kauno miesto 
ir rajono gyventojai sudaro ir didžiąją 
dalį visų iš Didžiosios Britanijos išsiųstų 
Lietuvos piliečių - apie 35%. Pagal šį 
rodiklį antri yra šiauliečiai (18%) toliau 
- alytiškiai (5%), vilniečiai (4%) ir klai

JAV nepasitenkinimą. Chavez yra pirmas 
valstybės galva, aplankęs Iraką po 1991 
metų karo. Šiuo metu H. Chavez vado
vauja naftą eksportuojančių kraštų orga
nizacijai (OPEC) ir aktyviai agituoja or
ganizacijos narius nepasiduoti spaudimui 
mažinti naftos kainą ir didinti gamybą.
♦ Rugpjūčio 12 d. JAV mirė garsi filmų 
ir televizijos artistė Loretta Young, sulau
kusi 87 metus amžiaus.

Nuo 1928 iki 1953 ji vaidino 88 fil
muose ir pasiekė “žvaigždės” statusą po 
savo pirmojo pasirodymo, nors “Oskarą” 
už vaidybą gavo tik 1947 m (The Farmers 
Daughter). Nuo 1953 ik 1963 ji turėjo sa
vo populiarią televizijos programą, gi pas
kutinį kartą vaidino 1986 m filme “Kūčių 
vakaras”.
♦ Buvęs Nobelio premijos laureatas, 
Solidarumo unijos ir Lenkijos preziden
tas Lech Walęsa turėjo praeiti kryžiaus 
kelius, kad įrodytų jog kaltinimai dėl ben
dradarbiavimo su slaptąja policija komu
nistų valdymo laikais yra piktas šmeižtas. 
Specialus Lenkijos teismas, ištyręs kalti
nimus, rado, kad jie remiasi fabrikuotais

* dokumentais ir išteisino Lech Walęsą.
♦ Šas religinio Sąjūdžio rabinas Ovadia 
Joseph atšaukė savo ankstesnį tvirtinimą, 
kad holokauste žuvę žydai buvo rein- 
kamuoti nusidėjėliai. Žiniasklaida jį ne
teisingai supratusi. Visi holokausto metu 
žuvę buvę šventi kankiniai.
♦ Jungtinių Tautų Organizacija prane
šė, kad spalio 28 d. Kosovo srityje bus 
pravesti laisvi rinkimai, pirmieji demo
kratiški rinkimai Kosovo istorijoje. Koso
vo serbai ruošiasi šiuos rinkimus boiko
tuoti.
♦ Rugpjūčio 11 d. čečėnai pranešė 
numušę rusų karinį malūnsparnį virš 
Vedeno tarpeklio Čečėnijoje, gabenusį 
OMON karius. Afiša lėktuvo įgula žuvusi 

pėdiečiai (3%).
Tarp neįleistų į Didžiąją Britaniją taip 

pat daugiausia kauniečių (apie 17%), 
šiauliečių (11%) ir vilniečių (10%).

Iš Didžiosios Britanijos dažniausiai 
deportuojami Lietuvos piliečiai, išbuvę 
šalyje iki pusės metų, tokių yra apie 60%. 
Iki metų ten pragyvena apie 20% depor
tuojamų asmenų, dar tiek pat išbūna 
daugiau nei vienerius metus. Ilgiausiai 
Lietuvos piliečiai nuo atvykimo iki de
portacijos Didžiojoje Britanijoje gyveno 
4 metus.

Pagal amžių deportuoti Lietuvos pi
liečiai pasiskirsto taip: iki 30 metų - apie 
60%, nuo 30 iki 40 metų - apie 25%, 
vyresni nei 40 metų - apie 15%. Tarp 
neįleistų į Angliją taip pat daugumą 
sudaro Lietuvos piliečiai iki 30 metų.

50% grąžintųjų į Vilniaus oro uostą 
iš Vakarų Europos Lietuvos piliečių šie
met nurodo, kad į užsienio šalį vyko tu
rizmo tikslais, 36% - dirbti, likę - moky
tis, pirkti automobilių. Tarp grąžinamų 
ar neįleistų į šias šalis Lietuvos piliečių 
vyrų yra dukart daugiau nei moterų - ati
tinkamai 64 ir 36%.

Šiemet iš Didžiosios Britanijos depor
tuoti ar į šalį neįleisti 882 Lietuvos pi
liečiai. Iš Vokietijos parskraidinti 405 
asmenys. Likusieji grąžinti iš kitų Vakarų 
Europos ir Skandinavijos šalių - Danijos, 
Švedijos, Prancūzijos, Italijos, Nyderlan
dų, Izraelio, Ispanijos, Šveicarijos ir kL

1999 metais Vakarų Europos pasienio 
tarnybos išsiuntė 1928 Lietuvos piliečius.

Oficialiai per 9 metus iš Lietuvos iš
vyko beveik 10 000 asmenų. Tačiau, koks 
yra neoficialios emigracijos dydis, ne
aišku. Pagal BNS ir “Lietuvos rytą”
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Padėka?
Neseniai per ABC radijo klasikinės 

muzikos programą girdėjau pokalbį su 
Jose Ramos Horta, Nobelio taikos pre
mijos laureatu, 25 metus egzilyje ėjusio 
Rytų Timoro užsienio reikalų ministro 
pareigas. Jis Rytų Timoro išsivadavimą 
apibūdino kaip beveik stebuklą, nes buvo 
sėkmingai pasinaudota ta istorinio lai
kotarpio proga. Per eilę metų šis egzilio 
diplomatas išmoko kalbėti taip, kad 
galėtų paveikti Vakarų valstybes. Ypač 
daug draugiškos paramos susilaukė iš 
Australijos piliečių, kurie nėra labai greiti 
rūpintis tuo, kas vyksta svetur. Ypatingą 
įspūdį padarė Jose Ramos Hortos tei
ginys, kad jo sunkaus darbo įnašas į 
Timoro išsilaisvinimą - mažas, lyginant 
su daug pavojingesnių ir sunkesniu keliu, 
kurį išėjo Timoro išsilaisvinimo vadovas 
Xanana Gusmao. Horta be išlygų teigė, 
kad Gusmao yra nepaprastas vadovas, 
parodęs didelę išmintį, ištvermę ir 
pasiryžimą, tad jam, o ne plačiau žino
mam Hortai, užtarnautai priklauso Ti
moro vaduotojo titulas - ir Nobelio pre
mija. Sujaudino Jose Ramos Hortos tei
ginys, kad išsipildė jo gyvenimo svajonė 
toliau dirbti Timoro žmonių gerovei.

Matau akivaizdžią paralelę tarp šio 
savo kraštui svetur daug dirbusio 
žmogaus ir mūsų lietuvių, pasitraukusių 
į užjūrius nuo sovietinės okupacijos ir 
persekiojimo. Mūsų svajonė buvo kuo 
nors padėti Lietuvai. Jos Nepriklauso
mybė atrodė kaip nepasiekiamas mira
žas. Lietuvos taikingas išsiveržimas iš 
sovietinės nelaisvės buvo tikras stebuklas. 
Iš tiesų - stebuklas, nes atsirado išmin
tingi vadai, kurie sugebėjo sujungti visas 
Lietuvos jėgas ir išnaudoti istorines ap
linkybes, reikalui esant elgiantis kantriai, 
bet niekad nenusileidžiant ir neįsilei
džiant j esminius kompromisus. Jei tai 
būtų' įvykę bent ketvirčiu šimtmečio 
anksčiau, daug kas iš mūsų būtume metę 
savo jau susikurtą saugų ir patogų gy
venimą ir vykę į Lietuvą prisidėti prie jos 
atsistatymo. Dabar daugumai mūsų jau 
per vėlu.

Visgi yra asmenų, turinčių specialias 
kvalifikacijas ir žinias, kurie gali duoti 
Lietuvai tokį įnašą, kuris gali pakeisti jos 
likimą. Lietuva nuolat gyvena didelio 
pavojaus šešėlyje. Ne paslaptis, kad Ru
sijoje yra daug žmonių, kurie mano ir 
teigia, kad Baltijos valstybės yra Rusijos 
įtakos sfera, kurioje nevalia niekam, 
išskyrus Rusiją, plėtoti savo komercinių 
interesų. Čia prisimintina “Williams” ir 
"Mažeikių naftos” istorija, kai buvo su
keltas toks propagandos srautas ir atro
dė, kad tik rusiškas “LUKoil” gali būti 
Mažeikių naftos perdirbimo fabriko 
savininku. Nors viešai visi politikai skel
bia norį užsienio investicijų, sąlygos joms 
nepalankios. Kas norėtų investuoti di
desnį kapitalą į kraštą, kuris yra pavojuje 
būti perimtas agresyvaus kaimyno? Tad 
Lietuvos ateičiai ir ekonominiam išsivys
tymui yra būtina užsitikrinti nepriklau
somybės saugumą, tuo patraukiant ir 
užsienio kapitalą. Bet kaip tai padaryti? 
Išties, atsakymas yra tik vienas - tapti 
NATO nare.

Tą “paprastą” tikslą pasiekti ne
lengva, ypač kai dalis Rusijos įtakingų 
žmonių tam prieštarauja. Tai pasiekti 
reikia daug politinio pasiryžimo, niekad 
neužmirštant, kad Lietuva turi nesąly- 
ginai ginti ir išlaikyti nepriklausomybę. 
To negana - Lietuva turi tokiai narystei 
pasiruošti, perorganizuojant Lietuvos 
karines pajėgas ne pagal sovietinį modelį, 
bet pagal vakarietiškus principus ir 
poreikius. Tai didelis šuolis, kurį sunkiau 
padaryti, nei apie tai pakalbėti. Šiam 
šuoliui reikia vakarietišką patirtį turinčių 
specialistų, o kur juos rasti? Mūsų laimei, 
JAV buvo keletas aukšto laipsnio 

karininkų, su amerikietiškos kariuo
menės mokslu ir patyrimu. Tai pik. Ro
mas Kilikauskas, Lietuvos Krašto apsau
gos viceministras pik. Algimantas Garsys, 
kuris ilgesnį laiką ėjo karinių pajėgų 
inspektoriaus pareigas, ir gen. Jonas 
Kronkaitis, kuris nelabai seniai buvo 
paskirtas Lietuvos karinių pajėgų vadu.

Jie ryžosi palikti patogų gyvenimą 
JAV ir persikelti darbui Lietuvoje. Ga
lima būtų tikėtis, kad jie susilauks pa
dėkos ir įvertinimo iš savo tautiečių ne 
tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Juk retas 
yra pasiruošęs viską palikti ir vykti j kitą 
kontinentą, nors tai yra jų senelių ir 
prosenelių tėvynė.

