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Lietuvos įvykių apžvalga 
 Vytautas Daniela J

Paulausko ir Brazausko koalicija?
Kaip praneša “Kauno diena”, Naujo

sios sąjungos (socialliberalų) pirmininkas 
Artūras Paulauskas neatmeta galimybės 
po Seimo rinkimų bendradarbiauti su ka
denciją baigusio Prez. Algirdo Brazausko 
vadovaujama socialdemokratine koalici
ja. Nors APaulauskas teigia, kad social
liberalai pirmiausia ieškos kontaktų su ki
tomis vadinamojo “Naujosios politikos 
bloko” dalyvėmis - Centro, Liberalų ir 
Moderniųjų krikščionių demokratų sąjun
gomis - nepaneigiama galimybė, kad su
siklosčius tam tikroms aplinkybėms gali 
būti formuojama porinkiminė valdančioji 
koalicija su kairiaisiais.

“Su Algirdu Brazausku aš asmeniškai 
palaikau puikius santykius”,-sekė A. Pau
lauskas “Kauno dienai”. “O dėl santykių 
su visu kairiųjų aljansu, tai NS laikosi prag
matiškos pozicijos - nedeginti tiltų su juo, 
nes dar neaišku, ar visos keturios “Naujo
sios politikos bloko”partijos gaus pakan
kamai mandatų Seime, kad galėtų formuoti 
naują vyriausybę”.

Tačiau jeigu Naujoji, Centro, Liberalų 
ir Moderniųjų krikdemų sąjungos surink
tų daugumą naujame parlamente, jos ban
dys tarpusavyje derėtis dėl ministrų kabi- 

.. neto sudėties ir jo programos, nekviesda- 
mos į šias derybas ABrazausko vadovau
jamo aljanso (ABrazausko aljansą suda
ro Demokratinė darbo, Socialdemokratų, 
Naujosios demokratijos partijos ir Rusų 
sąjunga. Kalbama, kad prie šio darinio 
gali prisidėti ir Lenkų rinkiminė akcija). 
Bet jeigu “Naujosios politikos blokui” ne
pavyktų susitarti dėl naujos vyriausybės, 
Naujoji sąjunga gali pradėti derybas su 
kairiaisiais.

Viena iš sričių, kur socialliberalų pozi
cija sutampa su kairiaisiais, yra reikalavi
mas peržiūrėti pernai pasirašytas sutartis 
su amerikiečių kompanija “Williams” dėl 
Lietuvos naftos ūkio valdymo. APaulaus
kas iš principo sutiko su anksčiau pareikš
tais ABrazausko teiginiais apie sutarčių 
su “Williams” reviziją po Seimo rinkimų. 
“Manau, kad metų pabaigoje reikėtų pa
sižiūrėti, kaip vykdomos tos sutartys, ir 
spręsti, ar būtini kokie nors pakeitimai”, - 
sakė socialliberalų lyderis. Jis atkreipė dė
mesį, kad valstybė tebevaldo du trečdalius 
įmonės “Mažeikių nafta” akcijų, todėl

valdžia gali daryti įtaką jos valdymui, pvz. 
bandydama ieškoti pirkėjo daliai turimų 
vertybinių popierių.

“Bet “Williams”, kaip vykdanti opera
toriaus teises naftos įmonėje, privalo rū
pintis žaliava, užtikrinti jos teikimą”. “Tu
rės būti pasižiūrėta, ar ji tinkamai vykdo 
tas priedermes. Jeigu tinkamai - prašom 
dirbti toliau, jeigu ne, tada būtinas kažkoks 
sprendimas’*,, - įsitikinęs NS pirmininkas.

APaulausko bei ABrazausko požiū
riai sutampa ir kitoje srityje - dėl įstaty
mų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios 
griežto atskyrimo. Kairiųjų lyderis yra sa
kęs, kad parlamentarai, tapdami Vyriau
sybės nariais, turėtų atsisakyti savo Seimo 
narių mandato. Taip esą darys socialde
mokratų koalicijos atstovai, jeigu jiems 
tektų sudaryti naują ministrų kabinetą. 
NS vadovas tvirtino, kad ir jo partija elg
tųsi taip pat, jeigu jai reikės formuoti Vy
riausybę. “Pareigūnų atsakomybės vienas 
pagrindinių principų - negalima, kad vyk
domosios valdžios atstovas pats save kon

Iš PLB Seimo Vilniuje
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės X- 

asis Seimas prasidėjo trečiadienį, rug
pjūčio 16 ir vyko iki šeštadienio, rugpjū
čio 19 d. Jame dalyvavo apie 150 atstovų 
iš 31 valstybės bei 5 žemynų.

Kaip praneša ELTA, prie LR Seimo 
rūmų trečiadienį pirmą kartą iškelta PLB 
vėliava. Po šio ceremonialo LR Seimo III 
rūmų konferencijų salėje prasidėjo PLB 
X-ojo Seimo atidarymo iškilmės. Seimo 
delegatus ir svečius pasveikino PLB Val
dybos pirmininkas Vytautas Kamantas. 
Pradžios maldą-invokaciją sukalbėjo vys
kupas lietuvių išeivijai Paulius Baltakis.

PLB X-ojo Seimo atidarymo kalbą 
pasakė LR Prezidentas Valdas Adamkus. 
PLB Valdybos pirmininkui VKamantui ir 
PLB Švietimo Komisijos pirmininkei 
Reginai Kučienei Prezidentas įteikė Di
džiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 
ordinus, kuriais jie apdovanoti už nuopel
nus Lietuvos Respublikai.

X-ojo PLB Seimo dalyvius sveikino 
LR Seimo Pirmininkas Vytautas Lands
bergis, Vilniaus arkivyskupas metropoli
tas Audrys Bačkis, Vilniaus meras Rolan
das Paksas. Buvo perskaitytas Ministro 
Pirmininko Andriaus Kubiliaus sveiki
nimas. PLB vicepirmininkė Milda Len
kauskienė pristatė kraštų lietuvių ben
druomenių pirmininkus ir atstovus. Ji pri
minė, kad 1935 m. rugpjūčio mėnesį 
Kaune vyko pirmasis Pasaulio Lietuvių 
Kongresas, kuriame dalyvavo delegacijos 
iš aštuonių užsienio šalių. X-ajame PLB 
Seime atstovaujama 31 krašto lietuvių 
bendruomenėms.

Po posėdžių PLB Seimo dalyviams nu
matyta išvyka į Tilžę, kur bus šventinama 
atstatyta katalikų bažnyčia, taip pat į 
Gudijos lietuviškas saleles. Paskutinę die
ną prie Seimo rūmų bus pasodintas at
mintinis PLB ąžuoliukas.

Prezidento žodis
Sveikindamas PLB Seimą, Preziden

tas priminė, kad šiandieninėje krašto tik
rovėje yra daug sunkumų, kai kur - neži- 

troliuotų, būdamas dar ir įstatymų leidžia
mosios valdžios nariu. Todėl ministrai, bū
dami atskaitingi Seimui, negali būti parla
mentarais”, - įsitikinęs APaulauskas.

LDDP reakcija
“Bendradarbiavimas su sociallibera-lais 

galimas, bet tik programų pagrindu”, - 
“Kauno dienai” sakė LDDP veikėjas ir 
vienas kairiųjų koalicijos lyderių Juozas 
Bernatonis. Jo tvirtinimu, kairieji nebijo 
atsakomybės ir “niekur nesislėps”, jeigu 
bus kviečiami į valdančiąją koaliciją. “Bet 
reikia pabrėžti, kad neisime į valdžią tik dėl 
valdžios ar kokių nors personalijų. Mes no
rėsime įgyvendinti savo programines nuo
statas”, - kalbėjo J. Bernatonis.

Paklaustas, ar nagrinėjant NS progra
mines nuostatas pastebimos galimybės 
rasti bendrumų su socialdemokratine 
programa, J.Bernatonis atsakė: “Sakyčiau 
gana sudėtinga rasti bendrų bruožų. Toje 
programoje, kurią dabar teikia sociallibe
ralai, yra labai daug dešinumo. Bet, kita 
vertus, jų elektoratas labai panašus į mū
sų, todėl susitikimuose su rinkėjais social
liberalai deklaruoja kiek kitokias nuosta
tas, panašesnes į socialdemokratines. Jeigu 
po rinkimų jie laikysis tos žodinės prog

nios ir nevilties. Per ilgametę 
veiklos istoriją išeivijos bendruo
menės akiratyje buvo ne tik Lie
tuvos laisvės byla. Jos nariams vi
sada rūpėjo švietimo ir kultūros 
reikalai. Prezidentas dėkojo vi
siems, kurie ir šiandien tautinę 
pareigą supranta kaip konkrečią 
veiklą. Išeivių globos sulaukia 
Lietuvos mokyklos, ligoninės, var
ganai gyvenančios šeimos. Žen
giančiai į XXI šimtmetį Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenei, kalbėjo Prezi
dentas, iškilęs naujas uždavinys - įjungti į
savo gretas naują emigracijos bangą, iš
saugoti naujųjų emigrantų ryšį su gimtąja 
Lietuva, jos kultūra, ryšį su tautos kamie
nu. Baigdamas, Prezidentas padėkojo 
PLB nariams už indėlį į pažangias Lie
tuvos permainas, už veiklų dėmesį savo 
tautai, valstybei, sakė tikįs, kad gimtojo 
krašto trauka ir tautinės brolybės jausmas 
visada išliks dvasios stiprybės šaltiniu.

Reikia atstatyti Valdovų rūmus
Valdovų rūmų atstatymas dabar, pasi

tinkant Lietuvos vardo paminėjimo tūks
tantmetį, turi tapti svarbiausiu viso pasau
lio lietuvių projektu. Tai buvo pareikšta 
Vilniuje vykstančio PLB Seimo penkta
dienio posėdyje.

Iki 1990-ųjų metų, sakė PLB atstovas 
Lietuvoje Gabrielius Žemkalnis, didžiau
sias mūsų siekis buvo Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimas. Dabar, pabrėžė jis, 
nors vykdome daug įvairių bendrų projek
tų, pirmenybę turėtume suteikti Valdovų 
rūmams.

Prieš du šimtus metų carinės okupaci
nės valdžios nugriauti ir dabar atstatyti 
Valdovų rūmai Vilniuje taptų valstybingu
mo simboliu, būtų reikšmingiausias pa
minklas Lietuvos vardo paminėjimo tūks
tantmečiui. Finansai, sąmata, pasak G.- 
Žemkalnio, neturėtų būti kliūtis užsibrėž
tam tikslui. Lėšų galima surinkti, svar
biausias dalykas - idėja ir jos visuotinis 
palaikymas. Užsienio lietuviai sieks, kad

ramos, manau, galima būtų tartis”.
Galima paaukoti savo organus
Lietuvos gyvent ojai jaugąlipareikšti 

savo valią - aukoti ar neaukoti savo orga
nus persodinimui po mirties. Tokia gali
mybė atsirado patvirtinus ir įteisinus audi
nių ir organų donorų registrą bei donoro
kortelę.

Jau kelerius metus Lietuvoje buvo pla
tinamos donorų kortelės, tačiau jos netu
rėjo teisinio pagrindo.Žuvus žmogui, dėl 
jo organų persodinimo medikai turėdavo 
tartis su žuvusiojo artimaisiais. Nuo šiol, 
jei žmogaus valia paaukoti savo organus 
ar audinius po mirties bus įtraukta į regis
trą, žuvusiojo artimieji bus informuojami 
apie tai, tačiau jų nuomonės nebebus pai
soma. Savo sutikimą arba nesutikimą pa
aukoti organus gali pareikšti 18 metų su
laukę pilnateisiai šalies gyventojai. Bet 
kurioje gydymo įstaigoje bet kurio gydyto
jo akivaizdoje jie turi pasirašyti tam tikrą 
dokumentą, kuris vėliau persiunčiamas į 
Nacionalinį organų transplantacijos biu
rą. Transplantologai žmogaus duomenis 
įtrauks į registrą. Jei žmogussiitinka pa
aukoti savo organus, tik po jo jnirties
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Lietuvos vadovybė padarytų politinį 
sprendimą dėl Valdovų rūmų atstatymo
ir kad būtų priimti būtini dokumentai.

Mes, sakė ELTAI PLB Valdybos pirm. 
Vytautas Kamantas, pasirengę tuoj pat 
pradėti akciją. Ieškosime turtingų mece
natų Vokietijoje, Kanadoje, JAV, kitose 
šalyse, prašysim, kad padėtų išleisti po
puliariai parengtą, iliustruotą leidinį apie 
Vilniaus pilis, Valdovų rūmus, jų reikšmę. 
Platindami leidinius, eisime į mokyklas, 
įvairias lietuvių organizacijas ir rinksime 
aukas. Jeigu kiekvienas lietuvis paaukos 
po 10 litų arba po 3 dolerius, Vilniaus pilių 
tyrinėtojai yra apskaičiavę, sekančio PLB 
Seimo posėdžiai jau galėtų vykti atstatytų 
Valdovų rūmų Didžiojoje salėje.

Apie Vilniaus pilįų ir konkrečiai vie
nos jų dalies - didžiųjų kunigaikščių - Lie
tuvos valdovų rūmų istorinę reikšmę, 
archeologinių tyrinėjiųiųjęzultatus PLB 
Seimo penktadienio posėdyje trumpus 
pranešimus skaitė Lietuvos mokslininkai. 
Buvo pabrėžta, kad po ilgų diskusijų žy
miausi Lietuvos istorinio paveldo specia
listai yra priėję prie vieningos nuomonės, 
kad Valdovų rūmų atst.at.ymas yrą efekty
viausias ir pigiausias atkastų Uękanų kon
servavimo būdas. Čia, Vrlniųę^kJOvų 
rūmuose, priminė archeologas dr. Vytau
tas Urbanavičius, buvo kuriama Žalgirio 
mūšio strategija, čia buvo tiesiamas Lie
tuvai kelias į Vakarų EOrDpąJP >-■>'

(Perdavė Lietuvių grįžimo į tėvynę 
inforrndctįbs centras)
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• ^‘Kultūrinė revoliucija” Lietuvoje 
Hyt^utas Landsbergis

Kai MaoTse-Tbng paskelbė Kinijoje 
“kultūrinę revoliuciją”, ji jau buvo įvykusi 
daugelio žmonių, arba minios, sąmonėje. 
Jauni tana^uvo, agresyvūs ir nepaten
kintų &d'^enĮĖtasis komunizmo genijus 
^b’Mąn«6', Engelso, Lenino ir Stalino) 

■juos’panaudojo iČ^vb'{X)fitHiftiins'opo-

tik liudija, kad kai kurie reiškiniai žmoni
jos istorijoje yra nepaprastai stabilūs. Ga
lėtume pasakyti - amžinasis fašizmas, ti
kėjimas smurtu, santykių bei elgesio ne
žmoniškumas prieš žmoniškumą. Po kai 
kurių evoliucinių poslinkių - kaskart atgal 
į sužvėrėjimą, beveik dėsningai pasikar
tojanti “kultūrinė revoliucija”. Socialinių 

fltJflraniST’fr'VldilriJrils kumrmistinrams - psichologinių*problemų sankaupa, pa
sunkėjęs ir įtampų pilnas gyvenimas būna 
tas takelis, kuriuo ateina hitleriai.

Ar jau atėjo laikas “kultūrinei revo-

konkurentams triuškinti. Agresyvi minia 
buvo pavadinta “raudonaisiais revoliu- 
djos.saĮgybiniąi$”*pžiaurumoir neapy
kantos instjnktai paleisti ( darbą kaip liucijai” Lietuvoje? Sąmonė, daugelio są- 
smtin^j^a,A^įkhlhti'kilnių komunizmo monė gana neblogai parengta. Ją rengė
idealų het-šviesiosateities— “Rytų aušros” - - “mirties kultūra”, apie kurią susirūpinęs* 
labui, ^eg^nklis prieš minią Mao vien- 

kintas ir sunaikintas, sutryptas moraliai 
"tt fiziškai. Fašistai anksčiau tai darė Ru
sijoje’ Italijoje, Vokietijoje. Po to - oku
puotoje Lietuvoje... Į Sibirą vežė vienuoles, 
pavadintas prostitutėmis, liaudies priešus 
esperantininkus, filatelistus. Tolimoje 
Kambodžoje raudonasis diktatorius Pol 
Pot įsakė naikinti knygas ir šventyklas, 
dar skaitančius ir besimeldžiančius mies
tiečius, ypač tuos, kurie nešioja akinius.

Prieš pustrečio tūkstančio metų Atė- 
'iių areopagas - piliečių susirinkimas - pap

rastu daugumos balsavimu nuteisė mirti 
Sokratą už tai, kad šis mokė jaunimą kri
tiškai mąstyti ir siekti tiesos bei pažinimo. 
(Sokratas nebėgo, priėmė nuosprendį, 
padarytą jo tėvynės vardu.) Didžiosios 
Prancūzų revoliucijos metu teismai suko
si taip greitai (pirmiausia “aristokratus 
ant žibintų!”), kad reikėjo išrasti giljoti
ną. Ir ši, ir kitokia technologijų pažanga

‘mirties kultūra”, apie
ir perspėdamas kalba Jonas Paulius II.

įją rengė-ir/tebesiveisiantis komuniz
mo virusas, pavirtęs vien plėšriu mate
rializmu, ir amžinieji žmogaus, taip pat 
lietuvio, palydovai: pavydas, pagieža, 
apsileidimas. Šėtoniška pagieža buvo 
išlieta lietuviškame didelio tiražo laik
raštyje sąmoningai apšmeižiant Šventąjį 
Tėvą. Tai patvirtina, kad mirties kultūra 
nėra vien savaiminė civilizacijos liga; ji 
platinama sąmoningai, ji ir puola, ir gina 
savo užkariavimus. Mirties kultūra Lie
tuvoje reiškiasi kaip tautinė savinieka ir 
šią dvasinę savižudybę sekanti fizinė - 
lėtesnė ar greitesnė. Kai kurie politikai 
aiškina, kad dėl parsidavinėjimo ir žu- 
dymosi kalta aplinka, sunkus gyvenimas 
ir taip toliau. Bet sibiruose buvo kur kas 
blogiau, o ten patekę žmonės buvo ats
paresni, norėjo gyventi. Kodėl dabar ne
nori arba nelabai nori, nelyginant jau pa
smerkusi save išnykti tauta? - čia visi 
turime į save pažvelgti.

Lietuvos įvykių apžvalga

Trumpai iš visur 
Vytautas Patašius

♦ Rugpjūčio 14 d. Rusijos Ortodoksų 
bažnyčia paskelbė šventuoju 1918 bol
ševikų nužudytą carą Nikalojų II. Pro- 
voslavų šventaisiais paskelbti ir su caru 
nužudyti jo šeimos nariai. Nutarimą 
vienbalsiai priėmė patriarcho Aleksiejaus 
II pirmininkaujama rusų vyskupų taryba.
♦ Rugpjūčio 13 d. per Rusijos karo 
laivyno manevrus Barenco jūroje (į šiau
rės rytus nuo Murmansko) nuskendo po
vandeninis laivas “Kursk” su 118 jūreivių 

i įgula: Susidūrimas, arba vamzdyje spro
gusi torpeda, užtvindė didesnę laivo dalį. 
24-riomis branduolinėmis raketomis gink
luotas “Kursk”, baigtas įrengti 1995 
metais, buvo rusų Šiaurės laivyno pažiba. 
Keletą dienų Rusijos laivyno vadovybė 
atsisakinėjo priimti užsienio valstybių 
pagalbą, savo jėgomis stengėsi išgelbėti 
150 metrų gilumoje nuskendusio laivo

: įgulą. Užsienio pagalbos paprašė tik rug
pjūčio 16 d., kai nebesigirdėjo signalų iš 
“Kursk” įgulos. Norvegų ir britų narai 
atidarė laivo gelbėjimosi dangtį, bet per 
vėlai, kad išgelbėti įgulą.
♦ Rusų viešoji opinija nusivylė prezi
dento Vladimir Putin laikysena “Kursk” 
tragedijos metu. Prezidentas atostogavo 
prie Juodosios jūros.
♦ Keletą savaičių Jungtinėse Amerikos 
Valstijose siaučia miškų gaisrai, apėmę 
vienuolika vakarinių valstijų. JAV vyriau
sybės pakviesti, gaisrų gesinti išvyko di
doka grupė miškų gesinimo darbų spe
cialistų iš Australijos ir Naujosios Zelan
dijos.
♦ Katalikų jaunimo festivalis Romoje 
sutraukė rekordinį skaičių dalyvių - virš 

dviejų milijonų jaunuolių iš 160 valstybių.
♦ Susilpnėjus Indonezijos prezidento 
Wahid autoritetui, Indonezijos parlamen
tas priėmė eilę nutarimų, nukreiptų prieš 
prezidento bandytas įvesti reformas. 
Indonezijos kariuomenės bei saugumo 
dalinių vadovybė užsitikrino sau rezer
vuotas vietas parlamente iki 2009 metų. 
Konstitucijos pataisa užtikrino amnestiją 
Indonezijos karinei vadovybei, jų nebebus 
galima traukti atsakomybėn dėl žmogaus 
teisių pažeidimo, pvz., dėl žudynių Rytų 
Timore.
♦ Rugpjūčio 18 d. Indonezija atnaujino 
draudimą Papua nacionalistams iškelti 
savo tautines vėliavas. Kurį laiką šios vė
liavos buvo toleruojamos, jei kartu buvo 
iškeliamos Indonezijos vėliavos.
♦ Lenkijos teritorijoje Goldapėje, ne- 
pertoliausiai nuo Vištyčio, įvyko Europos 
rėksnių varžybos. Į garsiausio rėksnio ti
tulą pretendavo 300 varžovų, jų tarpe sve
čiai iš Austrijos, Čekijos, JAV. Garsiausią 
balsą pasirodė turinti 25 metų Dagmara 
Stanek iš Sopoto (Lenkija, 126 decibelai) 
.♦ Filipinų Jolo saloje musulmonų eks
tremistai paleido už išpirką keletą laiko
mų įkaitų. Lybijos tarpininkams jie buvo 
pažadėję paleisti visus įkaitus, pagrobtus 
Sipadan kurorte balandžio 23 d., bet rug
pjūčio 20 d. atsimetė nuo susitarimo. Su
kilėliai pareiškė tarpininkams, kad įkaitus 
paleidus, juos pultų Filipinų kariuomenė.
♦ Pasaulio klimatas keičiasi. Rusų led
laužis su turistais, pasiekęs patį šiaurės 
ašigalį, rado pusantro kilometro ruožą 
visiškai be ledo. Normaliai šiaurės ašigalis 
buvo dengiamas 3m storumo ledo dangos.

Atkelta iš 1 psL

nustatoma, kokie organai ir audiniai gali 
* būti tinkami persodinti. Organus, kuriuos 
" po mirties paaukotų kitiems, dar pildyda

mas specialią formą gali nurodyti ir pats 
žmogus. Jei žmogus pareiškia nesutinkąs, 
jog po jo mirties būtų persodinti organai 
sunkiai sergantiems ligoniams, transplan- 
tolbgams nebereikės gaišti laiko ir kalbin-

' ti artimųjiį^
Lietuvoje jau yra atlikta 1143 inkstų, 

ragenų,'-.Širdies, kaulų čiulpų, kepenų 
transplantacijos operacijos. Šiuo metu 
inkstųpcrsodinimo laukia apie 360 žmo
nių, Širdies -15, ragenos - 70, kepenų - 

.\ 27, kaulų čiulpų - 18 žmonių.
, G.Kiesaus dingimas

ZIS?!*' ■ ''1 f i U *' ■ , 07,
4 j Nors yra sulaikytas “Mažeikių naftos” 

genęraldirektoriaus Gedimino Kie- 
Z)saiis pagrobimu įtariamas panevėžietis 

Algimantas Vertelka, kiti įtariamieji yra 
dingę įr, manoma, slapstosi užsienyje. Pa
sak “Ltę^vos ryto”, Gediminą Kiesų ga
lėjo pražudyti ryšiai šų nusikaltėlių pasau- 

kartą savo draugams sakęs, jog jis bijo 
važiuoti į ar pro Panevėžį.

Nušlavė pusę fabriko
Milžiniška žemės nuošliauža Vilniaus 

pakraštyje sugriovė “Dvarčionių kerami
kos” bendrovės sandėlius. Ši įmonė yra 
didžiausia keraminių plytelių gamintoja 
Baltijos šalyse. Nelaimė įvyko penktadie
nio naktį, rugpjūčio 11 d. ir tęsėsi vos ke- 
lioliką sekundžių. Nugriauti du sandėliai, 
bendro 3600 kvadratinių metrų ploto. Su
naikintos ir palaidotos produkcijos vertė 
- 4 mln. litų. Nuošliaužos taip pat pažeidė 
visas bendrovės komunikacijas, tarp jų - 
vandentiekio ir šilumos vamzdžius. Ga
mybos skyriuose teko išjungti dujas. Ne
laimė galėjo būti dar didesnė, jei nuošliau
žos būtų griuvusios ir ant visai netoliese 
stovinčio rezervuaro su apie 20 000 tonų 
degalų. Žmonių aukų nebuvo.

“Baltic Fiesta-2000”
Rugpjūčio 17 d. Klaipėdoje oficialiai 

atidarytas pirmasis tarptautinis kino festi- 
valis “BaltreFiesta-2000”, kuris tęsis iki 

liu. Manoma, jog per G.Kiesaus rankas rugpjūčio 22 dienos. Šiuo projektu visų 
ėjo daug milijonų “tulpinių” grupės dole
rių, kadaise surinkti reketuojant versli- 

. pinkus ir vėliau turėję būti legalizuoti in
vestuojant į “Mažeikių naftos” pirkimą.
Šitaip, pasak dienraščio šaltinių, G.Kiesus 
susikūrė pradinį kapitalą. G.Kicsui nepa
vykus nupirkti “Mažeikių naftą”, nusikal- 
tėlįų grupė reikalavo dalintis pinigais, ta
čiau G.Kiesus'tą vengė daryti. Teigiama, 
kad nusikaltėlius labai papiktino tai, kad 
vos prieš keletą mėnesių G.Kiesus virš 
milijono litų pervedė savo sūnui Londone, 
o anksčiau milijoną litų padovanojo savo 

Į“* 
prety^.Kadangi dideli pimgai buvo, at- 

" sidūręįr sunaūš sąskaitose Londone, nu- 
sikaltėliams rūpėjo pagrobti ir sūnų Val
dą, neš tėvas Gediminas gal nežinojo sū
naus sąskaitų kodų. Apskritai, G.Kiesus 
galėjo nujausti nelaimę, nes dar iki pagro
bimo ne kartų, buvo persekiojamas. Jo 
asmeninis vairuotojas, kuris irgi dingo, ne
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pirma siekiama plėsti kultūrinius Baltijos 
jūros regiono bei Šiaurės šalių kultūrinius 
ryšius bei pritraukti žiūrovus ne tik iš Lie
tuvos, bet ir kitų šalių. Taip jis galėtų tapti 
net reprezentaciniu visos šalies renginiu, 
kokius jau turi kaimyninės Latvija ir Esti
ja. Festivalyje bus rodomi daugiausia nau
ji, 1998-ųjų ir vėlesnių metų filmai. Juos 
sukūrė vienuolikos Baltijos šalių kinema
tografininkai. Lietuvai “Baltic Fiesta - 
2000” atstovaus Algimanto Puipos filmas 
“Elzė iš Gilijos”.

Festivalis vyks dviejuose miestuose - 
Palangoje ir Klaipėdoje. Filmų programą 
planuojama papildyti originaliomis Lietu
vos ir užsienio atlikėjų programomis. 
Rugpjūčio 18-24 dienomis festivalis atke
liavo ir į Vilniaus “Skalvijos” kino teatrą, 
kuriame rodoma pagrindinė kino fes
tivalio programa. Kadangi šis renginys 
konkursinis, jo nugalėtojai bus apdovano
ti paauksuotomis “Anikės” statulėlėmis.