Deja, realijos visai kitokios. Daug tau
tiečių Lietuvoje yra paveikti sovietinės 
okupacijos, daug kas visai priešiškai žiūri 
į Lietuvon grįžtančius tautiečius. Ne 
padėkos, o pravardžiavimo “atėjūnais” 
jie susilaukia iš tokių filosofų, kaip Ar
vydas Juozaitis. Daug buvusių sovie
tinių aktyvių ir atsargos karininkų yra ne 
mažiau patriotiški, nei kuris nors kitas 
pilietis. Bet yra ir tokių, kurie visai ne
dviprasmiškai veikia prieš Lietuvos 
integraciją į NATO. Nors ir negausi, to
kia grupė, vadovaujama ats. pik. lt. Jono 
Užurkos, yra perėmusi Lietuvos Atsargos 
Karininkų Sąjungos valdybą. LAKS žur
nale “Kardas” nr.3, birželio 10 d. spaus
dintame pareiškime, ši valdyba pareiškė:

‘‘Kritikuojame KAM vadovybės sku
biai inicijuojamas pataisas ir įstatymus, 
kurie gali sukelti neigiamas pasekmes, 
karių nepasitenkinimą, atkreipiame dė
mesį į R.Kilikausko, J.Kronkaičio pa
ruoštus ir įteisintus Krašto apsaugos 
tarnybos organizayimo punktus, diskrimi
nuojančius Lietuvos piliečius, ypač ka
riuomenės kūrėjus-savanorius, ir sutei
kiančius p. R.Kilikauskui, LKronkaičiui, 
A. Garsiui išskirtines privilegijas tarp 
Lietuvos karių (į kurias jie tikrai neturi 
jokių netgi moralinių teisių)” ,• • »

Įdomi smulkmena: šios valdybos pa
reiškime vartojamas sovietiškas išsireiš
kimas “dimisijos karininkai”, o ne pri
imtas lietuviškas išsireiškimas - “atsargos 
karininkai”.

Šiame pareiškime mestas pluoštas 
niekuo nepamatuotų kaltinimų, visiškai 
priešingų tikrovei. Apie kokias “išskir
tines privilegijas” kalbate, gerbiamieji? 
Juk tai tik klasiškas šmeižtas: drebiama 
įvairių niekuo neparemtu šmeižikiškų 
teiginių, tuo trukdant šiems Lietuvos 
labui pasišventusiems žmonėms dirbti 
Lietuvos labui.

Ne tik kad šie buvę JAV karininkai 
nesiekia kokių tai išskirtinių privilegijų, 
bet jie paliko, sakyčiau, privilegijuotą 
gyvenimą JAV tam, kad dirbtų Lietuvos 
naudai ir jos žmonių gerovei. Jie deda 
visas pastangas, kad būtų modernizuo
jama Lietuvos kariuomenė.

Tuo tarpu, ką siūlo tos LAKS val
dybos pirmininkas J.Užurka? Ankstes
niame pareiškime žiniasklaidai jis kvietė 
atsisakyti privalomos karinės tarnybos, 
tad tuo pačiu atsisakyti karinio rezervo 
paruošimo. Taip pat sumažinti Lietuvos 
karių skaičių iki 5 000 ir apginkluoti juos 
tik “lengvais ginklais”. Ką tai reikštų? 
Juk toks karinių pajėgų susilpninimas 
užkirstų kelią Lietuvai į NATO narystę 
ir įkištų Lietuvą j “pilkąją zoną”, pri
klausančią nuo rytų kaimyno malonės.

Neaišku, iš kur ta valdyba gauna lėšas 
savo veiklai ir savo propagandai, bet 
atrodo, kad lėšas Lietuvos Atsargos 
karininkų sąjungai teikia ir užsienyje 
gyveną lietuviai. Tbrėtume būti budrūs 
ir nesileisti būti suklaidinami pigiais 
šūkiais.

Prieš remdami bet kurias orga
nizacijas Lietuvoje, turėtume užsitikrinti, 
kad jos tikrai dirba Lietuvos naudai ir 
Lietuvos nepriklausomybei.

Algimantas Kabaila

Naujoji ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

Iš kairės: Vytautas Straukas (atstovas kultūros reikalams), Ramutė Stankevičiūtė 
(iždininkė), Gaila Dundienė (sekretorė), Jūratė Grigonytė (vicepirmininkė), Lucia 
Vaičiulevičius (pirmininkė), Šarūnas Vabolis (narys), Irena Petkūnaitė(narė). 
Nuotraukoje trūksta Vaidoto Januškevičiaus (nario).

ALB Adelaidės Apylinkės Valdybos pirmininkei ir vicepirmininkei išvykus į Europą, 
tarp rugpjūčio 2 ir rugsėjo 30 dienos visais Apylinkės Valdybos reikalais prašome 
kreiptis į Valdybos sekretorę Gailą Dundienę arba Valdybos narį Šarūną Vabolį įprastu 
Valdybos adresu.

< Pranešimas
Pietų Australijoje, Queenslande, ACT Vakarų Australijoje ir 

NSW gyvenantiems Lietuvos Respublikos piliečiams

Lietuvos Respublikos Rinkimų komisija informuoja, kad Lietuvos Prezidento 
dekretu nr. 861, 2000 m. spalio 8 diena yra paskelbta Lietuvos Respublikos 
Seimo eilinių rinkimų diena.

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo Rinkimų įstatymą, LR piliečiai, nuolat 
gyvenantys arba rinkimų metu esantys ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, 
balsuoja Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigpse. 
Vyriausioji rinkimų komisija prašo sudaryti rinkėjų sąrašus. Rinkimų sąrašus 
sudarys ALB Apylinkės Valdybos.

Prašau Lietuvos Respublikos piliečius, nuolat gyvenančius užsienio valstybėje 
ir piliečius, nuolat gyvenančius Lietuvoje, bet balsavimo metu esančius užsienyje, 
registruotis: ;

Pietų Australijoje: ALB Adelaidės Apylinkėje’pas p. Donatą Dundą, 
Queenslande: ALB Brisbanės Apylinkėje pas p. Vincą Kviklį, ACT: ALB 
Canbefros Apylinkėje pas p. Joną Mockūną, Vakarų Australijoje: ALB Pertho 
Apylinkėje pas-p. Eglę Kairienę ir NSW: Sydnėjaus Generaliniame Konsulate 
pas p. Viktorą Šliterį.

Viktoras Šliteris
Lietuvos Respublikos Generalinis Garbės Konsulas Australijoje

REGISTRATION AND PAYMENT FOR 
PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO KONGRESAS 

IN AUSTRALIA
If you are an Australian participant 

and interested in coming to congress you 
need to contact the X-PLJK organizing 
committee at the following e-mail 
address:

aljs@rapidnet.net.au, 
or visit the website at: 
www.rapidnet.net.au/~aljs 
or telephone Peter Šurna on: 
(03) 9388 0681 to obtain further 

information on the congress, registration 
costs and registration forms.

Would you like to be a Congress 
Delegate?

If you're an Australian Lithuanian 
between the age of 18 and 35 years, then 
you're invited to represent Australia as a 
Congress Delegate at the Xth World 
Lithuanian Youth Congress Conference 
from 22nd December 2000 to 11th 
January 2001. The Conference is an 
important Congress event where you can 
discuss your country's cultural future and 
exchange ideas with other Lithuanians. 
The Conference has a varied and 

Central Sydney Area Health Service wishes to recruit interested and 
concerned bilingual volunteers who speak Lithuanian to visit lonely residents 
in aged care facilities in MORTDALE area. Please ring Veronica or Valerie at 
8585 5051 or 8585 5052.

interesting selection of lecturers and 
workshops about Lithuanian youth 
activity in Lithuania and abroad.

If you are interested in becoming a 
Delegate, you are invited to apply in 
writing to the Australian Lithuanian 
Youth Association. Your written 
application should explain why you 
would like to become an Australian 
Delegate and outline your thoughts on 
the future role and activity of the 
Australian Lithuanian community. 
Delegates may be able to obtain partial 
funding for the Congress.

The application should be no more 
than 500 words in a clear written or typed 
form. Send your applications to the 
address below until the 31 August 2000:

The Australian Lithuanian Youth 
Association Delegate Applications, 26 
Phoenix Street, South Yarra, Victoria, 
3141. '-:i

Iki pasimatymo Kongrese
Melisa Savickaitė

X-PLJK ruošos komitetas
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Vaclovo Rato darbų paroda Lazdijuose

Vaclovo Rato darbų parodos atidarymo proga Lazdijuose. Nuotraukoje Ramona Ratas- 
Zakarevičienė ir Lazdijų meras Artūras Margelis su žmona.

Po memorialinės lentos atidengimo 
iškilmių Pasenės kaime (dabar Lazdijų 
rajonas) prie namo, kur kadaise gyveno 
Australijos lietuvis dailininkas Vaclovas 
Rataiskis-Ratas, Lazdijų kultūros, švie
timo ir istorijos muziejuje buvo surengta 
jo trisdešimties darbų paroda.. Muziejaus 
direktorė B.Vanagienė pasidžiaugė, jog 
pirmą kartą muziejuje eksponuojami iš 
Australijos parvežti darbai. Dailininko 
duktė Ramona pasakojo, kad surengė jo 
kūrybos parodas Amerikoje, Prancūzijoje.

Tolimoji Australija tapo Ratui kūrybos 
maitintoja ir amžinojo poilsio vieta. Mirė 

dailininkas 1973 m. Sydnėjuje.
Vaclovo Rato kūrybos palikimas sau

gomas Australijos, JAV, Vokietijos, Lie
tuvos muziejuose ir privačiose galerijose.

Lietuvos dailės muziejaus rinkiniuose 
yra 63 Vaclovo Rato kūriniai. Pirmieji 
įsigyti 1941, 1942 metais. Vėliau fondai 
buvo papildyti paties autoriaus, jo žmonos 
ir dukros dovanotais darbais. Paskutinieji 
buvo perduoti muziejui 1998-ųjų vasarą 
dukros Ramonos Ratas-Zakarevičienės po 
dailininko kūrybos parodos, kuri buvo 
suruošta Radvilų rūmuose Vilniuje.

“M.P.” inf.

Lietuvoje vėsi vasara ir
Po ilgos, net 28 valandas trukusios 

kelionės, 52 vietų lėktuvas nusileido Vil
niuje. Atskridome iš Vienos (Lauda Air), 
kur vos spėjome persėsti į Vilniun skren
dantį lėktuvą. Lagaminus nespėjo su 
mumis pervežti, juos kitą dieną gavome 
Kaune. Skųstis negalime, nes už tai davė 
visokių smulkių tualetinių reikmenų.

Mus pasitiko žalia Lietuvos gamta ir 
vėsi vasaros diena - vos 21 laipsnis ši
lumos. Kelionėje iš Vilniaus į Kauną 
užpuolė smarkus lietus, kuris, kaip sakė 
mūsų giminaitis, kasdieną plauna Lietu
vos žemę. Kasdieniniai lietūs neleidžia 
išdžiūti šienui ir ūkininkai vargsta, bandy
dami išnaudoti pasirodžiusią saulutę, 
kuri išdžiovina šieno kupetas. Rugiapjūtė 
irgi nusitęs net į rugpjūčio pabaigą. Anks
tyvi pavasario šalčiai nesumenkino vais
medžių derliaus ir, kaip niekad, šiemet 
gausu vyšnių, obuolių, kriaušių, slyvų ir 
kt. Kauno gatvėse sodininkai pardavi
nėja daržoves ir vaisius (litras vyšnių - 
1,50 Lt). Kiti vaisiai gana pigūs, bet jie 
prinokę be saulės ir gana rūkštoki, ypač 
vyšnios. Laisvės alėjoje Kauno gyventojai 
ir turistai vaikštinėja, o merginos trum
pais sijonukais ar ilgesniais, iki juosmens 
įkirptais, "vilioja" praeivių žvilgsnius. 
Krautuvės pilnos prekių, daug kavinių, 
barų, restoranų. Stebėtina, kaip jie išsi
laiko, nes žmonių juose nesimato, tik 
vienas kitas.

Nusipirkau net tris laikraščius: "Lie
tuvos rytą", "Lietuvos aidą" ir "Kaimo die
ną". Visus perskaičiau, bet žinios vieno
dos, tik politiniai ir ekonominiai komen
tarai skirtingi, nes nors rinkimų kam
panija dar neprasidėjo, bet jau rengiama

si jai. Seimo rinkimai įvyks š.m. spalio 8, 
partijos bruzda ir ieško koalicijų. Artūro 
Paulausko autobusas jau išvyko į Lietuvos 
miestus, miestelius ir kaimus. Žada aplan
kyti kiekvieną Lietuvos užkampį, kad jo 
skleidžiamą politiką visi pažintų ir už jį 
balsuotų.

Televizijoje rodomi daugiausiai seria
lai: amerikietiški, meksikietiški, rusiški 
ir kt. Mažai laiko skiriama kultūrinei 
programai. Be to, televiziją sunku, bent 
mums atvykusiems, stebėti, nes į lietuvių 
kalbą visų aktorių šnekas verčia vienas 
asmuo, nesvarbu, kas kalba - moteris ar 
vyras - visvien verčia vyriškas balsas.

Vyksta įvairūs festivaliai ir šventės, 
kurios yra įspūdingos ir gerai suruoštos: 
Klaipėdoje - jūros diena, Ariogaloje - 
Lietuvos laisvės kovotojų šventė, kurioje 
teko dalyvauti. Laisvės kovotojų šventėje 
nesimatė kairesniųjų pažiūrų partijų ir 
šiaip iškilesnių asmenybių. Jiems praeitis 
neleidžia "švęsti". Kalbėjo Seimo pirm V. 
Landsbergis, Tremtinių sąjungos ir ben
drijos pirm J.Čeponis, kariuomenės ka
pelionas kun. Bulota ir kt. Prezidentas 
atsiuntė sveikinimą, mat pačiam daly
vauti, kaip sakė Tremtinių sąjungos pirm 
A.Lukša, jam buvo nepatogu. Ore skrai
dė lakūnas Jurgis Kairys, kurio oro akro
batika žavėjo visus šventės dalyvius, kurių 
buvo net 40 000. Gražiame Dubysos slė
nyje šventė prasidėjo pamaldomis Ario
galos bažnyčioje ir tęsėsi iki paryčių.

Nors vėsios, bet malonios dienos Lie
tuvoje bėga milžino žingsniais.

Sekantis laiškutis bus iš Vilniaus, kur 
renkasi Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Seimas. Viktoras Baltutis

Brydis Baltijos jūroj
Viltis Kružienė

(Tęsinys iš “M.P.” Nr. 32)
Nežinau, kas atsitiko. Pajutau, kad esu 

jau atviroje jūroje tarp daugelio kitų 
plaukiančių žmonių. Aplinkui buvo šviesu 
nuo laivo šviesų. Nesistengiau suprasti, 
kas darosi, kai staiga užsikabinau už 
gelbėjimosi rato ir įsikabinau į virvę, kuri 
buvo apraizgyta apie jį. Kiek pamenu, 
ratas buvo tuščias, net nežinau, kaip aš į 
tą ratą įsirioglinau. Žinau, kad sėdėjau 
ant rato, o kojos tabalavo vandeny. Mat 
to rato apačia buvo perpinta storom 
virvėm vietoje dugno. Iš pradžių atrodė, 
kad niekas nenori įlipti į rato vidų. 
Netikėtai pamačiau, kad šalia manęs 
glaudėsi didelis šuo. Jis buvo gražus, rau
donplaukis (vėliau teko sužinoti, kad tas 
šuo priklausė vienam įgulos karininkui). 
Vandeny matėsi daug žmonių, jie plaukė 
tartum sriuboj makaronai. Vis dar gir
dėjosi riksmai ir vieni su ašaromis prašė, 
kad tą šunį stumčiau žemyn. Aš jį 
paliečiau. Jis buvo šiltas ir man jo pagailo. 
Pagalvojau, jei aš jį bandysiu nustumti nuo 
rato, tai aišku, jis ginsis, nes ir šuo su
pranta nelaimę. Antra vertus, bijojau, kad 
jis gindamasis gali man įkąsti. Jau ir taip 
bėda, o dar turėti kraujuojančią žaizdą 
nenorėjau. Palikau jį ramybėje. Vėliau 
kažkas jį nustūmė. To gražaus šuns 
daugiau nemačiau. Po to rate atsirado 
daugiau žmonių. Jūroje vis dar buvo 
šviesu, nes laivas skendo apšviestas. Dar 
ilgai matėsi laivo siluetas su pakrypusiais 
kaminais. Po to jis pasinėrė į jūros gilumą 
ir aplinkui pasidarė visiškai tamsu. Prieš 
tai, man sėdint gelbėjimosi rate, girdėjau 
skęstančiųjų klausiant: “kelinta valanda?” 
Dar kažkas kitas verkiančiu balsu pa
minėjo: “Hoffentlich nehmen uns die 
Englaender nicht auf?” (Tikimės, kad 
anglai mūsų negelbės).

Laivui nuskendus, dar ilgai girdėjosi
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žmonių aimanos, o kažkur toli matėsi 
maži žiburėliai. Turbūt tai buvo pra
plaukiančių laivų šviesos. Skęstantieji 
tikėjosi, kad tie laivai mus pastebės ir 
skubės gelbėti. Deja, jie neartėjo ir po 
kurio laiko visiškai išnyko tolimame 
horizonte. Vėl užkrito nakties tamsa. 
Jūros bangos ir šaltas vėjas mėtė gelbė
jimosi ratą. Aš tuo momentu pagalvojau, 
kad... dabar jau atėjo laikas mirti!

Sėdintieji ant gelbėjimosi rato tarpu
savyje kažką šnekėjo, bet aš į jų pokalbį 
nesijungiau. Man buvo labai šalta. Nuo 
šalčio nejaučiau nei rankų, nei kojų. 
Rankas bandžiau šildyti kišdama po palto 
apykale, kur buvo lapės kalio. Atrodė, jog 
darosi šilčiau. Plūduriuojant vis dar tikė
jomės, kad gal kas nors atskubės mus 
gelbėti, bet turbūt visi bijojo užplaukti ant 
minų, kurių jūroje buvo nemažai.

Gražusis laivas “WILHELM GUST- 
LOFF”, kuriuo visa Vokietija didžiavosi, 
ilsisi Baltijos juris dugne. Laivas pasta
tytas 1938 metais prieš pat Antrąjį pa
saulinį karą - naujausias šedevras! Tai 
buvo liuksusinis ekskursinis laivas, ve
žiojęs turtuolius tarp Hamburgo ir 
Amerikos uostų. Karo metu, nutraukus

ryšius su Amerika, laivas tapo 
ligonine. Paskutinėj Jcelionėj 
vežė ligonius ir pabėgėlius iš 
Rytų kraštų. Trys sovietų paleis
tos torpedos (visos į vieną tai
kinį) sunaikino Vokietijos nau
jausią, gražiausią laivą. Su šia 
pažiba į dugną nugrimzdo žmo
nės, ten talpiai apgyvendinti, 
tartum silkės bačkoje, didelėse 
salėse. Jie buvo suguldyti ant 
mažų matracėlių vienas šalia 
kito. Laivui pakrypus, salių 
slankiojamų durų nebuvo gali
ma atidaryti. Atrodo, kad visi 
esantieji žmonės nugrimzdo į jū
ros dugną be vandens ir, pritrūkus de
guonies, tikriausiai užtroško. Tokio pat 
likimo susilaukė ir ligoninėje gulėję li
goniai, nespėjusios kūdikių pagimdyti 
moterys, o su jomis drauge nuskendo ir 
ligoninės personalas. Žodžiu, laive buvo 
apie 7 000 žmonių, o išsigelbėjo vos 400. 
Tai buvo didesnė nelaimė, negu visiems 
žinomo laivo “Titanic”.

Kaip ilgai tamsioje naktyje plaukiojo 
mūsų gelbėjimosi ratas - nežinau! Sėdint 
pajutau, kad man jau nebešalta, teisingiau 
sakant, man jau pasidarė šilta ir aš pa
jutau, kad linkstu pirmyn. Protas nustojo 
veikęs ir aš nebežinau, kas su manimi 
atsitiko. Aš užmigau. Tik po kelių dienų, 
kai grįžo sąmonė, buvau jau kitame laive. 
Čia buvo šilta. Kaip per miglą mačiau 
aplinkui sėdinčius žmones. Pradėjau at
gauti sąmonę. Buvau nuoga, aprengta 
kažkieno paltu. Nesupratau, kas darosi ir 
kaip aš čia patekau. Jaučiau, kad visi žiūri 
į mane ir šypsosi. Man pasidarė baisu. 
Vėliau atėjęs laivo sanitaras man pasakė, 
kad, ištraukę iš vandens, jie ilgai bandė 
mane atgaivinti, bet nesisekė. Tada jau 
norėjo mesti atgal į jūrą kaip negyvą - tik 
staiga sanitaras pajuto rankos pulsą ir 
tarė: “ji gyva, palikite ją”. Kai po kelių 
dienų atgavau sąmonę, dar jaučiausi 
silpna ir labai sukrėsta. Kajutėje gulėjau 
ant siauros laivo kušetės su dviem kitom

Viltis Kružienė: kairėje - prieš pasitraukiant iš Lie
tuvos, dešinėje - po išsigelbėjimo laivui nuskendus.

jaunom merginom.
Kiti kajutės keleiviai pasakojo, kad tas 

laivas esąs minų ieškotojas. Vokiškai jis 
vadinosi “Torpedo Suchboot Nr. 2”, kuris, 
surinkęs pabėgėlius iš Rytprūsių, plaukė 
į Vokietijos Swinemuende uostą. Pakeliui 
pamatęs skęstančius žmones, priplaukė 
juos gelbėti. Tarp išgelbėtųjų buvau ir aš. 
Mano dešinė kūno pusė buvo sušalusi. 
Ranka sutinusi, koja dviem numeriais pa
didėjusi. Atsigavusi ir pradėjusi vaikščioti, 
laivo garinėje susiradau savo apkarpytus 
rūbus, nors batų jau neradau.

Pagaliau laivas laimingai vėlai vakare 
atplaukė į Swinemuende uostą. Sveikieji 
keleiviai išlipo ir nuėjo savais keliais, o 
išgelbėtieji turėjo laukti autobuso, kuris 
nuvežė į ligoninę Greifswalde, esančią už 
keturiasdešimties kilometrų. Aš ne tik 
kad buvau sutinusi nuo šalčio, bet turėjau 
ir stiprų sukrėtimą.

Dvi savaites išgulėjau ligoninėje. Toje 
pačioje palatoje gulėjo ir daugiau ser
gančių moterų iš nuskendusio laivo. Jos 
visos, kaip ir aš, kalbėjo apie prarastus 
artimuosius, vaikus, seseris, tėvus... 
Visiems sakiau, kad tame pačiame laive 
buvo ir mano mama su maža sesute. 
Nežinojau, ar jos tebėra gyvos ar nu
skendo? O gal per stebuklą kas nors jas 
išgelbėjo?
(Tęsinys sekančiame “M.B” numeryje)
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Hliutės kampelis 
■tokią gaidą gieda gaidys?

Etimologiniame (žodžių kilmės) žodyne net nėra žodžio gaida. Yra tik nuoroda: 
gaida - žr.giędoti. Ta pati nuoroda yra ir vieton gaidžio: gaidys - žr. giedoti. Taigi 
pažiūrėsime, kaip tas gaidys iš gaidų gieda.

Giedoti yra labai senas žodis, giminingas su indoeuropiečių “gayati”, “gati” - 
giedoti. Dabar jis išlikęs tik baltų kalbose ir skiriasi nuo “dainuoti”. Giedame tik 
bažnytines arba labai iškilmingas giesmes (kaip himną) ir... sutartines. Toje pačioje 
žodžių šeimoje yra lietuvių giesmė ir latvių dziesma.