“Lietuvių namai” bedoje
Vilniaus vidurinei mokyklai “Lietuvių 

< namai”, kuriuose mokosi 250 užsienyje 
gyvenančių lietuvių vaikai, teisme teks 
bylinėtis dėl skolų, susidariusių dėl to, kad 
iš biudžeto ši švietimo įstaiga jau seniai 
negauna jai išlaikyti būtinų lėšų.

“Lietuvių namai” už pirmąjį pusmetį 
valstybinei bendrovei Vilniaus šilumos 
tinklams liko skolinga beveik 63 000 litų. 
Teismo posėdis paskirtas rugsėjo viduryje.

“Kai tik perveda pinigus, iškart su
mokame, bet ir labai taupant lėšų nepa
kanka”, -“Lietuvos rytui” sako mokyklos 
direktorius Alfonsas Rudys.

Valstybės išlaikomi “Lietuvių namai” 
jau dešimt metų moko, apgyvendina ir 
maitina Rusijos Sibire, Tolimuosiuose Ry
tuose, Vidurinėje Azijoje gyvenančių 
tremtinių palikuonis, kitose NVS šalyse, 
Baltijos valstybėse gyvenančių lietuvių 
vaikus. Mokytis į Vilnių atvyksta jaunimo 
įr iš Vakarų šalių. . *

4^#^Pasak direktoriaus ZcRiidžio, taupy
dama pinigus, mokykla nesilaiko Vilniaus 
savivaldybės nustatyto šildymo grafiko. 
Rudenį šiluma įjungiama daug vėliau, o 
pavasarį išjungiama daug anksčiau. 
Savaitgaliais ir vaikų atostogų metu pa
laikoma minimali šiluma, o tuo laiku dir
bantys pedagogai velkasi šiltesnius rūbus.

Visą laiką būna šilta tik bendrabutyje, 
bet išsimaudyti čia gyvenantys vaikai gali 
tik kartą per savaitę.

Romoje apie 2000 lietuvių
Pasaulio jaunimo dienose Romoje, 

kurios buvo skirtos krikščionybės 2000 
metų jubiliejui, dalyvavo ir beveik 2000 
jaunųjų maldininkų iš Lietuvos. Juos 
lydėjo vyskupai ir kiti dvasininkai, taip 
pat lietuviai svečiai iš JAV ir Kanados.

Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje prie 
Popiežiškosios lietuvių Kazimiero kole
gijos buvo aukojamos mišios lietuvių 
kalba. Jaunuosius katalikų piligrimus iš 
Lietuvos sveikino Lietuvos ambasadorius

Pirmąjį šių metų pusmetį mokyklos 
šildymo išlaidoms buvo skirta 70 000 litų, 
bet pusė šių pinigų atiteko 1999 metų 
skoloms už šilumą padengti. Žiemą ir 
šaltą rudenį išlaidos šilumai per mėnesį 
sudaro 30 000 litų.

Direktorius A.Rudys viliasi, kad per 
teismą išreikalautas skolas Finansų mini
sterija leis padengti iš ketvirtajam metų 
ketvirčiui skirtų asignavimų, todėl labai 
laukia, kad būsimas ruduo būtų šiltas.

Nieko paguodžiamo “Lietuvių, na
mams” negalėjo pasakyti Švietimo ir 
mokslo ministerijos sekretorius Dainius 
Numgaudis. Sekretorius atkreipė dėmesį 
į tai, kad skirtingai nuo kitų Vilniaus 
mokyklų, iš ministerijos biudžeto išlai
komi “Lietuvių namai” neturi fizinių as
menų pajamų mokesčių skolų.

Kadangi mokykloms chroniškai stinga 
pinigų - ministerijos biudžetas 3.7 mln. 
litų mažesnis negu pernai, pasak Num- 
gaudžio, bandoma gelbėtis truputį mo
kant, truputį nemokant. “Lietuvių namų” 
problemos nėra skirtingos. Aukštesnio
siose ir profesinėse mokyklose už skolas 
buvo išjungta elektra.

Švietimo įstaigos šįmet negauna maž
daug 10% joms reikalingų pajamų, o Vy
riausybės nutarimas numato, kad, gavus 
įplaukas, pirmiausiai būtina išmokėti al
gas, sumokėti fizinių asmenų ir “Sodros” 
mokesčius. (“Liet. lytas”) 

prie Šventojo Sosto Kazys Lozoraitis ir 
šalies ambasadorius Italijoje Romanas 
Podagėlis.

Krikščionybės 2000 metų jubiliejui 
skirtos Pasaulio jaunimo dienos Romoje 
baigėsi sekmadienio mišiomis, kurias au
kojo popiežius Jonas Paulius II. Jaunuo
sius lietuvius maldininkus Romoje ir Ita
lijoje apskritai prižiūrėjo šeimininkai 
italai. Jie parėmė ir lietuvių kelionės iš
laidas. “M.R” inf.
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Žinios iš Perth’o
Pertho Apylinkės Valdybos ruošti 

Lietuvos Valstybės dienos - Mindaugo 
karūnacijos bei Dariaus ir Girėno skry
džio per Atlantą minėjimai įvyko š. m. 
liepos 16-tą dieną. Prieš minėjimus at
vykę į lietuvių lankomą bažnyčią, visi 
buvo maloniai nustebinti, kai mišių 
pradžioje kun. Paul Pitzen pastebėjo, jog 
šiandien švenčiame Lietuvos karaliaus 
Mindaugo karūnaciją, įvykusią prieš 
daugelį metų. Jis sakė, kad tai vienas iš 
svarbiausių įvykių Lietuvos istorijoje. 
Labai gražiai M.Stankevičienės papuoš
tas gėlėmis altorius ir jo aplinka liudijo 
šios dienos išskirtinumą. Mišioms patar
navo A. Malinauskas, vargonais grojo V. 
Francas, skaitinius skaitė A. Cižeika. 
Bažnyčioje dalyvavol9 tautiečių.

Po pamaldų minėjimai vyko Lietuvių 
Namuose.

Valstybės dienos minėjimas pra
dėtas Tautos Himnu. Po himno Apylinkės 
Valdybos pirmininkė pakvietė Daivą Sie- 
bertienę skaityti šiai dienai skirtą pas
kaitą. Prelegentė sakė, kad paskaita bus 
trumpa ir supažindins klausytojus su svar
biausiais Mindaugo laikų įvykiais. Lie
tuva mini 3 valstybines šventes, būtent: 
Vasario 16-tąją, Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo dieną, Kovo 11-ją - ne
priklausomybės atkūrimą ir Liepos 6-tąją 
- Lietuvos valstybės pradžią.

1253 m. naujai pastatytoje Vilniaus 
katedroje Mindaugas buvo karūnuotas 
Lietuvos karaliumi. Popiežiaus Inocento 
IV pavedimu, Kulmo vyskupas Henrikas 
patepė Mindaugą ir jo žmoną Mortą 
šventais aliejais, o Livonijos ordino ma
gistras uždėjo Mindaugui karaliaus ka
rūną. Lietuva - karalystė. Ji nesigręžė į 
rytus, į Bizantiją, bet, priimdama krikštą 
iš Romos popiežiaus, įsijungė į Vakarų 
Europos valstybių eiles. Mindaugas ir 
toliau vedė karus Lietuvos stiprinimo 
tikslais. Nelemta jam buvo įvykdyti visus 
savo užsimojimus, nes po 10 valdymo 
metų jis ir jo šeima buvo vidaus sąmoks
lininkų išžudyta. Tačiau jo įkurta Lietuvos 
valstybė nežuvo.

Prelegentei baigus, Eglė Kairienė 
perskaitė dalį straipsnio, rašyto “Lietuvos 
ryte”, apie Mindaugo karūnaciją ir įvy
kius bei išvadas.

Dariaus ir Girėno minėjimas. Pir
mininkės pakviestas tarti žodį, Balys 
Steckis kalbėjo apie Lietuvos didvyrius. 
Sakė, kad Mindaugas, Algirdas, Kęstutis, 
Vytautas ir dar kiti kovojo su Lietuvos 

•JltšVcntė 21-mn gimtnDicni

Anita Julija - Geelonge žinomų Jūratės ir Tedo Reilly dukra - atšventė savo 21- 
mą gimtadienį. Tarp svečių buvo giminės iš Adelaidės bei Sydnėjaus, ir susirinko 
draugai bei draugės iš Melboumo ir Geelongo.

Anita gimė rugpjūčio 8 d. Geelonge. Baigė Sacred Heart privačią gimnaziją, lankė 
Geelongo Savaitgalio mokyklą, šoko tautinius šokius ir žaidė “Vytis” krepšinio 
komandoje. Dabar studijuoja psichologiją ir media studies Deakin Universitete. Po 
studijų dirba plaukimo instruktore dviejuose baseinuose.

Močiutė Liuda Vitkūnienė sveikina Tave, brangi Anita, su 21-mu gimtadieniu ir linki 
saulėtos bei laimingos ateities.

priešais, stengėsi ją ginti ir buvo didvy
riai. Taip pat, pasiaukoję dėl Lietuvos 
vardo garsinimo ir jos laisvės atgavimo, 
savo gyvybę paaukojo Romas Kalanta ir 
daug partizanų.

Išskirtinę vietą didvyrių tarpe užima 
Steponas Darius ir Stasys Girėnas. Nors 
buvo tokių, kurie kaltino juos komer
cializmu, bet skristi per Atlantą į Lietuvą 
vienmotoriu lėktuvu 1933 metais buvo 
ilgiausia tų laikų kelionė. Lietuva jų lau
kė su pasididžiavimu ir tragiška mirtis 
nuliūdino visus laukusius.

Po p. Steckio kalbos, Eglė pasiūlė vi
siems sudainuoti “Atskrend sakalėlis”. 
Dalyviai dar turėjo galimybę pasiklausyti 
dalį paskaitos, skaitytos apie Darių ir 
Girėną Adelaidėje, ten įrašytos į kasetę 
ir atvežtos į Perthą Gedimino Patupio. 
Apie skrydžio liūdną pabaigą buvo pri
siminimų ir iš dalyvių tarpo.

Metinis Bendruomenės susirinki
mas. Baigus prisiminimus, pirmininkė 
atidarė metinį Bendruomenės susirinkimą. 
I-Yczidiumas nebuvo kviečiamas it, pagal 
anksčiau paskčlbtą dienotvarkę, sekė pra
ėjusio metinio susirinkimo protokolo 
skaitymas. Apžvelgdama metinę Valdy
bos veiklą, pirmininkė sakė, kad orga
nizavo minėjimus, paskaitas, vyskupo R. 
Norvilos priėmimą, kunigo Alfonso Sa
vickio išleistuves, rinko Bendruomenės 
nario mokestį. Jį susimokėjo apie 40 tau
tiečių.

Jai baigus, Bendruomenės valdybos 
iždininkas Viktoras Kairys pateikė susi
rinkimui išsamią finansinę apyskaitą. 
Nuo 10.5.99 iki 7.5.2000, Valdyba turėjo 
$3,253.62 banke ir $838.40 grynais.

Viso $ 4,092.02.
Per minėtą laikotarpį surinkta: už 

pietus $1,630, už loteriją $715, nario 
mokestis $ 220, aukos $770, neparduotų 
pietų produktai $79.20 ir banko palū
kanos $12.47. Viso $3,426.67.

Sumokėta: už maisto produktus-$ 
915.60, už salės nuomą $500, loterijos 
bilietus ir kt. $40.55, gėles $71, prizus ir 
dovanas $178.45, už spaudą ir kt. $172, 
banko mokesčiai $9.04 ir baltų staltiesių 
valymas $84. Viso sumokėta $1970.64.

Auka vyskupui R. Norvilai: dalyviai 
jo priėmime aukojo $770 ir Valdyba davė 
tą dieną surinktus loterijos pinigus $115, 
viso $885.

Savo finansinio pranešimo metu iž- 
dinikas užsiminė dėl turistinės išvykos į 
Swan Valley ar kur nors kitur, jei norin
tieji vykti duotų pasiūlymų sekančiame 
posėdyje. Sakė, kad Valdyba padengtų 

dalį išvykos išlaidų, o aukotojams padė
kojo, kad “taip giliai į kišenę ranką Įkišo”.

Kontrolės komisijos pranešimą pa
skaitė jos pirmininkas AKateiva. Š. m. 
birželio 16 jis ir A.Čižeika patikrino 
Valdybos iždininko vedamas knygas, 
dokumentus, laikomus pinigus. Knygos 
vedamos tvarkingai ir pajamos bei išlai
dos įrašytos pagal turimus kvitus ir

Iš prisiminimv: Lietuvjški šokia j Oiiblirie

Lietuviai šokėjai Dubline. Pirmoje eilėje iš kairės? Rita Daunoraitė, Dana Bulaitytė, 
Stasys Bosikis, Eugenia Bulaitytė, Juzė Siniušaitė’. Antroje eilėje iš kairės: Muzikantas 
(pavardė nežinoma), Petras Žilinskas, Jeronimas Alkimavičius ir Liudas Bungarda.

Reprezentavau Lietuvą Tarptautiniame 
tautinių šokių festivalyje: 1954 gegužės 5- 
6-8-9 dienomis Airijos sostinėje Dubline 
įvyko pasaulinis tautinių šokių festivalis. 
Jame dalyvavo tautinių šokių šokėjai iš 
dvylikos valstybių. Būtent: Prancūzijos, 
Vakarų Vokietijos, Ispanijos, Vengrijos, 
Škotijos, Estijos, Italijos, Brazilijos, 
Meksikos, Olandijos ir Lietuvos. Kadangi 
Baltijos valstybės tuo metu buvo oku
puotos rusų, tai festivalio rengėjai pa
kvietė Londono lietuvių (tuo metu aš dar 
gyvenau Londone) tautinių šokių grupę 
atstovauti Lietuvai. Visas išlaidas - 
kelionę ir pragyvenimą Dubline - ap
mokėjo rengėjai. Rengėjai viską apmo
kėjo tik keturioms poroms ir muzikantui, 
o grupėje buvo dvylika porų. Taigi, aš- 
tuonias poras reikėjo palikti namuose 
arba patiems susimokėti už kelionę. Mūsų 
tarpe tokių turtingų neatsirado, tad buvo 
atrinktos keturios geriausios poros. Ži
noma, buvo ir nepatenkintų, bet mes 
nieko negalėjome padaryti. Gegužės 4 d. 
Londone sėdom į traukinį ir nuvažiavom 
į Liverpool, ten persėdom į laivą. Na ir 
Airių jūra per 5-6 vai. pasiekėm Dubliną. 
Ten mūsų laukė festivalio rengėjai, kurie 
nuvežė į labai puikų privatų bendrabutį. 
Tame pačiame bendrabutyje buvo ap
gyvendinti ir estų šokėjai. Per naktį gerai 
pailsėję ir atsigavę po kelionės, sekančią 
dieną (gegužės 5-tą) apie vidurdienį 
Dublino gatvėmis įvyko visų dalyvių ei
sena. Valstybė po valstybės su savo vėlia
vomis žygiavo viena paskui kitą. Tarp jų, 
žinoma, ir Lietuva su mūsų trispalve. Man 
teko garbė ją nešti. Eisena buvo nusitęsusi 
per visą kilometrą. Po eisenos Dublino 
stadione įvyko oficialus tarptautinio šokių 
festivalio atidarymas. Jį atidarė Dublino 
burmistras. Po atidarymo už pusvalandžio 
prasidėjo šokiai. Pirmiausiai pasirodė 
Airija. Po jų sekė Lietuva. Mes pradėjom 
su “Oželiu” ir “Rugučiais”, “Šustu”, o 
pabaigoje “Mikita”. Per visą festivalį 
žiūrovams labai patiko mūsų vyrų šokiai 
"Oželis” ir “Mikita”. Susilaukėm dau

dokumentus. Mirus kontrojęs komisijos 
nariui J.Čyžui, reikia rastį.ąsmenį, kuris 
galėtų jį pakeisti.

Eglė Kairienė atkreipė dėmesį dėl 
Žinutėse rašyto pageidavimo, minėjimus 
bažnyčioje pradėti iškilmingiau, būtent- 
su vėliavos įnešimu prie altoriaus. Ge
riant kavutę ir užsigardžiuojant pyragais, 
buvoprayę^ 

giausiai plojimų ir šauksmo. Per keturias 
dienas šokorn 6 kartus (trečiądįerųjr 
ketvirtadienį po vieną kartą, o šeštadienį 
ir sekmadienį po du kartus). Penktadienį 
buvo laisva diena. Antrą festivalio dieną, 
bešokant mums atsitiko didžiausia ne
laimė. O buvo šitaip. Šokant “Mikitą” rei
kia turėti dvi apie 3 metrų ilgumo lazdąs. 
Tokias lazdas mes turėjom, bet jas;vežtis 
traukinyje, vėliau laive, atrodė bus labai 
nepatogu, tai kreipėmės į organizacinį 
komitetą, gal jie mums tokias lazdas 
galėtų parūpinti. Taip ir buvo, jie mums 
tokias lazdas Dubline nupirko^ Tik buvo 
toks skirtumas, kad mūsų lazdos Londone 
buvo keturkampės ir tik galai paimti 
rankoms apvalūs. O jie nupirko visas 
apvalias lazdas. Taigi, bešokant “Mikitą” 
ir jas sukryžiavus, vienam Šokėjui tik 
truputį palietus vieną lazdą, atsitiko 
didžiausia nesėkmė, ta viršutinė lazda tik 
brr...brr...brr... ir nusirito į vidurį salės. 
Na ką, be lazdos toliau šokti negalime, 
reikėjo sustoti ir pakėlus lazdą pradėti iš 
naujo. Šį kartą viskas baigėsi laimingai, 
žiūrovai buvo supratingi ir šokiui pasi
baigus sukėlė didžiausias ovacijas. Fes
tivaliui pasibaigus, dar turėjom dvidienas 
laiko apžiūrėti Airijos sostinę. Dublinas 
yra gana gražus miestas. Labai( daug 
bažnyčių, o dar daugiau fėtsriraiių-^hĮ. 
Kiekvienoje gatvėje po barą, o ilgesnėse 
gatvėse - net po du ar (ris2tyįsiKės čia 
atrodė labai pigu, palyginus su Londonu. 
Be to, už angliškus 10 šilingų gavome 
airišką svarą, tai išeidavo dar pigiau. Taigi, 
po savaitės smagiai praleisto laiko, visi 
linksmi ir patenkinti grįžom į Londoną.

Lietuvą Šiamę festivatyjė ąistoVąvd^ie 
šokėjai: Rita Daunbraite.'DanaBuTaitytė, 
Eugenija Bulaityje, Juzė Siniušaitė, Jero
nimas Alkimavičius (vėliau pasikeitęs 
pavardę į Jaras Alkis), Stasys Bosikis, 
Liudas Bungarda, Petras Žilinskas ir 
Muzikantas (pamiršau jo pavardę).

Liudas Bungarda 
-It.'-J'

— □
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Albina Bunevičhitė, partizanė slapy- 
varde “Aušrelė” (kalėjimo nuotrauka), 
kaip “ypatingai pavojinga nusikal
tėlė;” nuteista mirti Prienuose ir su
šaudyta 1950 spalio 4 Vilniuje. Tada 
jai buvo tik 20 metų. KGB archyve 
yra išlikęs jos pasisakymas “teismo” 
metu: "... Į partizanus aš išėjau są
moningai, kaip idėjinis tarybų valdžios 
priešas... Išėjau į mišką kovoti prieš 
tarybų valdžią ir rusų okupantus, už 
laisvą ir Nepriklausomą Lietuvą be 
rusų ir komunistų, kad Lietuvą valdytų 
lietuviai, bet ne komunistai... Ašnieka- 
da nieko nebijojau ir drąsiai ėjau į kovą 
su tarybine valdžia, nes aš jos neken
čiau. ... Įstojau iš įsitikinimo, kad reikia 
kovoti su sovietais.... Taip, aš esu įsiti
kinęs tarybų valdžios priešas ir neken
čiu jos ir komunistų... ”

“Aušrelės” tėvas už dalyvavimą 
partizaninėje veikloje buvo nuteistas 
10 metų kalėjimo.

(Laisves kovų archyvas, nr. 20, psl.7)

Nelygios kovos metai
Red.: Lietuvoje dabar minima partizanų diena. Apie šį didvyrišką laikotarpį buvo 

rašyta ir išeivijoje, tačiau per pastarąjį dešimtmetį yra atsivėrę naujų šaltinių ir rasta svarbių 
dokumentų. Prisiminimui čia pateikiame istorinę apžvalgą.

Keičiantis sąlygoms, keitėsi ir par
tizanų veiklos taktika. Iki 1945 vasaros 
partizanai, kurių tuo metu buvo Lietuvoje 
apie 30 000, gynė savo krašto teritoriją. 
Dideliais junginiais jie telkdavosi miško 
stovyklose, persikeldavo su ginklais 
net dieną, užimdavo miestelius, naikin
davo valsčių dokumentus, stribų būstines, 
sovietų aktyvistus, o naktimis visiškai 
kontroliavo padėtį kaimo vietovėse ir 
nevengdavo susidūrimų su okupacine 
kariuomene. Šiuo laikotarpiu įvyko visų* 
didžiausi ir kruviniausi partizanų karo 
mūšiai: Palių, Kalniškės, Paliepių, Kiau
neliškio, Virtukų ir kiti. Juose priešas 
naudojo aviaciją, artileriją, šarvuočius. 
Kadangi okupantų kariuomenė buvo 
nepalyginamai gausesnė ir geriau gink
luota, partizanai, kurių didelius junginius 
priešas lengvai susekdavo ir apsupdavo, 
patirdavo didelių nuostolių. 1945 m. 
Lietuvoje kasdien žūdavo vidutiniškai 27 
laisvės kovotojai ir civiliai gyventojai. 
Todėl partizanai pakeitė taktiką: išsi
skirstė į mažesnius būrius, ėmė vengti 
atvirų kautynių ir priešus naikindavo 
pasalose. Vien tiktai Dainavos apyg. 
Geležinio Vilko grupės, vėliau Partizano 
Kazimieraičio rinktinės vado V. Voverio 
- Žaibo vadovaujami partizanai 1944- 
1949 metais per 28 sėkmingas kautynes 
sunaikino 300 kareivių ir stribų (tarp jų 
apie 40 karininkų). Partizanai gyveno 
slėptuvėse ir bunkeriuose, nepritaiky
tuose gynybai. Todėl priešui susekus ar 
saviškiams išdavus, bunkeryje kovotojai 
beveik visada žūdavo, o labai dažnai - 
nusižudydavo. Partizanai laikėsi griežtos 
konspiracijos, bunkeriai buvo išradingai 

slepiami ir gana dažnai keičiami.
Kovose ypač veiksmingi buvo spe

cialūs judrieji partizanų būriai. Antai, 
Dzūkijoje Šventežerio apylinkėse, veikė 
60 kovotojų būrys, kuris važinėjo su 12 
rogių, turėjo 12 kulkosvaidžių. Būrys 
įviliodavo priešą į pasalą ir sunaikindavo. 
Zarasų krašte buvo “skrajojantis” K. 
Kaladinsko - Erškėčio būrys, kuris per 
1944-1947 metus įvykdė 23 kovines 
operacijas. Dzūkų rinktinės Punios kuni
gaikščio Margio grupėje veikė raitelių 
būrys. Judrumu pasižymėjo J. Misiūno - 
Žalio Velnio vadovaujami Didžiosios 
Kovos apygardos partizanų junginiai, 
kurie vienoje vietoje neužtrukdavo ilgiau 
kaip tris dienas. Jie judėdavo per 4 - 5 
valsčių teritorijas, vadinamuoju “mažuoju 
ratu”, štabas patraukdavo “didžiuoju 
ratu”, apimančiu visą Trakų apskritį. Pra
sidėjus itin dideliam priešo kariuomenės 
siautėjimui (puolimui), partizanai pasi
traukdavo už apygardos veikimo ribų. 
Priešingos taktikos laikėsi Dzūkų rink
tinės, vėliau Dainavos apygardos vadas D. 
Jėčys-Ąžuolis, kuris niekada nebuvo 
išvykęs iš Punios šile išmoningai įrengtos 
slėptuvės, kurioje ir žuvo išduotas.

Kovines baudžiamąsias operacijas 
partizanai dažnai rengdavo, kada būdavo 
lengviau paslėpti pėdsakus. Žiemą imda
vosi organizacinės ir agitacinės veiklos: 
tobulindavo organizacines struktūras, 
rengdavo atitinkamus dokumentus, leis
davo laikraštėlius, atsišaukimus ir kitą 
informacinę medžiagą. Partizanų kovų 
metais įvairiu tiražu ėjo per 50 laikraš
tėlių. Paskutinįjį laikraštėlį “Partizanų 
šūvių aidas” išleido 1957 Prisikėlimo 

apygardos Juozapavičiaus tėvūnija Ža
garės rajone. Jo redaktorius, buvęs lakū
nas Kostas Liuberskis - Žvainys, dingo be 
žinios.

Konkrečių organizacijų planus daž
niausiai paruošdavo rinktinių arba grupių 
(batalionų, tėvūnijų) štabai. Antai “Užga
vėnių baliaus “ operaciją (1947), kurios 
metu buvo sunaikintas Marijampolės 
partinis aktyvas, ir kolonistų išgujimą iš 
Obšrūnų kaimo (1947) parengė Tauragės 
apygardos Vytauto ir Žalgirio rinktinių 
štabai, vadovaujami V. Gavėno - Vampyro 
ir V. Štrimo-Šturmo. Žemesnieji vadai 
duodavo veiklos ataskaitas aukštesnie
siems. Dainavos apygardos vadas D. Jėčys 
rinktinių vadų ataskaitų reikalavo kas dvi 
savaites.

Blėstant partizanų karui, ryšius tarp 
partizanų junginių vis dažniau pradėjo 
kontroliuoti MGB. Atskiros partizanų 
grupės veikė vis savarankiškiau, o kartais 
- MGB išprovokuotos. Paskutines kovi
nes pasipriešinimo okupantams opera
cijas atliko Vytauto apygardos partizanai 
A. Kraujelis - Siaubūnas ir V. Petronis - 
Nemunas. 1952 birželį jie pasaloje nušovė 
Utenos aps., Alantos vis., Kaniūkų kol
chozo pirmininką ir sužeidė klubo- 
skaityklos vedėją, rugsėjį - “Aušros” kol
chozo salėje sudaužė kino aparatūrą. Po 
to A. Kraujelis iki savo žūties 1965 metais 
dar siuntinėjo grasinamus raštelius ypač 
aršiems sovietų pareigūnams.

Nelygioje kovoje žuvo per 20 000 lais
vės kovotojų, dešimtys tūkstančių partiza
nų rėmėjų buvo ištremta arba įkalinta, 
kaimo gyventojai suvaryti į kolchozus. 
Paramos iš užsienio taip ir nesulaukta. 
Ginkluotas pasipriešinimas okupantams 
nuslopintas. Tačiau neišnyko pagrindinės 
partizanų kovos priežastys: Tėvynės meilė 
ir pareiga gintis nuo okupantų. Tautos ko
va virto pasyviu pasipriešinimu.

Algis Rupainis (Vilnius)

Brydis Baltijos jūroj
Viltis Kružienė

1 (Tęsinys iš “M.R” Nr. 33)
Tūriu pasakyti, kad vokiečiai mus labai 

užjautė ir prieš išleidžiant iš ligoninės, 
nežiūrint mūsų tautybės, visiems davė po 
eilutę švarių, nors ir padėvėtų viršutinių 
bei apatinių rūbų. Gavome pažymėjimą 
apie nelaimę ir dar kiekvienas gavo po 
50-100 RM pradžiai. Tbrėdama pažymė
jimą, krautuvėje nusipirkau daiktams 
lagaminėlį ir su būriu moterų iškeliavau 
ieškoti artimųjų - pamiršusi, kad turėjau 
ir mintinai žinojau giminių adresą, kurie 
gyveno netoli Berlyno, Brandenburge. 
Nusipirkę geležinkelio bilietus išvažia
vome ieškoti prarastų artimųjų. Važia
vome gana ilgai, pirmiausiai j Rostock’ą, 
Šiaurės Vokietijoje, kur girdėjome, kad 
ten esą išgelbėtųjų. Tame šiaurės mieste 
reikėtų kreiptis į Gestapo įstaigą, nes tik 
jie tikriausiai viską žino.