Gaida yra dainos melodija, dainavimo būdas. “Žinau žodžius, bet gaidos 
neatsimenu”. Tik vėliau gaidomis ėmė vadinti ir tuos ženkliukus, kurie užrašo gaidą. 
Gi dabar tų ženkliukų Lietuvoje nebevadina gaidomis, o natomis. Čia mes dar 
senoviškai dainuojame iš gaidų.

O kaip gi tas paukštis, kuris kas rytą labai punktualiai gieda? Aišku - gaidys! O jo 
giedojimas sukūrė dar vieną žodį: gaidgystė - ankstyvas rytas, kai dar tik brėkšta 
diena ir užgieda gaidys. (Jau kad klysti į šoną, tai klysti: “brėkšta” giminiuojasi su 
indoeuropietišku “bharasate” - švinta, spinduliuoja.)

Gaidys, dėl savo mažo ūgio, pakliuvo į įvairius išsireiškimus, pvz. “boksininkas - 
gaidžio svorio čempionas” - ne iš tų didžiųjų. Gaidžio ašara - labai nedaug; kaip 
gaidžio skerstuvės - menka puota; per gaidžio žingsnį - labai nežymiai. Su gaidžiais - 
labai anksti rytą. Raudonas gaidys - tyčia sukeltas gaisras.

Donelaičio raštuose randamas kreipinys “gaidau”, “gaidel” - mano mielas, nieko 
bendro su gaidžiais neturi. Jis giminiuojasi su “geisti”, kaip ir latvių “gaidit” - laukti, 
ilgėtis.

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO
Lietuviams Australijoje
“M. P.” Nr. 4 (2664), 2000.01.31, be 

mano sutikimo ir žinios iš “Atgimimo” 
Nr. 2 (556), 2000.01.21, yra perspausdintas 
mano privatus apmokėtas skelbimas - 
linkėjimai Seimo Pirmininkui V. Lands
bergiui. Be jokios abejonės, skaitytojams 
susidarė įspūdis, kad aš savo privačiam, 
apmokėtam skelbimui naudojau Sydnė- 
jaus Apylinkės Valdybos antgalvę. Tai yra 
netiesa. Dar kartą įsakmiai prašau pa
skelbti šiuos faktus, kuriuos esu minėjęs 
žodžiu atskiriems Leidėjams ir Redak
cinės kolegijos nariams, o taip pat išsi
reiškęs raštu. Iki šiol tie faktai nėra pa
skelbti.

Šių metų sausio pirmomis dienomis 
parašiau “linkėjimus” Vytautui Lands
bergiui nenaudodamas Sydnėjaus Apy
linkės Valdybos antgalvės. Susisiekiau 
telefonu su laikraščio “Kauno diena” 
žurnalistu L.Žaliu ir “Atgimimo” vyr. re
daktoriumi E.Eigirdu. Abu sutiko minė
tuose laikraščiuose patalpinti “linkėji
mus” kaip apmokėtą skelbimą, nežiūrint, 
kad esu Sydnėjaus Apylinkės Valdybos 
pirmininko pavaduotojas.

Paprašiau AKramiliaus, kad persiųs
tų faksu tuos mano “linkėjimus” abiems 
laikraščiams ir įsakmiai pabrėžiau, kad 
tai mano privatūs “linkėjimai” ir prašiau, 
kad faksą persiųstų tik mano vardu ir 
nenaudotų jokių Valdybos antgalvių. 
Ponas A. Kramilius išsiuntė “linkėjimus” 
su Sydnėjaus Apylinkės Valdybos ant- 
galve ir mano pavarde antgalvėje (faksai 
pridėti). Ponas L.Žalys atkreipė dėmesį 
į mano prašymą ir “linkėjimus” atspaus
dino be antgalvės (pridedu). “Atgimimo” 
vyr. redaktorius “nepaklausė” ir atspaus
dino su antgalvę.

Ponas A. Kramilius, “M.P” redakcijos 
paklaustas apie šį reikalą, ne tik nepa
aiškino redakcijai, kad jis panaudojo Val
dybos antgalvę prieš mano valią, bet iš 
viso išsigynė, cituoju: “į redakcijos klau- 
simą telefonu jis atsakė, kad jis (A. Kra
milius) dr. Viliūno sveikinimo nėra ma
tęs!” Redakcija, kiek žinau, kreipėsi į 
kitus du Valdybos narius - p. O.Kapo- 
čienę ir ARupšį (dabartinį Valdybos 
narį), kurie po šios žinios iš Valdybos 
pasitraukė. “M.P.” redakcija nerado rei
kalo kreiptis į mane. /.../

Niekada nesidangsčiau jokiomis ant- 
galvėmis viešai reikšdamas savo nuo
monę. Šiuo atveju “antgalvė” man buvo 
primesta p. AKramiliaus, kuris iki šiol 
nerado reikalo viešai atšaukti netiesą, 

paskelbtą “M.P.” Nr. 4, ir paaiškinti, kad 
ne aš, o jis pats prieš mano norą ir be 
mano sutikimo panaudojo Valdybos 
antgalvę. To p. AKramilius nepadarė.

“M.P.” pareiga buvo kreiptis į mane 
ir išsiaiškinti padėtį. Nei viena, nei kita 
nebuvo padaryta. To pasėkoje per keletą 
sekančių “M.P.” laidų mano vardas buvo 
valkiojamas po “M.P.” puslapius su įžei
džiančiais epitetais. Visi “autoriai” pir
miausiai pagrindė savo išvedžiojimus, nes 
esą “linkėjimus” pasiunčiau su Sydnėjaus 
Apylinkės Valdybos antgalvę. /.../

Buvau apšauktas “šmeižiku”, nes tei
giau, kad V. Landsbergis teisėtai pratur
tėjo, kaip ir daugelis politikų. Ar teisin
gai, garbingai - kitas klausimas. Tą patį 
sako 95% Lietuvoje gyvenančių žmonių 
-piliečių. Ką galvoja dauguma Australijos 
lietuvių, niekada nesužinosiu. “M.P.” tu
rėtų būti žinoma sąvoka “tylioji daugu
ma”. Manau, jog, vadovaujantis teise ir 
teisingumu, mano iškelti faktai (pabrėžiu 
faktai), o ne mano nuomonė, artimiausiu 
metu turėtų būti paviešinti. Nemanau, 
kad “M.P.” leidėjams ir redakcijai nebūtų 
žinomas pagrindinis demokratinės teisės 
principas: “Nežinojimas kaip pasiteisini
mas negali būti priimtinas”.

Dr. Alfonsas Viliūnas MD

LB Spaudos Sąjungos Valdyba:
Spausdiname dr. Alfonso Viliūno pa

reiškimą, kokiomis aplinkybėmis jo “lin
kėjimai” Seimo Pirmininkui Vytautui 
Landsbergiui buvo atspausdinti “Atgimi
mo” nr. 2 su Sydnėjaus Apylinkės Valdy
bos antgalvę.

Turime pabrėžti, kad tuo metu kilus 
reakcijai Australijos lietuvių tarpe, “Mūsų 
Pastogės” Redakcija kreipėsi - kaip valdy
bų reikaluose įprasta - į Sydnėjaus Ap
ylinkės Valdybos pirmininką. Redakcija į 
Valdybos narius p. Onutę Kapočienę ir p. 
Arvydą Rupšį nesikreipė.

Manome, kad neaiškumo būtų buvę 
išvengta, jei dr. Alfonsas Viliūnas dabartinį 
pareiškimą būtų įterpęs į savo laišką "Mūsų 
Pastogės” Redakcijai ir Leidėjams (datuo
tą 2000 vasario 4), kuris šiuo reikalu buvo 
išspausdintas”Mūsų Pastogės”nr. 6, psl. 3.

Kadangi tekstai kartojasi, nespaus
diname dr. Alfonso Viliūno pareiškimo 
dalies, kurioje jis nesutikdamas cituoja 
visą eilę asmenų, tuo metu jam priekaiš
tavusių dėl “linkėjimuose” pridėtos Syd
nėjaus Apylinkės Valdybos antgalvės. Tie 
pasisakymai randami “Mūsų Pastogės” nr. 
4,5 ir 6.

Kęstui Protui 65-eri metai
Sužinojau, kad mano jaunas bičiulis 

Kęstas staiga lyg tai ir paseno. Neseniai, 
šeimos tarpe, jis atšventė 65-rių metų 
sukaktį.

Tiesiog sunku patikėti, kad tas jaunes
nis visuomenininkas, visad energingas, 
pilnas planų ir sumanymų, vadovaująs 
Lietuvių Klubui, vienas iš “Mūsų Pa
stogės” Redakcinės kolegijos narių, dai
nuojantis ir administruojantis “Dainos” 
chore, dar vis spėjantis lektoriauti pagal 
pareikalavimus Sydney Institute of Tech
nology projektuose, - štai jau atsidūrė

“Mūsų Pastogės” Redakcijai
Pareiškimas

Esu gavęs nuorašą laiško iš d r. A. Vi
liūno, kuris buvo pasiųstas spaudai su 
antrašte "Lietuviams Australijoje”.

Ten grįžtama į netolimą praeitį, kai 
man vadovaujant ALB Sydnėjaus Apy
linkės Valdybai, buvo padaryta žygių, 
ginant Lietuvos garbę ir jos gerovę. Dalis 
bendruomenės narių, net nesusimokė
jusių nario mokesčio, pasmerkė mano 
vadovaujamos Valdybos veiklą ir visa kita 
yra jau istorija.

Aš niekada nesiveržiau j vadovau
jančias pozicijas. Šį kartą Valdyba pradėjo 
darbą tik su keturiais nariais, nes neat
sirado daugiau kandidatų. Aš raštu su
teikiau jiems teisę naudotis Apylinkės 
Valdybos antraštėmis, jei jie rašytų savo 
asmeninius laiškus, liečiant mūsų gy
venimo problemas. Tol, kol jie nepasirašo 
po savo laišku savo titulo Valdyboje, tie 
laiškai lieka ir liks jų asmeniška nuomonė.

Pradėjus darbą iškilo visa eilė reikalų 
politinėje srityje. Pirmiausia, tai Lietuvos 
Himno parodija žydų Holokausto muzie
juje Washingtone, sovietinių bolševikų 
parkas-muziejus Grūto miške virš Lietu
vos partizanų kaulų Dzūkijoje, ir dr. A Vi
liūno asmeniškas sveikinimas LR Seimo 
Pirmininkui Vytautui Landsbergiui.

Kadangi apie pirmuosius du atvejus 
buvo rašyta anksčiau ir perskaityta mano 
pranešime bendruomenei, tai čia nėra rei
kalo iš naujo maišyti šią, mano supratimu, 
“dvokiančią košę”.

PO pravestos akcijos prieš mano Val
dybą per “Mūsų Pastogę”, daugiausiai 
nukentėjo vicepirmininkas dr. Alfonsas 
Viliūnas. Štai kodėl: dr. Viliūnas telefonu

Gerb. Redakcija,
Liepos 9-tą dieną Australijos lietuviai 

atšventė Karaliaus Mindaugo karūna
vimo jubiliejų -dabar jau vaidinamą Vals
tybine Švente.