Visi važiuoja, važiuoju ir aš. Tik po 
kelių klajonės dienų, matyt, mano galvo
sena atsigavo ir staiga atsiminiau, kad 
man reikia važiuoti į pietus prie Berlyno, 
o ne rėje bastytis. Palikusi visas 
savo bendrakeleives važiuoju atgal, bet 
jau į Berlyno pusę. Kelionė buvo sunki. 
Bombardavimo aliarmas. Kai kur susi
siekimas laikinai nutrūkęs. Dažnai teko 
nakvoti geležinkelio stotyse kol, pagaliau, 
atvažiavau iki Potsdamo ir tikėjausi iš ryto 
pasiekti Brandenburgą. Ruošiausi per
miegoti Potsdamo stotyje. Tačiau prieš pat 
vidurnaktį stoties prižiūrėtojas liepė vi
siems apleisti patalpas. Traukiniai naktį 
nevažiuoja. Stotį užrakina. Lauke šalta. 
Tamsu. Neturiu kur prisiglausti. Eidama 
verkiu. Beeidama geležinkelio bėgiais su
tikau geležinkelietį senuką ir paklausiau, 
kaip reikia nuvažiuoti į Brandenburgą.
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Senukas man paaiškino, kad galima 
nuvažiuoti autobusu, bet naktį autobusai 
nekursuoja. Pirmasis autobusas pradeda 
važiuoti penktą valandą ryto. Kur dabar 
dingti? - Geras buvo tas senukas, jis 
manęs pasigailėjo po to, kai aš jam pa
sakiau, kaip skendau su laivu “Wilhelm 
Gustloff”, ir kad nieko čia nepažįstu. Jis 
mane nusivedė ir mažoje sargo būdelėje 
parodė ant lentos paruoštą guolį, kuriame 
aš galėsianti pernakvoti Aš jo paklausiau, 
o kurgi jis pats miegosiąs? Dėl to liepė 
nesirūpinti. Kai bus penkta valanda ryto, 
jis ateisiąs manęs pakelti. Ir tikrai, anksti 
iš ryto jis mane prikėlė, parodė kur eiti į 
autobusų stotelę. Septintą valandą ryto 
atsiradau jau Brandenburge. Susiradau 
adresą, pasibeldžiau į duris.

Duris atidarė teta. Ji savo akimis ne
norėjo tikėti, kad prieš ją stoviu aš. Nu
stebusi pasakė: “mes su tavo mama prieš 
kelias minutes apie tave kalbėjom ir 
nutarėm, kad tavęs nebėra gyvos”. Ji taip 
pat trumpai papasakojo, kad mama su 
mergaite pas juos atvykusi prieš savaitę. 
Patėvis, važiavęs traukiniu, atvykęs kiek 
anksčiau. Vėliau mama pasakojo, kaip 
jinai su sesute, tartum per stebuklą, pate
kusios į vienintelę nuleistą gelbėjimo val
tį. Iš ryto pirmas praplaukiantis laivas 
sustojęs ir žmones iš valties paėmęs.

Pamačius mamą ir visą šeimą, džiaugs
mui nebuvo galo. Tik vėliau vėl atsirado 
rūpestis, kur reikės pastoviai apsigyventi? 
Pas gimines buvo mažai vietos, o svar
biausia, esant arti Berlyno, kur dieną ir 
naktį skraidė lėktuvai ir mėtė bombas, 
negalėjome ilgai pasilikti. Gerai, kad 
mokėjau vokiečių kalbą ir kalbėjau be 
jokio akcento. Nuėjau į patį Gestapą 
gauti leidimą išvažiuoti iš Berlyno srities. 
Leidimą gauti nebuvo taip lengva, bet 
pasakiau, kad aš su visa šeima skendau

su žinomu laivu, o dabar neturiu pas ką 
apsistoti ir man reikalingas leidimas 
važiuoti traukiniu į pietų Vokietiją. Kai 
manęs paklausė, kur turiu giminių, tai 
pasakiau, kad noriu važiuoti į Kempten’ą 
(Allgau). O kai reikėjo duoti adresą, tai 
pasakiau pirmą sugalvotą numerį Adolf 
Hitler Strasse. Žinojau, kad kiekviename 
mieste tokio pavadinimo gatvių esama. 
Leidimą gavau.

Sekančią dieną su drebančia širdimi 
važiavome į Berlyną, nors žinojome, kad 
tą miestą bombarduoja dieną naktį. į 
Kempten’ą reikėjo važiuoti per Stutt- 
gart’ą. Kad pasiekti Stuttgart’o liniją, 
reikia pereiti patį Berlyno miestą, bet ir 
čia mums nusišypsojo laimė. Vienintelę 
dieną per dvi savaites Berlyną nebom
bardavo ir mes laimingai pasiekėme 
reikiamą stotį.

Po daugelio nesėkmių pagaliau pra
dėjome naują kelionės etapą, bet jau 
pačioj Vokietijoj. Tačiau tos baisios 
nakties Baltijos jūroj aš nepamiršiu iki 
mirties. □

Kur ieškoti 
giminės šaknų?
Dažnas užsienyje gyvenantis lie

tuvių kilmės asmuo norėtų daugiau 
sužinoti apie savo giminės šaknis - 
gauti geneaologinį medį. Kur jis turė
tų kreiptis?

Lietuvoje veikia Genealoginių 
tyrimų centras (GTC), į kurį galima 
kreiptis lietuvių arba anglų kalba. 
Centras dirba su visais Lietuvos ar
chyvais ir su šaltiniais, esančiais kai
myninėse šalyse. Pagrindinis GTC 
darbo privalumas - skirtingų laiko
tarpių duomenų kaupimas šeimos ar 
giminės genealoginiam medžiui su
kurti. Užsakovas turi pateikti elemen
tarius pradinius duomenis (asmens 
pavardę ir vardą, tėvo vardą, gimimo, 
vedybų ar mirties datą, vietovės, ku
rioje gimė, pavadinimą).

Centro adresas:
The Centre of Genealogical 

Research, P/D 2866, Gedimino 7, LT- 
2000 Vilnius, Lithuania.

Tel/fax.: 370 2 239 335 
e-mail: gtc@posLomnitei.net 
Pagrindiniai įkainiai užsakovams, 

gyvenantiems užsienio šalyse, yra:
▼ vieno asmens įrašo kaina - $12;
▼ foto kopija - $3;
▼ kopijos vertimas į anglų kalbą -

$3;
▼ pradinis mokestis - $40.

Pastaba: kainos nurodytos Ame
rikos doleriais.

Duomenų paieška pradedama gavus 
pradinio mokesčio čekį. Genealogi
jos tyrimai grindžiami ekspertų verti
nimu, antspaudais patvirtintomis 
metrikų knygų foto kopijomis bei do
kumentų išrašais.
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Hliutės kampelis
Taip iucs ir vadino

Kai augau Kaune, vieninteliai importuojami dulkių siurbliai buvo “Electrolux” 
firmos. Taip juos ir vadino: elektroliuksai. Vėliau atsirado ir kitokių, bet pavadinimas 
liko. Sakydavo: “Mes labai džiaugiamės savo elektroliuksu”.

Tokių dalykų, kuriuos pavadinę firmų vardais, tų vardų ir laikėmės, buvo ir daugiau. 
Rašalu pripildoma plunksna vadinosi parkeris. (Man rodos, kad ir iki šiol taip vadinasi). 
Siuvamoji mašina (pradžioje ranka sukama, paskui kojomis minama) vadinosi Zingeris. 
Kaip gi - juk ant jos didelėmis raidėmis buvo užrašyta: “Singer”! Atsirado skalbimo 
milteliai. Ant jų buvo pavadinimas: “Persil”. Taigi, skalbimo milteliai vadinosi persilis. 
Mane siųsdavo į krautuvę: “Atnešk persilio”.

O vieną dieną Laisvės alėjoje, didžiulės krautuvės vitrinoje pasirodė gražiai apsi
rengęs vyras su kaklaraiščiu, kuris, vienoj rankoj laikydamas papirosą (ne cigaretę!), 
antra ranka nedideliame kubilėlyje makalavo lazda - tarytum sviestą muštų. Tik tas 
kubilėlis buvo karštas, iš jo veržėsi garai ir muilo putos. Kubilėlis vadinosi huveris 
(Hoover), parašas skelbė, kad per 10 min. šitaip išsiskalbia pilna mašina nešvarių 
drabužių. Ir tai - skalbėjui gražiai apsirengus, nesušlampant rankų! (Kaip ir kur reikėjo 
skalauti, reklama neskelbė.)

(Kai tėvas nupirko patefoną, jis, turbūt iš seno Įpročio, pavadino jį gramofonu. 
Tas pavadinimas man ir įstrigo. Kai pradėjo atsirasti magnetofonai, visokie plokštelių 
ir kasečių grojikai, mano netechniškai galvai tų pavadinimų buvo per daug, ir aš juos 
dabar vadinu bendriniu vardu. Sakau: “Mūsų gramofonai jau visai pasenę”).

Sovietmečiu vaikų labai laukiama dovanėlė iš užsienio buvo flamasteriai (spalvoti 
tušinukai). Iš kurtas pavadinimas, man tada Lietuvoj niekas negalėjo paaiškinti. Spėju, 
kad tai buvo firminis užsieninės prekės pavadinimas, sugestionuojantis Flamandų 
meisterius.

Kai Australijoje atsirado pirmieji šratinukai, ant jų buvo parašyta “Biro”. Taip jie 
ir buvo vadinami - bairo. Vėliau atsirado ir kitos firmos, bet “bairo” liko apibendri
nantis žodis. Kai pasakau “bairo” naujai atvykstantiems iš Lietuvos, jie nežino, apie 
ką aš kalbu, nes jie.iš Lietuvos jau atsivežė šratinuką, tušinuką ir rašikli.

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO
Įspūdžiai is Londono

Londone apsistojome pas dukters ----------------------------------
uošvę Wimbledon’e. Tai gražus, turtingas, 
medžiuose ir soduose paskendęs prie
miestis.

Pailsėję, sekančią dieną išsiruošėme 
į Londono centrą. Mūsų tikslas - nauja 
Modernioji Ta te galerija, neseniai įkurta 
senoje Londono elektrinėje. Pasivaikš
čioję po centrą, perėjome Southwark’o 
tiltu per Temzę ir išilgai upės priėjome 
naują Šekspyro teatrą “Globe”, pastatytą 
pagal seną Šekspyro laikų planą. Labai 
įspūdingas, jaukus pastatas. Paėję toliau, 
priėjome milžiniškų proporcijų pastatą - 
Naująją Tate galeriją. Įėjimas - anga, gal 
25 x 50 m. Šimtai žmonių juda į vidų kaip 
skruzdėlės. Mąstai: milžinams. Penktame 
aukšte apžiūrėję moderniausius ekspona
tus, užtikome salę, specialiai paskirtą 
Fluxus menui. Ir kaip malonu buvo 
matyti, kad dauguma kūrinių buvo pada
ryti, sugalvoti Jurgio Maciūno. Pavar
tėme keletą knygų apie Fluxus. Visur fi
gūruoja George Maciūnas pavardė - 
kaip įkūrėjo ir pagrindinio veikėjo. Jis 
išgarsino lietuvio vardą per visą pasaulį.

Pavargę ir išsekę nuo tiek daug įvai
raus meno, puikioje kavinėje, esančioje 
septintame aukšte, pailsėjome ir pasistip
rinome. O vaizdų grožis: sienos stiklinės, 
Londono centras tiesiai po kojomis.

Nors Wimbledon’o priemiestis toli 
nuo centro, namo grįžome gana greitai - 
požeminiu traukiniu susisiekimas labai 
patogus, greitas, niekada nelauki ilgiau 
negu 5 minutes.

Sekantį rytą mūsų draugas londonietis 
Ken (nežiūrint, kad jam 80 metų), pui
kiai mus pavežiojo po apylinkes. Apvaikš
čiojome labai gražų ir didelį parką, kuria
me buvo gražiausi, spalvingiausi gėlių 
klombai, egzotiški medžiai, krūmai, o 
vidury - puikūs rūmai, terasos, fontanai. 
Tai Sicilijos kunigaikščio Cannosaro nuo
savybė, įkurta XVIII šimtmetyje ir par
duota savivaldybei prieš 80 metų. Rū
muose veikia restoranas, viešbutis.

Kontrastui Ken mus nuvežė į 
Richmond Park’ą, kuris užima mažiausiai 
pora šimtų hektarų laukinio parko. Čia 
viskas kaip gamta sutvėrė: miškeliai, kal
velės, pievos ir, nepatikėsite, matėme

George Maciūnas FLUXDREAMS.

daug laukinių stirnų ir net šeimynėlę el
nių. Mašinos parku pravažiuoja pamažu, 
kad ncišbaidytų žvėrių. Tai nuo senų se
novės išlikę karališkų medžioklių miškai. 
Ir dabar dar jie priklauso Anglijos kara
lienei Elizabeth II.

Kitą dieną Trafalgar aikštėje prie 
Nacionalinės Galerijos susitikau su savo 
pussesere Toni iš Bostono ir jos dukra 
Saša iš New York’o. Apvaikščiojome, pa
sigrožėjome puikiais paveikslais. Mane 
ypač viliojo impresionistų kūriniai. Tems
tant pavaikščiojome po Soho. Čia daug 
gatvelių mašinoms uždarytos. Daugybė 
žmonių - senų ir jaunų - slampinėja gat
velėmis, po Leicester parkelį, kai kur mu
zikantai groja. Nuotaika labai draugiška, 
maloni, aplink bistro, kavinės, šviesos, 
žiba reklamos.

Sekantį vakarą ėjome į Adelphi teat
rą. Čia matėme “Chicago” dance-musi- 
cal. Grakščios merginos puikiai šoko ir 
dainavo. Sekantį vakarą ėjome į Embassy 
teatrą pasižiūrėti “Kišenės, pilnos akme
nų”. Puiki komedija. Vieną popietę pa
vaikščiojome po užtvertą kvartalą “The 
Temple” (Šventovė), kur visi advokatai 
turi savo raštines. Viename kiemų pama
tėme Įdomią Normanų bažnytėlę, 
pastatytą XI a. Po poros dienų išskrido- 
me j JAV.