“Mūsų Pastogės” nr. 28 (2000.07.17), 
be šventės minėjimo aprašymų, radau ir 
p. Janinos Malijauskienės straipsnį “Ar 
stiprybės semsimės iš praeities?”, ku
riame autorė teigia, kad lietuvių (kitiems 
net “puslaukinių”) tautos praeitis buvo 
žiauri, pikta, juoda, nesugebanti, nekul-

Aukos “Mūsų Pastogei”
R.Kaunienė Vic. $ 10.00
E. R. Sasnaitis Vic. $ 28.00
Ms. L. Vaičiulevičius SA — $ 21.25
G. Gasiūnienė Vic. $ 25.00
J. Znautas NSW $ 2.50

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugijos, Ine. 
metinis - rinkiminis susirinkimas

įvyks 27 rugpjūčio 2 vai. p.p. Lietuvių Klube, Bankstoynii.i
Dienotvarkėje: 1. Protokolo skaitymas; 2. Pirmininkės pranešimas; 3. 

Iždininkės pranešimas; 4. Revizijos komisijos pranešimas; 5. Patikėtinių 
pranešimas; 6. Naujos valdybos rinkimai; 7. Einamieji reikalai.

Kviečiame visas Sydnėjaus moteris šiame susirinkime kuo gausiau dalyvauti.
SLMSGD valdyba

KLAIDOS ATITAISYMAS
“M.P.” Nr. 31 Liudo Budzinausko straipsnyje buvo padaryta klaida. Vietoje “mirus 

žmonai Zitai...”, turėjo būti “mirus žmonai Zinai”.
Autoriaus ir paliestųjų atsiprašome. “M.R” Red.

oficialiame pensininkų luome.
Tačiau pagalvojau, reikia sutikti, kad 

ir Kęstas Protas turi būti vyresniųjų luo
me. Juk jis jau dviejų anūkų senelis, savo
atsakingą aukštos kategorijos poziciją - 
Head of Studies - Biomedical, Sydney 
Institute of Technology - jau gana seniai 
palikęs.

Linkiu Kęstui vis palikti tokiu pat 
veikliu, energingu, kitus uždegančiu ir 
perduodančiu gyvenimo džiaugsmą.

Vytenis Šliogeris

paskambino man, kad jis turi suredagavęs 
Naujųjų Metų apmokamą, asmenišką 
sveikinimą LR Seimo Pirmininkui Vy
tautui Landsbergiui. Prašė faksu persiųsti 
“Kauno dienai” ir “Atgimimui”. Aš tuo 
metu to sveikinimo dar nebuvau matęs. 
Jį man prisiuntė dr. Viliūnas paštu. Jis 
buvo ranka parašytas ant paprasto lapo. 
Gerai neprisimenu, ar aš klausiau dr. 
Viliūną, ar be jo sutikimo perrašiau, jo 
rankraštį ant Valdybos vicepirmininko 
antraštės. Aš nemačiau čia nieko blogo 
tol, kol dr. Viliūnas nenaudojo savo titulo 
po šiuo sveikinimu. Tik gavęs mano per
rašytą sveikinimą, dr. Viliūnas sakė, kad 
gal nereikėjo naudoti tos antraštės? Tas 
sveikinimas jau buvo Lietuvoje. “Kauno 
Diena” atspausdino sveikinimo turinį, o 
“Atgimimas” prikergė viršuje privataus 
sveikinimo ALB antraštę. Kodėl? Kas jam 
leido? Gal kas redaktoriui patarė tai 
padaryti, kad įkąsti dr. Viliūnui? Jeigu 
reikia ko nors atsiprašyti, tai tik dr. Vi
liūno, kur aš be blogos valios panaudojau 
jo antraštę. Ji nebuvo pavogta iš sporti
ninkų ar pensininkų. Tai buvo mūsų. 
Purvu buvau apmėtytas aš pats per SBS 
radiją ir “Mūsų Pastogėje”, bet daugiau
siai ir visai neužtarnautai dr. A Viliūnas. 
Tai nieko naujo. Būti tikru patriotu ir ne
bijoti pasakyti teisybę mūsų bendruome
nėje pasidaro .nusikaltimas. Niekas geriau 
tai nepatyrė, kaip dr. Viliūnas./.../

Antanas Kramilius
LB Spaudos Sąjungos Valdyba:

Antroje ir šiek tiek ilgesnėje savo pa
reiškimo dalyje p. Antanas Kramilius mini 
asmenis ir įvykius iš 1986 - 88 metų. Ka
dangi ši dalis nutolsta nuo dabartinės 
temos, ji lieka nespausdinta.

turinga ir taip toliau. Ponia Janina baigia 
savo straipsnį patarimu: “privalėtumėm 
rūpintis kuo esame ir kuo būsime, o ne kas 
buvome”.

Gerai, kad p. Malijauskienė gyvena 
Australijoje, o ne mokytojauja Lietuvoje, 
kur galėtų skelbti savo istorijos sam
protavimą mokiniams! Gal vertėtų pa
siskaityti ir Vakarų pasaulio istorijos vei
kalus apie Lietuvos praeitį ir jos reikšmę 
to meto istorijos laikotarpiui.

Vincas Bakaitis

“Mūsų Pastogės” administracija

A Vyšniauskienė Vic. $ 5.00
M- Černiauskienė NSW $ 5.00
A Auglys , Qld. $ 15.00
Br. Gailiūnienė ACT $20.00
I. Norvydienė Vic. $10.00
Visiems aukotojams nuoširdus ačiū.

Mūsų Pastogė Nr. 33,2000.08.21, psl. 5

5



Antanas Laukaitis

Adelaidės “Vytis” - 50 
1950 m. kovo 25 d. 

Adelaidėje buvo su
šauktas lietuvių sporti

ninkų, kurie jau nuo 1949 metų atskirose 
komandose žaidė krepšinį, susirinkimas. 
Jame dalyvavo 51 entuziastas. Į pirmąją 
sporto klubo valdybą buvo išrinkti: J.Riau- 
ba, B.Matskiala, J. Kalvaitis, A.Remeikis ir 
T.Taparauskienė. Revizijos Komisiją 
sudarė: dr. VKilikonis, J.Pyragius, AJlgū- 
nas. Sporto klubui buvo parinktas vardas 
“Vytis”. Per savo 50-ties metų veiklą šis 
sporto klubas išaugino labai daug ir gerų 
lietuvių sportininkų. Jie ne tik labai akty
viai ir gražiai pasirodė lietuviškame bei 
sportiniame gyvenime, bet ne vienas iš jų 
išgarsėjo ir australų tarpe, tapdami ne tik 
savo valstijos, bet ir visos Australijos 
rinktinių nariais. Adelaidės “Vytis” yra 
vienas iš didžiausių ir veikliausių sporto 
klubų Australijos lietuvių bendruomenėje. 
Reikia tik džiaugtis, kad vyresniesiems 
pasitraukus iš aktyvaus darbo ir vadovavi
mo, jų gretas labai gražiai užpildė jaunoji 
karta. “Vytis” ir šiandien tęsia pirmųjų 
įkūrėjų bei steigėjų pradėtas lietuviškas 
sportines idėjas. v

Dabartinis “Vyčio” komitetas, kurį 
sudaro Aldona Bogušauskas (pirmi
ninkė), Aleksas Talanskas, Tony Pocius, 
Daina Pocius, Irena Petkūnas, Jūra Jucius 
ir Kris De Lisio, surengė labai gražų ir 
iškilmingą jubiliejinį sporto klubo mi
nėjimą. Šventės oficialioji dalis vyko Ade
laidės Lietuvių Namuose, kur buvo su
rengta ir speciali parodėlė, atspindinti 50 
darbo ir veiklos metus. Iškilmingą minė
jimo dalį pravedė Vytas Straukas, .pra
džioje pakviesdamas kun. J.Petraitį. p,a; 
šventinti ir uždegti atminimo žvakę, prisi
menant visus mirusius “Vyčio” narius ir 
rėmėjus. Po to į salę įėjo jaunosios vaidi
lutės, kurias sekė jaunieji klubo nariai, 
nešdami įvairius klubo veiklos darbų 
simbolius. Šia jubiliejine proga klubą 
sveikino: Janina Vabolis - Krašto Valdybos 
pirmininkė, Liucia Vaičiulevičius - Ade
laidės Apylinkės Valdybos pirmininkė, Ri
mas Mickus - ALFAS pirmininkas, Bernie 
Lewis - General Manager Adelaide 36, 
Peter Jaunkalvis - Latvių Bendruomenės 
pirmininkas.

Pirm. A.Bogušauskas padarius apžval
ginį Įdubo veiklos pranešimą, buvo pasvei
kinti: Nina Arminienė - viena iš pirmųjų 
klubo komiteto narių, ir Petras Andrįjaitis 
- už nuopelnus klubui Specialia dovana 
buvo pagerbtas Aleksas Talanskas, už ats
tovavimą “Vyčiui” mūsų sporto šventėse 
net 33 metus. Dabartiniams “Vyčio” na
riams išėjus į sceną, P.Australijos Premjero 
atstovas pasveikino jo vardu ir oficialiai 
atidarė parodą. Oficialiai daliai pasibaigus, 
sekė vaišės. Šventė užbaigta bendrais 
sekmadienio pietumis Lietuvių Namuose.

Jubiliejaus proga nuoširdžiai sveikinu 

Dalis Adelaidės sporto klubo “Vytis” pirmosios krepšinio komandos žaidėjų su ALFAS 
pirm. Iš kairės: Stasys Talanskas, Rimas Mickus, Modestas Čiplys, Virgis Gurskis.

mielus “Vyties” vadovus ir sportininkus. 
Atlikus privalomą darbo kontraktą Pietų 
Australijoje ir važiuojant pakeliui į 
Sydnėjų, teko ir man kelias dienas pabūti 
Adelaidėje ir sužaisti pora rungtynių “Vy
ties” tuometinėje vyrų komandoje.

Ar žinai, kad?
▼ Buvusiose vasaros Lietuvos atletikos 
varžybose lietuvė Kristina Saltanovič (25 
m.) sportinio ėjimo 20 kilometrų nuoto
lyje pasiekė naują pasaulio rekordą, nuei
dama per 1 vai. 35 min. 23.61 s. Senasis 
pasaulio rekordas priklausė kinietei A. 
Xie ir buvo 1 vai. 36 min. 19.1 s. Kristina 
yra Lietuvos rinktinės narė. Ji tikisi taip 
pat gerai pasirodyti ir Olimpiadoje.
▼ Mūsų žymusis disko metikas V Alek
na vasaros pirmenybėse Kaune nusviedė 
diską šiuo metu geriausiu pasaulyje rezul
tatu. Jam pritrūko tik 20 cm. iki naujo 
pasaulio rekordo, kurį nuo 1986 metų turi 
vokietis J. Schult, nusviedęs diską 79 m. 8 
cm. V Alekna - Vienas iš Lietuvos sporti
ninkų, pretenduojantis į olimpinį medalį.
▼ Pirmoji profesionalų krepšinio lyga 
Amerikoje (NBL) buvo įkurta 1898 me
tais. Šios lygos žaidėjai už kiekvienas savo 
aikštėje žaistas rungtynes gaudavo po 2.5 
dolerio, o išvykoje - po 1.25 dolerio.
Tai skirtumas nuo dabartinių uždarbių!
▼ Tarptau tinio Olimpinio Komiteto duo
menimis, būsima Sydnėjaus Olimpiada 
daugiausiai domisi Japonija. Ją ten stebės 
88% žmonių. Po Japonijos seka P.Korėja 
su 81%. Lietuvoje, Suomijoje ir Airijoje 
Olimpiadą stebės 80% žmonių. Tuo tarpu 
pačioje Australijoje - tik 78%, Amerikoje 
- 72%, Kinijoje ir Graikijoje - po 70%. 
Mažiausiai žmonių Olimpiadą stebės Por
tugalijoje - tik 41%, Iš viso, pasaulyje 
Olimpiadą stebės:3.7 milijardai žmonių.
▼ Kai krepšinio išradėjas J.fyaismith 
sudarė pirmąsias žaidimo taisykles, tai 
sviedinį atmušti galima buvo.,viena ar 
abiem rankom, tik ne kumščiu. Bėgti su 
kamuoliu nebuvo galima, o jį sugavus, tuoj 
pat reikėjo mesti Už stūmimus, kojos pa
kišimus, laikymą ir kt buvo gaunama bau
da. Gavęs antrą tokią baudą, žaidėjas bū
davo pašalinamas iš aikštės iki kito įvarčio 
(taip vadinosi tada įmestas į krepšį kamuo
lys). Už komandos prasižengimą tris kar
tus iš eilės, kitai komandai buvo įskaito
mas “įvartis”. Kilus ginčui, kamuolį į aikš
tę iš šono įmesdavo teisėjas. Už žaidimo 
delsimą buvo duodama bauda. Žaidžiama 
buvo du kėlinius po 15 minučių su 5 
minučių poilsiu tarp jų. Jei rungtynės baig
davosi lygiomis, tai būdavo pratęsimas iki 
pirmo įvarčio (taško). Krepšinio aikštė 
būdavo aptverta metaliniu tinklu, kad ap
saugotų žaidėjus nuo žiūrovų, kurie atsi
nešdavo aštrių daiktų (vinių, smeigtukų ir 
kt) ir stengdavosi įdurti priešo žaidėjams, 
kai jie atsidurdavo prie tinklo. Šis tinklas 
būdavo ir susižeidimų priežastimi, nes į jį 
dažnai atsitrenkdavo žaidėjai

Bits & Pieces
Basketball
Kovas Under 12’s

Things were certainly NOT looking up 
for our young brigade, especially with the 
early morning news that coach Rita 
Kasperaitis was ill and unable to be at the 
match which was to be against the top team 
in the competition, the aptly named Aces, 
which had yet to taste defeat The Aces, 
minus two of their rep players, quickly 
pounced on some loose passing and raced 
to a 6-0 lead causing stand-in coach, Ron 
Popenhagėn, to call an early time out

After some obvious words of wisdom, 
which Ron should bottle to use at a later 
date, Kovas came out determined not to 
be outmuscled. The ever smiling Andrius 
Belkus wrestled the ball from a bigger 
opponent, passed to Lydia Karp, onto 
Yasmina Gakas and we had scored our first 
bucket. The game completely changed 
momentum with Kovas players deter
mined to make a show of it The long awai
ted return of Nicole Šliogeris made all the 
difference to the composition of the team 
with Darius POpenhagen dropping back 
into a defensive role. Lydia Karp' celė-, 
brated by scoring her first competitive 
basket whilst Leah Sepokas fought for 
every loose ball. To the dismay of the 
opposition, but to the delight of the ever 
present Kovas "cheer squad", Kovas had 
recorded a massive 37 : 22 victoiy. Main 
point scorers were Nicole Šliogeris and 
Yasmina Gakas with 15 and 14 points 
respectively. Kovas are now in third 
position with one game remaining.

Priimkime Lietuvos svečius
Be Lietuvos olimpinių sportininkų, kurie olimpiados metu gyvens Olimpiniame | 

| kaimelyje, į Sydnėjų atvyksta ir nemažas skaičius svečių. Padėti galima taip: S
| > L Priimant ir apgyvendinant pas save tuos žmones (skaičius pagal galimybę), | 
| neimant už tai jokio atlyginimo. Vėliau paskelbsime atvykstančių pavardes, tai' | 
| gali atsirasti ir pažįstamų ar net giminių. j

2. Išnuomoti butą ar kambarį. Tai būtų apmokama pagalba. Dėl kainos reiktų g 
I susitarti su mumis. «

Visais reikalais prašome skambinti LR generaliniam garbės konsului Viktorai ® 
J Šliteriui tel. (02) 9498 2571 arba LR olimpiniam attache Antanui Laukaičiui teL ■ 
I (02) 9798 03061 ° ’ ' 1 ■

KRYŽIAŽODIS Nr.10
Lietuva iki valstybės susikūrimo

VERTIKALIAI: 1. Mūsų protėvių verslas, kuris mažai kuo skiriasi ir šiandien. 2. Karo vadas. 
3. Jūra, kurios pakrantėje gyveno baltai. 5. Naujasis akmens amžius. 7. Senovės baltų laidojimo 
vieta. 10. Tarpininkas tarp žmonių ir žvėrių viešpaties. 11. Medžioklės įrankis.
Horizontaliai: 4. Pirmasis prijaukintas gyvūnas. 6. Mūsų protėvių verslas. 8. Koks kitas 
“baltų” pavadinimas? 9. Romėnų istorikas, aprašęs aisčius. 10. Viena iš baltų genčių. 12. 
Žmonių junginys, susietas giminystės ryšiais, bendromis tradicijomis, laidojimo papročiais. 
13. “Aisčių” sinonimas, įsigalėjęs tik XIX a. 14. Senųjų europiečių dievybės statula ar kitoks 
atvaizdas.
KRYŽIAŽODŽIO Nr. 11 SPRENDIMAS
VERTIKALIAI: 1. Žvejyba. 2. Kunigaikštis. 3. Baltai. 4. Aisčiai. 5. Gentis. 8. Tauras. 9. 
Žemaičiai 11. Mezolitas. 12. Stabas. 14. Stumbras.
Horizontaliai: 6. Baltija. 7. Aukštaičiai. 9. Žalvaris. 10. Titnagas. 13. Neolitas. 15. Piliakalnis. 
16. Tacitas. Sudarė Jūratė ZaiLskienė

Kovas Under 14’s
John Lee took over the reins in Rita 

Kasperaitis’ absence as Kovas lined up 
against equal 6th placed team, Bankstown 
Sharks, for their last game of the 
competition prior to the semi finals. Kovas 
has a last round Bye so to have any chance 
of sneaking into fourth spot they had to win 
this game. Kovas started well enough with 
Michael Lennox scoring some quick 
buckets as Kovas grabbed the lead. With 
half time approaching Melissa Belkus and 
Elissa Erzikov bombed in a couple of "long 
ones" each as Kovas raced to a 27:10 half 
time leader. Rex Henderson, with 
numerous assists from game’s MVP, 
Jonathan Lee, proved too hard to handle 
as Kovas coasted to a 50:25 victory. Kovas 
now has to wait for favorable results from 
the last round of matches to sneak into 
the top four. An interested, but unhappy 
spectator was Daniel Sepokas who is 
nursing a broken arm, the result of a school 
playground accident. Get well soon!

As the season grinds to a halt it is 
disappointing that despite numerous 
promises from the' Kovas committee the 
juniors haven’t had ONE proper training 
session all year! The potential is there as 
noted by stand-in coach, Michael Sepokas 
who stated that "each player out there has 
the talent to be a good basketbailer". It is 
hoped that the committee people 
nominated to look after the juniors can 
rectify this training situation so that Rita 
can continue her good development work. 
Surely, if we agree that-the juniors are the 
future of the club, that this is not the way 
to secure the future. Jerry Belkus
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Javapjūtė ir protestas kartu
Prasideda tradicinis valdininkų ir 

tarnautojų atostogų metas. Kaime tuo 
metu prasideda didysis darbymetis - javų 
pjūtis. Šiemet javai prinoko įprastu metu. 
Apie šv. Oną rugių grūdai jau buvo kieti. 
Bet nebuvo giedrių dienų ir kol kas dar 
ne visi javų kombainai dirba laukuose.

lūo pat metu žemdirbiai vėl ėmėsi 
protesto akcijų. Negaudami pinigų už 
parduotą produkciją, sumažinus grūdų 
supirkimo kainas bei valstybei atsisakius 
dotuoti pieno supirkimo kainas, daugelio 
ūkininkų veiklos ir kartu finansinės pers
pektyvos yra miglotos. Norėdami atkreip
ti Vyriausybės dėmesį į varganą savo 
padėtį, didelis jų būrys per šv. Oną susi
rinko Vilniuje prie Vyriausybės rūmų 
išsakyti savo bėdas ir pareikšti pagei
davimus. Nuo to laiko jų traktoriai pa
statyti šalikelėse netoli pasienio postų. 
Pasvalio rajone žemdirbiai keliolikai 
minučių buvo užblokavę kelią į Latviją 
Saločių - Grenstalės pravažiavime. 
Surikiavo sunkius traktorius ir už Kal
varijos miesto, prie pasienio į Lenkiją. 
Technika stovi, žemdirbiai laukia valdžios 
atsakymo į savo reikalavimus. Jeigu jie 
nebus patenkinti, žemdirbiai gali pasekti 
Latvijos ūkininkų pavyzdžiu ir neleisti į 
Lietuvą įvažiuoti krovininiams automo
biliams. Nors Latvijos ūkininkai tokia 
savo akcija ir privertė valdžios vyrus 
susirūpinti žemės ūkio problemomis, 
tačiau visų savo tikslų nepasiekė. Ar 
Lietuvos žemdirbių protestas bus išgirstas 
Vilniuje?

Žemės ūkio ministerijos pareigūnai 
dar praėjusią savaitę išsakė savo nei
giamą požiūrį į tokią akciją. Žemės ūkio 
ministras Edvardas Make lis teigė, kad 
Lietuvoje žemės ūkis yra dotuojamas iš 
biudžeto daug geriau nei kitose Baltijos 
šalyse. Šiais metais, pasak ministro, nuo 
spalio mėnesio pieno gamintojai gali 
tikėtis pieno kainų padidėjimo. Nuo kitų 
metų pažadėta sumažinti žemdirbiams 
dyzelinio kuro akcizą ir tuomet jis bus 
pigesnis (dabar litras šio kuro degahnėse

Žemę parduotų ir užsieniečiams
Rugpjūčio pradžioje pravesta apklau

sa rodo, kad daugiau nei pusė Lietuvos 
gyventojų yra linkę sutikti, kad žemę būtų 
leista parduoti užsieniečiams. Kol kas 
įstatymai tai daryti draudžia.

88% atsakovų mano, jog žemė yra 
gamybos priemonė ir turi būti efektyviai 
išnaudojama. (52% mano, kad leidimas 
užsieniečiams pirkti žemę Lietuvoje leis
tų gyventojams žemę parduoti pelningai.) 
60% mano, kad toks leidimas pritrauktų 
daugiau užsienio investicijų ir leistų mo
dernizuoti žemės ūkį. Taip pat 60% ma
no, kad dabar galiojąs draudimas prak
tikoje nėra veiksmingaš. Tačiau daugiau 
nei pusė atsakovų visgi mano, kad žemės 
pirkimo teisės lietuviams ir užsieniečiams

Vajus “Kengūrų ir Koalų Pašonėje” knygos išleidimui
Šiais metais Sydnėjaus lietuviai ruo

šiasi dviem dideliem įvykiam: Olimpiadai 
ir XXI Australijos Lietuvių Dienom Bet 
jie nepamiršta ir bendrų Australijos 
lietuvių rūpesčių. Štai knygos išleidimo 
VAJUI sydnėjiškiai spėjo suaukoti gana 
rimtą sumą. Vajui aukojo: $520 - A. ir 
L.Kramiliai; po $100 - Sydnėjaus Para
pijos Komitetas, Sydnėjaus Katalikų D- 
ja, D.Gailiūnienė, L. Pukys, Sydnėjaus 
Gyvojo Rožinio būrelis, P. ir Z.Andriu- 
kaičiai, A.Savickienė, A. ir E.Giniūnai; 
po $50 - V.Petniūnienė, V. Stanevičienė, 
N.N., N.N.; po $30 - K ir D.Ankai, S. 
Grybienė ir Gražina; po $20 - J. ir J. 
Dambrauskai, Z. ir P Andriukaičiai, J. ir 
J.Skuodai, V. ir L. Stasiūnaičiai, G. ir S. 
Dryžai; po $10 - A. ir O. Kapočiai, A.Pau- 
liukonienė, K Ridikienė, V. Račiūnas, J. 
Makūnas, S. ir J.Šatkauskai, J.Kušleika, 

kainuoja apie 1,9 Lt, už pieno litrą ūki
ninkai gauna apie 50 centų).