Jolanta Janavičienė

Olimpiados žurnalistų kaimelis
Rita Baltušytė

Pirmą kartą olimpinio judėjimo isto
rijoje Sydnėjaus Olimpiados metu veiks 
žurnalistų kaimelis. Ir tikriausiai iki šiol 
nėra pasitaikę, kad asmuo, atsakingas už 
visą komunikacijos sistemą, būtų lietuvis. 
Tai Algis Bižys, vieno didžiausių Sydnė
jaus Olimpiados sponsorių - didžiausios 
Australijos telekompanijos “Telstra” 
komunikacijų inžinierius.

Lidcombe priemiestyje įsikūrusios 
ligoninės parko dalis virto milžinišku 
moteliu.

Tarp melsvuojančių eukaliptų, ryškiai 
žalių tujų, įvairiaspalvių palmių išvestose 
alėjose tvarkinguose gėlėmis apsodin
tuose kotedžuose dvi savaites gyvens 4433 
iš 6 000 vasaros olimpinėse žaidynėse 
akredituotų žiniasklaidos atstovų. Jie čia 
susirinks poilsio, baigę darbą spaudos 
arba radijo ir televizijos transliacijų cen
tre Homebush priemiestyje Įsikūrusiame 
Olimpiniame parke.

Kaimelio aplinka tikrai kurortiška, 
nors į Lidcombę nuo miesto centro tik 
pusvalandis kelio automobiliu (dar ma
žiau iki Olimpinio parko). Per kelią nuo 
priešais žiniasklaidos kaimelį golfo aikš
tynas, o kitoje kaimelio pusėje einančioje 
East gatvėje (į ją išvažiavimo nėra) plyti 
didžiausios pietų pusrutulyje Rookwoodo 
kapinės, kuriose yra ir lietuvių skyrius.

Žurnalistų poilsiui skirti kotedžai 
Svieste švietė nauju dažų sluoksniu: kai 
kuriose alėjose rikiavosi pilki, kitur žalsvi 
vasaros nameliai, o toliausiai nuo įva
žiavimo esantis “kvartalas” nei iš tolo, nei 
iš arti motelio nepriminė: čia išgrįstos 
tikros gatvės, stovi 65 tikri dviaukščiai 
mūriniai švelnia abrikosų spalva nutin
kuoti gyvenamieji namai, netgi su gara
žais dviems automobiliams.

Žurnalistai turės atskirus miegamuo
sius, dviems žmonėms tenka vienas dušas 
ir tualetas, kiekviename kambaryje bus 
atskiras telefonas (jo numeris toks pats 
kaip kambario), kabelinė televizija. Kam
bariai jau apstatyti, net su užuolaidomis, 
deja, be oro kondicionierių, namus vėsins 
tik palubėje besisukantys elektriniai ven
tiliatoriai. Tikimasi, kad karšta rugsėjo 
saulutė (Australijoje rugsėjis - pirmas 
pavasario mėnuo) netaps problema, nes 
įnamiams keliantis dar nebus spėjusi 
įkaisti, o gulant jau bus atvėsusi. Jeigu 
kartais imtų ir atšaltų, spaudos atstovai 
galės įsijungti dujinius radijatorius. Kiek
viename bute taip pat yra nedidelės vir
tuvėlės su elektrine plyta ir šaldytuvu, 
reikalingiausiais rakandais.

Kur gyvens akredituotieji Lietuvos 
žiniasklaidininkai, Algis pasakyti nega
lėjo, bet kur jie beapsistotų, jis žada juos 
susirasti, pasistengs kiek galės padėti 
susiorientuoti, bent jau susirasti Lietuvių 
Klubą. Pasak jo, sunku pasakyti, kokios 
problemos gali iškilti, nes tai pirmas 
kartas, kai vienoje vietoje apsistos tiek 
sporto žurnalistų.

Nesklandumų neturėtų pasitaikyti ry
šių srityje, už kurią Algis Bižys tiesiogiai 
atsakingas. “Telstros” ryšių mazgas Lid- 
combėje aptarnaus 15% visų Olimpiados 
komunikacijų. Nors tikimasi, kad atvykę 
į savo kaimelį žurnalistai nebedirbs, o 
norės pailsėti, turint omenyje skirtingas 
laiko juostas visame pasaulyje, nesunku 
atspėti, kad dalis jų telefono linijas užims 
ir nakties metu. Neveltui čia įrengti net 
aštuoni mobilaus telefono ryšio bokštai.

Pirmieji 68 žurnalistai į Lidcombę at
vyksta rugsėjo 5 dieną. Pirmiausia jie 
pamatys kaimelio centrą - žalią aikštę, 
su raudonų plytų laikrodžio stulpu ir 
aplink ją išsidėsčiusius baltai dažytus 
vieno-pusantro aukšto namus, su gonke- 
liais, plonomis medinėmis kolonomis. Se
nieji namai laikinai prilaikyti Olimpiados 
reikmėms, bet jų išvaizdos keisti nelei-

Algis Bižys

džia šalies Paveldo apsaugos įstatymas. 
Didžiausiame, su ilga veranda priešais 
fasadą, įsikūręs registracijos centras ir 
tipiškas australiškas alaus baras, jau tia- 
bar išblizgintomis medinėmis grindimis, 
ilgu baru palei galutinę sieną, plonomis į 
medinėmis kolonomis per salės vidurį,' 
Mums prie jo besikalbant atkeliavo du 
bilijardo stalai. Šalia - paštas, parduotu
vės, medicinos punktas, kirpykla, resto
ranas, kavinė. į* ***.*,Čia pat ir pagrindinis autobuso susto
jimas, iš kurio kas penkias minutes kur
suos autobusai į Homebush olimpinį 
parką.

Saugumo sumetimais patekti į žinia- 
sklaidos kaimelį ir iš jo išvykti Olim
piados metu bus galima tik per vieną 
pagrindinį įvažiavimą.

Prieš atsisveikindama paprašiau Algį 
Bižį trumpai papasakoti apie save ir suži
nau, kad gruodį jis švęs 50-ties metų jubi
liejų, gimė Sydnėjuje, turi brolį Gediminą * “ 
ir seserį Nijolę. Su žmona Sandy užau
gino dukterį Ebony, neseniai atšventusią 
21-jį gimtadienį. “Telstroje” dirba jau 
trisdešimt metų, jo alga (jis nieko prieš 
pasakyti) 60 000 Australijos dolerių per 
metus, plius tarnybinis automobilis. Lais
valaikio užsiėmimas - kompiuteriai, bili
jardas, jaunystėje rimtai domėjosi šaudy
mu iš orinio pistoleto, 1982 metais buvo 
užėmęs antrą vietą NSW čempionate, 
svajojo tapti olimpiečiu. Prieš dvejis me
tus svečiavosi Lietuvoje, iš pirmo žvilgs
nio tėvų žemė jam pasirodė kaip prieš 
25 metus aplankyta Rumunija ir Bul
garija, ypač šokiravo iš lėktuvo pamatyti ( 
vieškeliai, vėliau žmonių nemandagumas. 
Bet kiek pabuvus, įspūdis pagerėjo, ypač 
sutikus žmonių iš savo sesers Nijolės Bi- 
žytės (ji jau devynerius metus gyvena 
Kaune, čia ir Vilniuje dėsto anglų kalbą) 
aplinkos. Algis visą savo gyvenimą jau
čiasi lietuvis, nors laisvai lietuviškai kal
bėjo tik iki ketverių metų, visgi geriausia 
pasaulio šalimi laiko Australiją.

Olimpiadai pasibaigus, žurnalistų kai- , 
mėlis neištuštės, dvi savaites.čia galės 
gyventi žurnalistai, nutarę nušviesti post 
olimpinį Sydnėjaus ir visos kengūrų že
mės egzistavimą. Po to - paralimpiados 
metu - čia nakvos 600 neįgaliųjijzaidyriių 
tvarka rūpintis į Sydnėjų atvykusių po
licininkų...

Paralimpines žaidynes nušviečian- 
tiems žurnalistams nakvynės teks ieškotis 
patiems. Žurnalistų kaimelis bus išar
dytas. iškeliaus ne tik vasaros hamęliąi, ’ 
bet ir kai kurios palmės, tujos bei de
koratyviniai krūmokšniai, šiuo metu 
kasami į žemę, jų neišimant iš plastma
sinių konteinerių.

Algis Bižys baigęs darbą olimpiniame 
žurnalistų kaimelyje, imsis komunikacijos 
Įrengimų paralimpiniame stadione. Ten 
ir susitarėme susitikti sekantį kartą.

(Sutrumpinta iš “Lietuvos ryto”)
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dienų pasi-

Antanas Laukaitis 
fame Prozi

nio ir olimpiečių 
Sydnėjaus Olim-

rodyspirmiejiLietuvos olimpiečiai. Patys 
pirtrieji} Sydnėjų atskrendirugpjūčio 23 
d. Tai olimpinės misijos vadovas Algirdas 
Raslanas ir Lietuvos Olimpinio komiteto 
viceprezidentas’VytasNėnius. Likusieji 
atskris menesio pabaigoje.
•iijLie>tuVo$iRespUblikosPrezidentas 

VridhK^ABatakuš šu’ponia, jų patarėjas 
sporto Tbikalams Remigijus Gaška su 
(p&fiia, Lietuvos Olimpinio komiteto 
prezidentasArthrhš Poviliūnas su ponia, 
•Sporto ministras Rimas Kurtinaitis su 
ponia; gdneralinis Olimpinio komiteto 
sekretorius Petras Statutą ir kiti aukštieji 
svečiai į Sydnėjų atskrenda rugsėjo 14 
dieną. Tikslus laikas bus žinomas vėliau. 
Daugetiš'k&usiaę at galima būtųoro 
uost&ip&šftfittfePtezidentą? Tikriausiai 
nebu#įmanoma,nes tuo laiku atskris la
ibai daug žymių svečių ir olimpiečių. Sau- 
’gumo tarnyba; kuri saugos ir mūsų Pre
zidentą, jį išves per specialius vartus. Gal 
<Tik vienas kitas mūsų oficialus asmuo 
galės juos pasitikti.

Ruošiamasi priėmimams
Norint geriau ir gražiau priimti Pre

zidentą ir kitus žymius mūsų svečius bei 
olimpiečius, buvo sudarytas Priėmimo 
komitetas^ j kurį įeina: Kęstas Protas -j 
LietuviųKlubo pirmininkas, dr. Vytautas 
Doniela -Sydnėjaus LB Apylinkės Val
dybos pirmininkas, Angonita Wallis - 
fKovo” pirmininkė, ViktoraąŠliiėris - 
Lietuvos generalinis garbes konsulas ir 
Antanas Laukaitis 4- Lietuvos olimpinis 
attache. Pirmajame savo posėdyje, anks
čiau susitarus su Lietuva, buvo nutarta: 

po trispalvės ofi
cialaus iškėlimo Olimpiniame kaimelyje 
(čia galės dalyvauti tik keli oficialūs 
asmenys), Lietuvių Klube bus surengtas 
Lietuvos olimpiečių susitikimas su 
Sydnėjaus lietuviais. Iš Lietuvos dalyvaus 
apie 3GEo sydnėjiškių lauktume apie 120 

asmenų. Čia bus paruoštas “švediškas 
stalas”, kaina $ 15. Laikas bus praneštas 
vėliau.

Rugsėjo 16 dieną Lietuvių Klube bus 
oficialus susitikimas su LR Prezidentu ir 
kitais olimpiniais svečiais. Čia bus pa
ruoštas iškilmingas banketas su karštais 
valgiais, trumpais mūsų sveikinimais, do
vanų įteikimais ir pagrindine Prezidento 
kalba. Numatoma, kad didžiojoje Klubo 
salėje galės dalyvauti apie 250 žmonių. 
Įėjimas kainuos $ 30.

Rugsėjo 24 dieną turėjo įvykti susi
tikimas su Seimo Pirmininku Vytautu 
Landsbergiu, tačiau dėl būsimų Seimo 
rinkimų jis neatvyksta. Tą pačią dieną 
Lietuvių Klube numatomas draugiškas 
visų subuvimas.

Rugsėjo 29 dieną Lietuvos olimpinės 
delegacijos ir Autralijos lietuvių atsisvei
kinimo vakaras Lietuvių Klube. Numa
tomi užkandžiai ir i pasilinksmjnimas. 
Įėjimas apie $ 10; ibn

Norintieji dalyvauti kuriame nors iš 
šių olimpinių paruošimų, iš anksto užsi
rašo Lietuvių Klube arba pas Priėmimo 
komiteto narius, sumokant ir reikiamus 
pinigus.

Aš manau, kad mes, ypač Sydnėjaus 
lietuviai turime skaitlingai dalyvauti šiuo
se olimpiniuose renginiuose ir parodyti 
Prezidentui bei kitiems svečiams, kad 
esame dar labai stiprūs ir gyvi.

Gražus pavyzdys
Geras ir nuoširdus sportininkų drau

gas Feliksas Adamonis, kurį, nors ir gyve
nantį Adelaidėje, pažįstu jau daugelį 
metų (man vadovaujant, kartu su visais 
Australijos lietuviais sportininkais teko 
su juo kartu važinėti gastrolėse Ame
rikoje ir Kanadoje). Nors ir nebūdamas 
aktyvus sportininkas, jis visuomet pa
remdavo ne tik Adelaidės, bet ir visos 
Autralijos lietuvius sportininkus. Ir dabar 
jis man padarė labai didelį siurprizą - 
Lietuvių olimpiečių šaunesniam priėmi
mui atsiųsdamas $ 5000. Pinigų tikrai 
reikės ir jie bus tinkamai panaudoti.