Rugpjūčio 3 d., po įvykusių karštų 
diskusijų Žemės ūkio rūmuose tarp 
žemdirbių, produkcijos supirkėjų atstovų, 
Žemės ūkio ir Finansų ministerijų valdi
ninkų prieita prie abipusių susitarimų. 
Ministro E.Makelio pažadėtas 38 mln. 
litų (vietoj planuotų 19 mln.) subsidijas 
nutarta išdalyti tiesioginėms išmokoms. 
Javų augintojams už hektarą rugių ir 
kviečių tektų po 160 Lt, o už hektarą 
grikių — 250 Lt. Ministras taip pat 
pažadėjo, kad po lapkričio 1 dienos 
parduodantiems grūdus už maistinių 
kviečių toną bus mokama ne mažiau kaip 
po 470, rugių - 380 Lt. Susitarta pa
spartinti atsiskaitymus už praėjusių metų 
cukrinius runkelius iki rugsėjo 15 d (leng
vai įsimenama diena - olimpiados atida
rymas).

Toks susitarimas patenkino Lietuvos 
ūkininkus, ir pasieniuose surikiuota že
mės ūkio technika patraukė namo į 
pjūties darbymetį. O pjūtis, kaip sako 
žurnalistai, šiemet nelengva - retą dieną 
nepakrapina lietus. Bet man rodos, kad 
šiemet - geri metai, o sumanių ūkininkų 
laukuose ir derlius bręsta geras. Jau bai
giama žieminio rapso pjūtis, jo prikulia- 
ma po 4 tonas iš hektaro.

Pastaruoju metu valdžios vyrai daug 
kalba apie Lietuvos stojimą į Europos 
Sąjungą, apie ES taikomas žemės ūkio 
produkcijos kvotas, tačiau pamiršta, kad 
šios kvotos nustatomos pagal paskutinių 
metų produkcijos gamybos apimtis. 
Mažėjant pieno gamybai (nenorėdami 
pusvelčiui pardavinėti pieną, žemdirbiai 
mažina karvių skaičių), mažės ir pieno 
kvotos. Panašiai gali atsitikti ir su mėsos 
supirkimo, grūdų kvotomis. O žemdirbių 
protesto akcijos, atrodo, tampa kasdie
nybe, kuriai nebeskiriama itin daug dė
mesio. Kaip ir bankrutavusio Kauno “In
karo” darbininkų dar vienai bado akcijai.

Dr. Kazys STROLYS, Baisogala 

neturėtų būti vienodos. Jei patys žemę 
parduotų, 49% atsakovų pareiškė, kad 
žemę parduotų tam, kuris mokėtų dau
giau, nepriklausomai nuo tautybės, bet 
42% pirmenybę duotų lietuviui. Apklau
sos rezultatai taip pat parodo, kad 48.3% 
žmonių, kurie patys ar jų šeimos nariai 
turi žemės, ateityje ketina ūkininkauti, 
20.7% - išnuomoti žemę, 12.3% - par
duoti, o 4.4% ketina keisti žemės pas
kirtį. 1996 metais Lietuvos Seimas priėmė 
Konstitucijos pataisą, leidžiančią užsie
nio šalių piliečiams pirkti Lietuvoje ne 
žemės ūkio paskirties žemę. Dabar vyks
ta diskusija dėl leidimo užsieniečiams 
įsigyti žemės ūkio paskirties žemės.

(Pagal ŽBeliausko žinias)

A. Pečiulis, J. Zakarauskas; po $5 - A.Še- 
pokas, B.Ropienė, J.Burokienė, N.Jurk- 
šaitis, I.Barila, J.Kedienė, A Jokantas. Viso 
1805 doleriai

Sydnėjaus lietuviai, norintieji paremti 
VAJŲpinigine auka, prašomi kreiptis į 
Danutę Ankienę tel. (02) 9871 2524 arba 
tiesiog įdėti pinigus į TALKOJE atidarytą 
sąskaitą 9307.

Knygos išleidimo VAJUI taip pat 
aukojo: $ 250 - Melbourne Apyl Valdyba, 
V. ir J.Klupšas (Geelong); $220 - Z. 
Prašmutaitė; $200 - E.Korsak-Daugvila; 
$150 - M. ir EAndrikonis (Geelong), po 
$100- Melbourne L- K. V. S-ga Ramovė, 
R.Čėsna, J. Petraitienė, Z. Mackevičius, 
A. ir CJankus (Tasmanija), B. Kamins
kas; po $50 - M. Geštautienė, $23 - 
V.Jablonskienė, $20 - O.Aleknienė, S. 
Pikelienė; po $10 - N.N., V. Šukevičius,

Paveiki pagalba švietimui Lietuvoje
Isolda Poželaitė-Davis, AM

Nerimą keliančios žinios apie vado
vėlių trūkumą Lietuvos mokyklose rugsėjo 
mėn. 1-mą dieną prasidedančiuose nau
juose mokslo metuose ir apie vietų stoką 
Šiaulių universitete, pasiekė Australiją 
gan vėlokai. Tačiau nemanau, kad per 
mėnesį padėtis būtų pagerėjusi. Todėl 
norėčiau atkreipti skaitytojų dėmesį į šias 
nepalankias aplinkybes mūsų tautos atža
lynui, siekiant išsimokslinimo tėvynėje. 
Straipsnyje pasinaudojau “Šiaulių kraš
tas”, 2000 birželio 16 dienos numeryje 
reporterių S.Stonkienės ir N.Žvybienės 
surinktomis žiniomis. Jei atsirastų tautie
čių, norinčių padėti savo buv. gimnazijai 
įsigyti vadovėlių ir nežinančių jos naujo 
adreso, malonėkite kreiptis į ALB Apy
linkės Valdybos pirmininką (esu perda
vusi Valdybai kopiją visų Lietuvos vidu
rinių mokyklų ir gimnazijų sąrašą su 
adresais ir mokinių skaičiais) ar į mane 
tel.: (02) 9520 2670.Telefonas yra su 
atsakikliu, tad galima palikti žinutę iki 
rugsėjo 10 dienos. Vėliau būsiu jau Lie
tuvoje.

Vadovėlių stoka
Kodėl stokojama Lietuvoje vadovėlių 

mokykloms ir kodėl jie brangūs? Viena 
iš priežasčių yra nenoras atsisakyti cen
tralizuotos sistemos, t.y. komunistiniais 
laikais naudota: vadovėlių leidyba, pa
skirstymu ir perdavimu mokykloms. Va
karuose nelabai suprantama, kodėl mo
kytojai negali užsisakyti naujų vadovėlių 
knygų leidyklose, kurios būtų pristatomos 
tiesiog į mokyklas. Lietuvoje vadovėliai 
pereina visą eilę tarpininkų, kurie sau 
atskaito mokestį už “patarnavimą” bei 
algas tarnautojams ir vairuotojams. Nors 
trumpai reikėtų paminėti vadovėlio “odi
sėją” iš leidyklos iki moksleivio suolo. Iš 
leidyklų vadovėliai “keliauja” į Leidybos 
centrą, kur tarnautojai juos išrūšiuoja, 
pakrauna ant lentynų ir t.t.; iš ten “ke
liauja” į provincijos miesto Švietimo sky
rių. (1992 m. toje mažoje Lietuvėlėje ne 
tik provincijos miestai, bet ir rajonai tu
rėjo savo Švietimo skyrių su pilnu tar
nautojų sąstatu!). Čia suplaukia viso 
mies-to mokyklų vadovėliai, kur 
tarnautojai juos išrūšiuoja pagal surinktus 
užsakymus ir paplatina; toliau vadovėliai 
“keliauja” į mokyklų ir gimnazijų 
bibliotekas, kur juos išrūšiuoja padėjėjai 
- dažnai tai būna vyresniųjų klasių 
mokiniai, bet ir jiems reikia kelis litukus 
duoti už atliktą darbą. Nuo naujųjų 
mokslo metų pradžios mo-kyklos turės 
apmokėti ir transporto iš-laidas, kurias 
anksčiau apmokėdavo savivaldybės. Jos 
skęsta skolose ir neturi lėšų mokyklų 
rėmimui. Tokiu būdu kainos tampa 
nerealiai išpūstos. Šiaulių J. Jano-nio 
gimnazijos bibliotekos ir metodinio 
centro koordinatorė Birutė Grigienė davė 
gerą pavyzdį. Anot jos, “...kai kairė neži
no, ką daro dešinė, tik tuščiai švaistomos 
valstybės lėšos. Paskutinis pavyzdys - 
neseniai gauta “Psichologija”, kurios 
kaina Švietimo skyriaus pateiktoje sąs
kaitoje - 200 litų. O knygyne jos kaina - 
50 litų.” Kur ir kaip ji pirkta, kad jos kaina 
išaugo keturis kartus?” Klausia Birutė 
Grigienė ir priduria: "... Mokykloms būtų 
priimtinas Skandinavijos šalyse įprastas 
modelis; leidyklos pateikia signalinį va
dovėlio variantą (dalyko mokytojams), 
pasitariama - reikia ar nereikia to vado
vėlio... Jei reikia, užsakymas duodamas 
tiesiog į leidyklą.”

Lietuvoje taip logiškai tvarkytis nega

E.Vaitkienė, Sakalauskai, R. Umbra- 
žiūnienė, Z. Poškaitis, A. Sadauskienė, E. 
Marganavičius; $9 - G.Gasiūnienė; po $5 
-Ališauskas, Zonienė, Prielaidienė, Kai
rienė, Danienė, Gaigalienė, Kizelienė, S. 
Savickienė, Stupuras, B.Kaval, K Bar- 

lima! Leidyklos nebendrauja su moky
tojais. Jos nepateikia konkrečios informa
cijos apie naujus vadovėlius. Mokytojai 
užsako juos pagal tą gerą lietuvišką 
patarlę: “Perka kaip katę maiše.” Svarbu 
tik tai, kad niekas nebandytų griauti senos 
tvarkos. Antraip juk sugrius išbujojęs biu
rokratų aparatas! O tada kas? Ko gero 
pradės sąžiningiau, sumaniau ir demok- 
ratiškiau elgtis likusioji valdininkija!

Antra priežastis, kodėl vadovėliai 
brangūs, tai Lietuvai esant sunkioje eko
nominėje krizėje leidžiami, anot B. Gri
gienės, “...paties brangiausio popieriaus, 
superkokybiškų, celofanuotų viršelių, di
delio svorio vadovėliai. Vykstant mokyk
los reformai, kas keleri metai jų turinys 
papildomas, daromi pakartotiniai leidi
mai. Taip dar visai geri keičiami naujais.”

Matyt, niekas dar nesugalvojo Lie
tuvoje, kad pakeistus vadovėlių skyrius, 
galima išleisti atskiru leidiniu ir prisegti 
knygoje. Tiesa, tokie atskiri leidinėliai 
greičiau pasimeta. Betgi juos išleisti yra 
pigiau kaip visą knygą.