Feliksas gimė 1912 metais Lyduo

kiuose, bai
gė Ukmer
gės Amatų 
mokyklą 
staliumi. 
Dirbo Ra
seinių dva
re. Karo me
tu vadovavo 
Lietūkio 
statyboms 
Ukmergėje. 
Buvo akty
vus Šaulių 
sąjungos na
rys. Artėjant
komunistams, pasitraukė į Vokietiją ir 
antruoju transportu atplaukė į Australiją.
Gyvena Adelaidėje. Iki pensijos dirbo 
staliumi pašto valdyboje. Lietuvoje turi 
seserį, kuri yra žinoma Ukmergės 
chirurgė. Po karo ji buvo žiauriai tardoma 
dėl dingusio savo brolio. Žmonai mirus, 
.Feliksas dabar yra našlys.'Jis niekuomet 
nepamiršiV/irad yra lietuvis ir vienokiu 
ar kitokiu būdu remia lietuvišką veiklą, 
švenčių metu pas save apgyvendina spor
tininkus ir visuomet juos remia. Nuo
širdus ačiū Tau, Feliksai, už šią gražią 
olimpinę auką. Būk sveikas ir didžiuokis 
esąs lietuvis.
A. Sabonis atvažiuos, bet gal nežais?

35 metų 220 cm ūgio “Portland Trail 
Blazers” profesionalų krepšinio koman
dos centras ir Lietuvos geriausias centras 
Arvydas Sabonis, neseniai turėjęs pėdos 
traumos operaciją ir dar pilnai neatsi-

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

kaimelyje, į Sydnėjų atvyksta ir nemažas skaičius svečių. Kadangi tuo laiku jau i 
neįmanoma viešbučiuose gauti vietų, tai mes kreipiamės į Sydnėjaus lietuvius, , 
prašydami padėti mums priimti šiuos Lietuvos žmones. Padėti galima taip:

1. Priimant ir apgyvendinant pas save tuos žmones (skaičius pagal galimybę), ' j 
neimant už tai jokio atlyginimo. Vėliau paskelbsime atvykstančių pavardes, tai I

| gali atsirasti ir pažįstamų ar net giminių. ]
2. Išnuomoti butą ar kambarį. Tai būtų apmokama pagalba. Dėl kainos reiktų ] ]

susitarti su mumis. j
Visais reikalais prašome skambinti LR generaliniam garbės konsului ■ 

Viktorui Šliteriui tel. (02) 9498 2571 arba LR olimpiniam attache Antanui .. 
Laukaičiui tel. (02) 9798 0306. -

gavęs, nutarė atvažiuoti į Sydnėjaus 
Olimpiadą, bet gal nežaisti? Apie tai jis 
pranešė savo geram draugui Kūno kul
tūros ir sporto gen. direktoriui Rimui 
Kurtinaičiui. Sabonio nebuvimas Lie
tuvos komandoje ją labai susilpnins, 
tačiau reikia tikėtis, kad ir be jo lietuviai 
pasirodys gerai.

Kreipimasis
Lietuvos Laisvės Lyga ir dar kelios 

antikomunistinės dešiniųjų pakraipos 
organizacijos kreipėsi į Australijos Par
lamentą, Tarptautinį ir Australijos Olim
pinius Komitetus bei Australijos Vyriau- 
sybę, kad jie padarytų sprendimą ir 
neleistų Rusijos sportininkams dalyvauti 
Sydnėjaus Olimpiadoje. Priežastis - Če
čėnijos tautos labai žiaurus naikinimas, 
neatsižvelgiant į jokius tarptautinius pro
testus.

Politika ir sportas - tai du skirtingi 
dalykai ir nei viena iš šių organizacijų net 
nebandys tuo reikalu ką nors daryti.

Piniginiai apdovanojimai
Lietuvos Min. Pirmininkas Andrius 

Kubilius pasirašė įstatymą dėl olimpiečių 
piniginių apdovanojimų.

I-mos vietos laimėtojas gaus 400 000 
litų; II-tros - 200 OO0; III-čios - 150 000; 
IV-tos - 80 000 ir palaipsniui iki 8-tos, 
kuris gaus 20 000. Treneriai gaus 50% 
sportininko premijos. Biis apdovanoti gy
dytojai, masažistai, mokslinės grupės 
nariai. Jie gaus 25% sportininko premi
jos. Komandiniai žaidėjai dalinsis pro
centiniu komandos laimėjimu.

r-J

Bits & Pieces
‘-.■ ‘oin-w .v Jerry Belkus
’nb 3?ŠdxlKi. r- Golf

The Sydney golfers continue in their
■ quest for those elusive birdies. The match 
' play finalists have been decided with 
’’Jurgis "Cousin George" Liutikas 
"advancing after narrowly defeating a 
gallant Vilius Jurksaitis at the most 
recent semi-final held at the tough 
Liverpool Golf Course. Peter Kains had 
already• ą^ana^įo the play-off after his 
win against George Tennisons at 
Dunheved. The match play final will be 
played at Glenmore Park on the 12th 
November with Peter being the slight

.favorite.
at Lęonay 

the main event was the QuarterFinals of 
’.the pairs Match Play Championships. In 

bought contest Roy Pegrum and
■ Darren Green outlasted, and out blasted, 

the in-law combination of Gediminas 
"Official?,Sauka and Mindaugas Čer
niauskas. In another QF Vilius Jurksaitis 
and new daddy Bruce Cox came from 

•behind rto win ithqir> match, whilst Club 
captain; • JohnErzikov paired with Jerry

< ‘Belkus to easily win their match and 
advance’to the semi finals. The final 
quarter final was a surprising and quite 
unexpected victory by the ever consistent 
Jonas Barila and the much improved 
Anninas Sepokas who accounted for a 
bewildered Peter Kains who teamed up 
with 1999 Match Play Champion, Mark 
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O’Brien. The semi-finals will match up 
Roy and Darren against Bruce and Vilius 
whilst Jerry and John will play against 
Jonas and Arminas. Both matches to be 
held at New Brighton on the 15th 
October. The next three matches, 
commencing with Muirfield on 27th 
August, will be for the Club 
Championships.

Arrangements are almost finalized for 
the Cup weekend, which will be played 
at Kangaroo Valley in late November. If 
you are still interested in attending please 
contact the weekend coordinator Elėha 
Erzikov on (02) 9610 2540. Rumor has it 
that multiple Lithuanian Sports carnival 
champion, "Fast Eddie" Koszela, will be 
making an appearance to keep the 
Sydney boys honest!

Lost in the Mail ?
At the Kovas Annual General 

meeting held earlier this yeąr, the 
attendees at the meeting overwhelmingly 
supported a proposal submitted by David 
Newman, on behalf of the golfers, that 
would give consideration in allowing 
Kovas Life member Jimmy Pocock full 
playing rights at future sporting carnivals. 
The Kovas committee forwarded the 
motion to ALFAS requesting that a 
Postal Ballot be held, which is in 
accordance with the ALFAS constitution. 
To date there has been no response.

Club News and Views
If you have any news or views please 

forward them by Email to:
jbelkus@bigpond.com

VERTIKALIAI: 1. Kilmingas karys, j karą jojantis su žirgu ir visa ginkluote. 2. Žmogus, 
atsisakęs “pasaulio tuštybės” ir paskyręs gyvenimą maldoms. 3. Valstiečio darbas feodalo 
dvare. 4. Pagrindinė žaliava šiltai aprangai gaminti. 5. Kas įkūrė Frankų valstybę? 6. Feoda
las, atliekantis senjorui karo tarnybą. 9. Ginklas. 10. Dalis derliaus, valstiečio atiduodama 
bažnyčiai. 12. Slavų gentis. 13. Germanų gentis. 14. Valstiečių mokestis feodalui savo ūkio 
produktais ir dirbiniais. 15. Vienuolyno viršininkas - “tėvas”.
HORIZONTALIAI: 7. Viena iš valstybių, susikūrusi Frankų imperijos teritorijoje. 8. Arabų 
tautų religija, kurios kūrėjas - Muchamedas. 11. Aukštas bokštas, nuo kurio musulmonai 
kviečiami maldai. 16. Germanų gentis. 17. Garbingas vardas.

KRYŽIAŽODŽIO Nr. 12 SPRENDIMAS
VERTIKALIAI: 1. Žvejyba. 2. Kunigaikštis. 3. Baltija. 5. Neolitas. 7. Pilkapis. 10. Žynys. 11. 
Ietis.
HORIZONTALIAI: 4. Šuo. 6. Medžioklė. 8. Aisčiai 9. Tacitas. 10. Žemaičiai. 12. Gentis.
13. Baltai 14. Stabas. Sudarė Jūratė Zailskienė
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LIETUVOS OLIMPINĖS RINKTINĖS 
galutinė paraiška dalyvauti XXVII Olimpiados Žaidynėse Sydnėjuje

1. Algirdas RASLANAS - misijos vadovas, Kino kultūros ir sporto dep.
prie LRV gen. direktoriaus pavaduotojas

2. Kazys STEPONAVIČIUS - misijos vadovo pavaduotojas, LTOK olimp
rinktinių direkcijos direktorius

3. Įjolė DOMARKIENĖ - atstovė ryšiams su TOK ir žaidynų organiz.
" • -komitetu f

4. Antanas LAUKAITIS - olimpinis atašė ►' ' . ■ ’ -
5. Remigijus KAZILIONIS - spaudos atašė, dienraščio ■‘Lietuvos Rytas”

vyr.redaktoriaus pavaduotojas \
6. Dalius BARKAUSKAS - vyr. gydytojas
7. Vladas SKLIZMANTAS - gydytojas -,.’1
8. Liudmila VELISEIČIK masažuotoja
9. Zigmantas ŽIV ATKAUSKAS ^masažuotojas ’ > < <
10. Konstantinas MEDVEDEVAS *•: masažuotojas1

Vardas, pavardė Sporto šaka Miestas

11. Mykolas RUDZINSKAS - baidarių rinkttreneris Vilnius
12. Alvydas DUONĖLA - baidarės Vilnius
13. Egidijus BALČIŪNAS - baidarės Vilnius
14. Vaidas MIZERAS - baidarės Kaunas
15. Linas GRABNICKAS - buriavimo rinkt.treneris Kaunas
16. Giedrius GŪŽYS - buriavimas v , Kaunas ... J
17. Stanislavas MIŽIGURSKIS - bokso treneris Vilnius
18. Vilius BUIKA - bokso treneris Kaunas
19. Ivan STAPOVIČ - boksas Vilnius
20. Vidas BIČIULAITIS - boksas Kaunas
21. Mauricijus FABRETTO - dviračių rinktinės vadovas Italija
22. Valerijus KONOVALOVAS - vyr.treneris (mot. pLrinkt.) Panevėžys
23. Antanas JAKIMAVIČIUS - treneris (treko rinktinė) Panevėžys
24. Algimantas MOZOLIS - treneris (vyrų rinktinė) Vilnius
25. Douglas Willard COLE - treneris JAV
26. Edita PUČINSKAITĖ - dviračiai / plentas Panevėžys
27. Diana ŽILIŪTĖ - dviračiai / plentas Panevėžys
28. Jolanta POLIKEVIČIŪTĖ - dviračiai / plentas Panevėžys
29. Rasa MAŽEIKYTĖ - dviračiai / trekas Panevėžys
30. Raimondas RUMŠAS - dviračiai / plentas Kaunas
31. Artūras KASPUTIS - dviračiai / plentas Klaipėda
32. Saulius ŠARKAUSKAS - dviračiai / plentas Klaipėda
33. Remigijus LUPEIKIS - dviračiai / plentas Klaipėda
34. Petras VINCIŪNAS . dziudo treneris Kaunas
35. Marius PAŠKEVIČIUS - dziudo Kaunas
36. Ana MIELKO - gimnastikos trenerė Vilnius
37. Julija KOVALIOVA - gimnastika" Vilnius
38. Vidas PALECKIS - gr.-rom.imtynių treneris Kaunas
39. Mindaugas EŽERSKIS - gr.-rom. imtynės Kaunas
40. Sergejus KASIMOVAS - laisv.imtynių treneris Klaipėda
41. Ričardas PAULIUKONIS - laisv. imtynės Klaipėda
42. Algirdas ARELIS - treneris Kaunas
43. Kristina POPLAVSKAJA - irklavimas Vilnius
44. Birutė ŠAKICKIENĖ - irklavimas Kaunas
45. Algimantas PAVILONIS - krepšinio rinkt, vadovas Vilnius
46. Jonas KAZLAUSKAS - vyr. treneris Vilnius
47. Antanas SIREIKA - treneris Šiauliai
48. Rimas GIRSKIS - treneris Vilnius
49. Valdemaras CHOMIČIUS - treneris Kaunas
50. Donn NELSON - treneris JAV
51. Robertas NARKUS - gydytojas Kaunas
52. Juozas PETKEVIČIUS - masažuotojas Kaunas
53. Dainius ADOMAITIS - krepšinis Kaunas

Gintaras EINIKIS - krepšinis Kaunas
Audrius GIEDRAITIS - krepšinis Vilnius
Šarūnas JASIKEVIČIUS - krepšinis Vilnius
Robertas JAVTOKAS - krepšinis ; Vilnius
Kęstutis MARČIULIONIS - krepšinis Kaunas
Arvydas MACIJAUSKAS - krepšinis Vilnius
Tomas MASIULIS - krepšinis Kaunas
Darius MASKOLIŪNAS - krepšinis Kaunas
Arvydas S ABONIS - krepšinis Kaunas
Darius SONGAILA - krepšinis Marijampolė
Ramūnas ŠIŠKAUSKAS - krepšinis Vilnius
Saulius ŠTOMBERGAS - krepšinis Kaunas
Mindaugas TIMINS KAS - krepšinis Šilutė
Mindaugas ŽUKAUSKAS - krepšinis Kaunas

64. Eurelijus ŽUKAUSKAS - krepšinis Kaunas
65. Antanas BAUŽYS - lengv.atL rinkt, vadovas Vilnius
66. Aleksas STANISLOVAITIS - lengv.atL vyr.treneris Kaunas
67. Andrejus NAZAROVAS - treneris Talinas
68. Romanas PŠIGOČKIS - treneris Vilnius
69. Kastytis Stasys PAVILONIS - treneris Alytus
70. Virgilijus ALEKNA - lengvoji atletika Vilnius
71. Romas UBARTAS - lengvoji atletika Vilnius
72. Vaclovas KIDYKAS - lengvoji atletika Kaunas
73. Saulius KLEIZA - lengvoji atletika Kaunas
74. Remigija NAZAROVIENĖ - lengvoji atletika Vilnius
75. Agnė VISOCKAITĖ - lengvoji atletika Kaunas

(Tęsinys sekančiame “Mūsų Pastogės” numeryje)

“Dabartis visada kupina ateities” g^^
Nuaidėjo paskutinis skambutis 149-jai 

Šiaulių J. Janonio gimnazijos laidai. Dabar 
abiturientams karščiausios dienos - ren
kasi tolimesnius kelius. O mums moky
tojams, nemažiau svarbu, kaip ruošime 
gyvenimui tuos, kuriems dar reikės baigti 
gimnaziją. ,

Tokiu sudėtingu švietimo reformai 
metu mes jaučiame didelę paramą iš 
Autralijos lietuvių bendruomenės. Ypač 
dėkingi iniciatorei p. Isoldai Požėlaitei- 
Davis, AM, Kazimierui Butkui, Vladui 
Morkiui, Palmyrai ir Broniui Žaliams, 
Birutei ir Vytautui Vaitkams, Algimantui 
ŠimkūiįvMadeleine Lillianne Davis ir 
daugeliui kitų.