Kas mokės už vadovėlius? Mokinių 
tėvai. Na, tai kas čia tokio? Juk ir Aus
tralijoje tėvai moka už vadovėlių naudo
jimą, be tų, kuriuos perka knygynuose 
savo vaikams. Moka jie ir už uniformas. 
Taip, betgi Australijoje nepasiturinčių 
tėvų vaikai valdiškose mokyklose nau
dojasi vadovėliais dykai ir mokslo metų 
gale grąžina mokyklai.

Kodėl negalima tokios sistemos pri
taikyti Lietuvai? Per paskutinius kelerius 
metus mokyklų fondai išseko, nes švie
timo finansavimas Lietuvoje yra smalkiai 
smukęs ir anot Birutės Grigienės, 
“...Profilinėse mokyklose padaugėjus 
klasių, aprūpinti visus iš mokyklos su
kauptų fondų, kaip dar buvo tikėtasi, bus 
neįmanoma. Problemų kyla dėl to, jog 
nemaža dalis aukštesiųjų klasių vadovėlių, 
yra skirta 10-12 klasėms. Vadinasi, tas pats 
vadovėlis neprofihnėse mokyklose bus 
reikalingas 10-tokams, o prifilinėse -11- 
tokams ir 12-tokams. Tokių vadovėlių yra 
gana daug: visi uždavinynai, reikalingi 
lietuvių kalbos, literatūros vadovėliai.”

Lietuvoje daug kalbama apie švietimo 
kocepsiją, bet kalbos, deja, pasilieka kal
bomis. Švietimo reforma įstrigo vidur
kelyje. Net ir vadovėlių stygius didelis? 
Kad tik tėvams nereikėtų jų pirkti 
Gariūnų turguje! Laimingi moksleiviai, 
kurių tėvai yra aukštose valdžios kate
gorijose. Jei jis yra “...ambasadorius, tai 
jo atlyginimas su priedais, neatskaičius 
mokesčių yra tarp 10 105 - 16 727 Lt; 
profesorius, neatskaičius mok. 2 100 Lt - 
atskaičius 1 500 Lt; gydytojas, neat
skaičius mok. 860 Lt - atskaičius 639 Lt; 
policininkas, neatskaičius mokesčių 850 - 
1 100 Lt - atskaičius 570 - 737Lt. 
(Statistika iš “Veidas” 2000.06.01 psL27).

Gaila tik, kad tie ambasadoriai, mi
nistrai ir kiti aukšti pareigūnai negyvena 
provincijos miestuose ir miesteliuose. Gili 
ekonominė krizė yra palietusi kraštą. 
Ūkininkai negali parduoti savo produktų. 
Vidutinės kategorijos valdininkams algos 
dažnai neišmokamos laiku. “Pilaičių” ne- 
besistato ir “neaiškūs” vaizbūnai. Statyba 
yra sustojusi, fabrikai užsidaro. Bedarbė 
didėja! Taigi, iš kur nepasiturintys tėvai 
paims tuos pinigus mokėti už vadovėlius, 
kurių ir prasto popieriaus bei neko
kybiškų viršelių kaina gali būti per 30 litų.

Tai kokia gi bus Lietuvos ateitis, jei jos 
jaunimas neturės progos išsimokslinti?

(Tęsinys sekančiame “M.P.” nr.)

taška, I.Budrys, J.Gabrienė; po $3 - D.
Zdanienė, N.N., $2 - I.Kunčiūnienė.

Aukojusiems širdingai dėkojame.
VAJAUS komitetas

□ .
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Maloniai kviečiame dailininkus ir tautodailininkus dalyvauti
Hleno Parodoje

2000 gruodžio 28 - 29 dienomis
Parodoje bus trys skyriai: 1. Bendras. Laisvas temų bei 
medžiagų pasirinkimas. (Priimami trys darbai.) 
2. Jaunimo. (Iki 21 metų amžiaus.) 3. Tautodailės.

Parodos metu bus suteikiamos kelios premijos:
ALB Krašto Valdyba skiria tris premijas jauniesiems 

dailininkams: pirma premija - $250, antra premija - 
$ 150, trečia premija - $100;

Vinco ir Genovaitės Kazokų Meno Fondas skiria dvi 
premijas už geriausius darbus lietuviška tema: $1000 - 
už tapybos ar grafikos darbą lietuviška tema, $1000 - už 
skulptūrą ar keramiką lietuviška tema.

Po parodos atidarymo visus dalyvius kviečiame pasilikti kavutei.
Jei galvojate dalyvauti parodoje, malonėkite man pranešti savo pavardę, 

adresą ir amžių (jei esate iki 21 m.) iki 2000 m lapkričio 24 dienos.

All Lithuanians artists and folkartists are cordially invited to exhibit their work in the

Hrt Exhibition (28-29th December 2000)
There will be three sections: 1. Open. Any theme, any medium. Three works per artist 
will be accepted. 2. Ibuth (artists under 21 years). 3. Folk Art.
There will be several prizes awarded:

ALB Federal Executive Committee-has nominated three prizes for artists under 21 
years: $250 - first prize, $150 - second, $100 - third.

Vincas & Genovaitė Kazokas Art Foundation nominates two prizes for best works of 
art on a Lithuanian theme: $1000 - for painting or graphic work, $ 1000 - for sculpture 
or ceramic work.

Please forward your name and address before 24th of November 2000.
■ Leeka Kraucevičiūtė-GruzdelT,

45 Hillcrest Ave., Greenacre, NSW, 2190. TeL (02) 9796 8573. .

Visus kviečiame į sporto klubo “Varpas”

so mm fme'L&sfiTU'i
kuris jvyks šeštadienį, rugsėjo 9d., 7.00 v.v. Lietuvių Namuose, 50 Errol St., 
North Melbourne. Gros Orkestras “DABAR”. Pavaišinsime karšta vakariene 
ir pravesime turtingą loteriją. Bilietai: $25 - asmeniui, $20 - pensininkams ir 
studentams.
Vietas prašome užsisakyti pas Angelę Kristens tel.: (03) 9497 3518 ir Šarūną 
Žiedą tek: (03)9848 4171

Tautos Šventė Hobarte
bns švenčiama rugsėjo 9 d., šeštadienį, 4 vai. po pietų pas p.p. Šikšnius, 

43 Easton Ave, Moonah West. Paskaitą skaitys ATaškūnas.
Prašome gausiai susirinkti.

Hobarto Lietuvių Bendruomenės Valdyba

Lietuvių kultūrinės veUos tęstinumas AustrdĘoje
mūsų visų reicaias

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

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 
Foundation Inc. 44 - 50 Errol St, North Melbourne, Vic. 3051. 
Tbrint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui teL (03) 9578 4319.

S—...—... - -■ ' ---------------

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

TEL.; 9708 1414 FAX.: 9796 4962

Sydnėjuje turite būtinai aplankyti 
Lietuvių Klubą!

Klubas veikia šeštadieniais ir šventadieniais nuo 12.00 vai. 
Darbo dienomis nuo 4.00 vai. 

antradieniais uždaryta

POOL CLUB RENKASI KETVIRTADIENIAIS 7.30 vai.

Sekmadieniais nuo 5.00 iki 6.oo vai

LINKSMOJI I1/T1X/X1
BIBLIOTEKA VEIKIA SEKMADIENIAIS NUO 12.30 IKI 2.30 vai.

RUGSĖJO 30 d.
KLUBO

OLIMPINĖ VAKARUŠKA
GROS GERAS ORKESTRAS 

GAUSIAI LAUKIAME 
NARIŲ IR JŲ SVEČIŲ 

Įėjimas tik $15 
I i I I I H I I I I H I I I I I I I H I I I I I

NEPAMIRŠKITE SUSIMOKĖTI METINĮ NARIO MOKESTĮ 

r—————————————————————————— i 
DĖMESIO - DĖMESIO!

Krepšinio bilietų į būsimas Lietuvos rinktinės varžybas Wollongonge
I užsakymai pasibaigė. Užsisakę bilietus anksčiau, gali juos atsiimti sekmadieniais ■ 
| Lietuvių Klube pas Aataną Laukaitį. £

Autobusai į rungtynes rugsėjo 11 ir 12 dienomis (pirmadienį ir antradienį) | 
iš Lietuvių Klubo išvažiuoja punktualiai - 4.30 p.p. Dar yra vietų antradienio |

■ autobuse. Skambinti teL: 9798 0306. g
Pirmadienį 6 vaL p.p. žaidžia moterų rinktinės Prancūzija - Kanada ir 8 vai.

p.p. vyrai Lietuva - Australija. Antradienį 6 vaL p.p. žaidžia moterys Australija * 
J - Brazilija ir vyrai Lietuva - Jugoslavija. ®

Adelaidės Lietuvių Namuose, 
sekmadienį, rugpjūčio 20 dieną 130 
vai. po pietų.
Gaila Dundienė (08) 82341618.

Meibourno Lietuvių Namuose, 
sekmadienį, rugpjūčio 27 dieną 130 
vai. po pietų
Birutė Prašmutaitė (03) 9579 3946.

Canberros Austrų Klube, 
trečiadienį, rugpjūčio 30 d. 7 vai. vak. 
Alfa Olšauskas (02) 6286 2979.

Sydnėjaus Lietuvių Namuose, 
sekmadienį, rugsėjo 3 dieną 2 vai. p.p. 
Viktoras Šliteris (snj.) (02) 94982571

Pranešimas Canberros lietuviams 
Visi tautiečiai ir jų svečiai kviečiami dalyvauti 

Vytautu Babravičiaus — “Simo” koncerte, 
kuris įvyks rugpjūčio 30 d., trečiadienį, Austrų Klube, Heard St., Mawson. 

Koncerto pradžia 7 vai. vakaro.
Įėjimas $5, vaikams iki penkiolikos metų - veltui.

Pinigai skiriami X Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresui.
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

DAUG SUŽINOSI SKAITYDAMAS “MŪSŲ PASTOGĘ”

“Musų Pastogės” skaitytojams
Naujieji valstybiniai mokesčiai (GST) yra privalomi ir “Mūsų Pastogei”. 

Nuo šių metų liepos 1 <L “Mūsų Pastogės” prenumerata yra $55, pavienio 
numerio kaina $1.10. Prenumerata užsienyje pasilieka ta pati (paprastu 
paštu -.$ 65, oro paštu - $110, N.Zelandijoje oro paštu - $80).

Skelbimų kaina: $330- už 1 cm per vieną skiltį ($6.60 - per dvi skiltis), 
užuojautos (normalaus dydžio) - $22.

“Mūsų Pastogės” administracija^

Ritai Baltušytei-Ormsby atostogaujant, ją laikinai pavaduoja Dalia 
Donielienė.

Brisbanės Lietuvių Namuose penktadienį, rugsėjo 8 d., 2 vai. po pietų.
Vaikams iki 15 metų įėjimas veltui.

Jaunimo Kongreso Australijoje rengėjai

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Mūsų Pastogė 
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: RO. Box 550, Bankstown, NSW 1885.
TeL: (02) 9790 2319, Faksas: (02) 9790 3233, E-mail: mpastoge@bigpond.com

Redakcinė kolegija:
Rita Baltušytė-Ormsbję Antanas Laukaitis, Kęstas Protas, Vytenis Šliogeris

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.

Prenumerata metams $55. Užsienyje paprastu paštu $65. N.Zelandijoje oro paštu $80.
Užsienyje oro paštu $110.
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