Daug auklėjimui ir mokymui turi p. 
Isoldes Poželaitės ir Kazimiero Butkaus 
iniciatyva organizuojami rašinio kon
kursai anglų kalba nesustiprintųjų mo
kyklų dvyliktokams, kurie jau vyksta 9 
metai. Abiturientai su dėkingumu prisi
mins jų skirtas premijas. Neseniai mus 
nudžiugino naujas projektas - numatyta 
paremti neturtingus mokinius mokymo 
priemonėmis.

Šiaulių anglų kalbos mokytojų asocia
cija, kuri taip pat buvo įkurta užsieniečių 
pagalba, yra gimnazijoje, didžiuojasi di
džiausia biblioteka anglų kalba mieste,

149-oji Šiaulių JJanonio gimnazijos gimnazistų laida po anglų kalbos egzamino.

Paveiki pagalba švietimui Lietuvoje
(Tęsinys iš praėjusio “M.R” nr.) 

Vietų stoka Šiaulių universitete 
Šias eilutes rašant, jau pasibaigė uni

versitetuose abiturientų prašymų bei įro
domųjų dokumentų priėmimas, už kurį 
penkios aukštosios mokyklos - Šiaulių 
universitetas, Kauno medicinos, Kauno 
technologijos, Vilniaus Gedimino techni
kos ir Vilniaus universitetai surinko apie 
pusantro milijono litų.Tbrbūt pasibaigė ir 
įstojamieji egzaminai. Čia norėčiau įterpti 
mažą pastabėlę. Didžiulėje Australijoje 
kokia dešimt kartų daugiau abiturientų 
kaip Lietuvoje, bet abitūros egzaminai, jei 
jie pakankamai aukšto lygio, įgalina 
studentą stoti į universitetą. Jau 1991 
metų pradžioje LR Švietimo ministerijai 
buvo įteikti Australijos egzaminų sistemos 
pavyzdžiai su visais reikalingais doku
mentais, atskirų dalykų egzaminų užda
viniais, vertinimo skalėmis ir 1.1, ir 1.1, ir 
su paaiškinimais, kodėl yra neekono
miška dvigubinti egzaminus. Mažoje Lie
tuvoje abiturientai dar vis laiko mokyklos 
baigiamiuosius-abitūros ir universiteto 
stojamuosius egzaminus. Tegyvuoja biuro
kratizmas!

Aukščiau paminėtuose universitetuo
se buvo paduota 7 755 prašymai. Popu
liariausios specialybės yra: anglų filolo
gija, informatika (kompiuterių mokslas), 
verslo administravimas, socialinė pedago
gika ir logopedija (speech therapy).

Universitetuose veikia dieniniai ir 
vakariniai skyriai Yra mokamos ir nemo
kamos vietos.

“...pavyzdžiui, į (Šiaulių universiteto) 

garsinė-ir vaizdo aparatūra, dauginimo 
aparatu bei naujutėlaičiu kompiuteriu ir 
televizoriumi, kuriuos neseniai padėjo 
įsigyti mūsų mielas bičiulis Kazimieras 
Butkus.

Gimnazija, mokyklos lifitfotejgfi^i- 
siems gerai žinomas muziejus mecenato 
dėka taip; pat. pasipikfe nąujffnti? ?.tęch- 
ninėnus.irinformaCjnėirtiH^ri^^rtėrHiS- 
Manome, kad rugsėjo pirmajai mokykla 
pasipuoš p._Isoldos atsiųstais menokūri- 
niais, kuriuos mielai paaukojo Australijos 
lietuviai: Vida ir Algis Kabailos.Alek- 
sandra Vingis, Jolanta ji Jurgis Janavičiai, 
Leeka Kraucevičiūtė-GružeteffcbęiflMUV

“Mūsų praeitis ir mūsų ateitis vienin
gos. Mes gyvename savo laike, OitTWU 
laikas mumysei”/ŽJ De Nervalis, Gimna
zijos bendruomenė dėkoja savo rėmėjams 
už nuolatinę pagalbą, kuriant Lietuvos 
ateitį, kurios centre - jaunas Žmogus, 
siekiantis mokslo aukštumų ir svajojantis 
savo pasiekimais garsinti Lietuvą, nes 
tiktai ateitis yra visų mūsų tikslas.

Augutė Vaičiulienė, 
Šiaulių anglų k. mokytojų asociacijos pirm

Birutė Grigienė,
J Janonio gimnazijos bibliotekos vedėja 

Jonas Krivickas,
J. Janonio gimnazijos muziejaus vadovas

anglų filologijos dieninio skyriais moka
mas vietas planuojama priimti lOžmonių, 
tačiau pasiruošusių mokėti už semestrą 
apie 1 700 Lt ir kitose specialybėse dar 
daugiau, yra nemažai kandidatų. Infor
macinių technologijų specialybėje į 
nemokamas vietas planuojama priimti 10 
žmonių, o norinčių yra - 51. Į filosofijos 
ir politikos mokslų valstybės finansuo
jamas vietas ketinama priimti 20 stu
dentu, pateikti 164 prašymai. Panąši sta
tistika ir taikomosios ekologijos specia
lybėje. Valstybės finansuojamų vietų yra 
20, o norinčių studijuoti yra 1 lOžmonių.”

Kas bus su kandidatais, kurie negaus 
universitetuose vietos? Gal tautiečiai 
išeivijoje bendromis jėgomis galėtų finan
suoti kokį vieną studentą? Panašių pre
cedentų jau turime Australijoje. Sydhe- 
jiškis p. Kazimieras Butkus Suteikė finan
sinės paramos gabiam lietuviuistūdėntiii, 
studijuojančiam Stockholm School of 
Economics Rygoje, kurioje Visas hkikslas 
vyksta anglų kalba. StudentaS rašo: ’

“...Mano laipsnis bus Bachelor Degree 
in Economics and Business Management. 
Čia dėsto geriausi dėstytojai iš JAV, 
Danijos, Švedijos ir Didžiosios Britanijos. 
Man labai patinka1 ipati dėstymon meto
dika, kuri gerokai skiriasi nuo, lietuviš
kosios. Manau taip pat, kad šis diplomas 
ir įgytos žinios man padės surasti darbą 
ir įsirikiuoti į dar gan retas specialistų 
gretas Lietuvoje.”

Sukaupę bendras jėgas galėtumėm 
pasekti tautiečio gražiu pavyzdžiu.

Isolda Poželaitė - Davis, AM
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Sydnėjaus Lietuvių Klube
Dėka imigrantų, Australijoje futbolas 

tampa vis populiaresnis. Sakoma, kad 
geriausias vartininkas yra australietis. 
Australų žaidėjai, paplitę po platųjį 
pasaulį, kovoja už kitų kraštų komandas, 
gaudami didžiules algas. Gerai žinomi 
pasaulyje mūsų lietuviai krepšininkai, bet 
futbole “žvaigždžių” lyg ir neturime. Teko 
Uustebti, kad prieš rugpjūčio 9 d. iš 202 
valstybių FIFA įvertino Lietuvą lygiai su 
Australija - abi atsidūrė 63-čioje vietoje. 
Latvijai teko 75 vieta, o Estijai - 77. Čia 
gal ir ne į temą, bet norisi pasididžiuoti 
tautos sporto pasiekimais.

Štai nė"liepajusime, kai Sydnėjus 
Olimpinių žaidynių metu taps viso 
pasaulio dėmesio centru, atsispindėda
mas įvairių kraštų televizorių ekranuose. 
Pranašystės apie didžiulį svečių antplūdį, 
paskutipiu metu pradeda lyg ir “atšalti”. 
Australijos spauda vis daugiau ir daugiau 
iškelia įvairius sportininkų organizacinius 
trūkumus bei nesklandumus. Gal tuo ir 
atbaidoma norėjusius atvykti Nors, antra 
vertusrMĖrdaryra: -

Nariai ir mūsų savanoriai tarnau
tojai dOmisij kas dėsis tuo metu mūsų 
Klube. Mes, nors ir pasirašę sutartis su 
Lietuvos Olimpiniu Komitetu, kurie yra 
paskyrę net savo koordinatorius dirbti su 
mumis, kol kas iniciatyvos iš jų pusės vis 
dar negirdime. Bet mes pagal galimybes 
esame tam pasiruošę, o kas ir kaip bus - 
matysime.

Direktorė Ramona Zakarevičienė

grįžo iš Lietuvos, kur buvo su Australijos 
Madų Paradu. Skaitant parsivežtas spau
dos iškarpas, stebėtina, kad jos nenutvėrė 
kokia partijėlė priešrinkiminei propa
gandai reklamuoti. Ne tik australai, bet 
ir Ramona susilaukė labai šiltų atsilie
pimų ir sako, kad televizijoje taip pat 
buvo skirta nemažai laiko. Svečių tarpe 
turėjo ponią Almą Adamkienę, bei bu
vusį prezidentą A.Bfazauską.

Praėjusiame rugpiūčio 8 d. posėdyje 
išaiškėjo, kad pirmininkas ką tik at
šventė, iždininkas šventė tą dieną, o sek
retorius ruošėsi švęsti savo gimtadienį.* 
Dabar gal visiems bus aiškiau, kad kai į 
posėdžių kambarį sueina kartu trys 
“liūtai”, tai jų audringi garsai nuskrieja 
net iki geležinkelio stoties. Visa laimė, 
kad “liūtai“greitai atslūgsta ir nėra 
piktybiški.

Eina gandai, kad mūsų Klubą aplan
kys Lietuvos Respublikos Prezidentas. 
Šiam priėmimui jau ruošiamasi. Diena 
lyg ir žinoma, bet valanda neaiški. Sekime 
spaudąr~’_"■ ■i"" . . ..........

Tikimės, kad mūsų sportininkai, 
pasiekę savo laimėjimus, liks Sydnėjuje 
pasisvečiuoti, aplankys mūsų Klubą, o ir 
kiti tautiečiai, atvykę iš Lietuvos bei 
įvairių pasaulio kraštų, bus nuolatiniai 
mūsų lankytojai. Manau, kad visiems bus 
daug įdomaus pabendravimo.

Laukiame apsilankant, taigi IKI 
PASIMATYMO KLUBE!

Algis Bučinskas
r 
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Ur______________________
rnua tz. ■ ____ .■
„ . ĮSIGYKITE BILIETUS!

Sydnėjaus Lietuvių Klubo raštinėje nuo sekmadienio, rugpjūčio 27 d., bus 
pardavinėjami bilietai į olimpinių susitikimų renginius.

Dėl galimo vietų trūkumo, bilietais prašome apsirūpinti nedelsiant.
Sekmadienį, rugsėjo 10 d., 3 vai. po pietų: Susitikimas su olimpiečiais 

Sydnėjaus Lietuvių Klube. Švediškas stalas, kaina $ 15.
Šeštadienį, rugsėjo 16 d., numatoma 6 vai. valaro: Susitikimas su Pre- 

zjdeųtu Valdu Adamkumi, Sydnėjaus Lietuvių Klube. Banketas, kaina $ 30.
Apie kitus renginius plačiau skaitykite Antano Laukaičio pranešimą šiame 

“Mūsų Pastogės” nr. psl. 6.
Priėmimo komitetas

*■ 
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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 ud 6.00 vai 

LINKSMOJI VALANDA 
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 
■HI I I-H-II t I II H I I I H I I I I H !■

NEPAMIRŠKITE SUSIMOKĖTI METINĮ NARIO MOKESTĮ

DĖMESIO - DĖMESIO! 1
Krepšinio bilietų į būsimas Lietuvos rinktinės varžybas Wollongonge

I užsakymai pasibaigė. Užsisakę bilietus anksčiau, gali juos atsiimti sekmadieniais I 
| Lietuvių Klube pas Antaną Laukaitį. j

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

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

p.p. vyrai Lietuva - Australija. Antradienį 6 vai. p.p. žaidžia moterys Australija
i - Brazilija ir vyrai Lietuva - Jugoslavija. 0

Visus kviečiame j sporto klubo “Varpas”

so utsm
kuris įvyks šeštadienį, rugsėjo 9d., 7.00 v.v. Lietuvių Namuose, 50 Errol St., 
North Melbourne. Gros Orkestras “DABAR”. Pavaišinsime karšta vakariene 
įU:prąvesime turtingą loteriją. Bilietai: $25 - asmeniui, $20 - pensininkams ir 
studentams.
Vietas prašome užsisakyti pas Angelę Kristens tel.: (03) 9497 3518 ir Šarūną 
Žiedą tel.: (03)9848 4171

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

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

pmiisi n. B/n?n
Hobarto Lietuvių Bendruomenės Valdyba

urenama s; ■ ■ •■•'r vjcu- ■■
Melbourno Lietuvių Namuose, 
sekmadienį, rugpjūčio 27 dieną 130 

^vih/^piettL^'-/^-

iAarųri jfisįoi roitz^rsoiirf c, •
Canberros Austrų Klube,

)Itwičiadicnį rugpjūčio 30 d. 7 vai. vak. 
Alfe 0KaUškaS(O2) 6286 2979.

shiož žbuųc bszjcKsv

Sydnėjaus Lietuvių Namuose, 
sekmadienį rugsėjo 3 dieną 2 vai. p.p. 

. 2571
i gsq bųc? Ln^binęio r

Brisbane s Lietuvių Namuose 
penktadienį, rugsėjo 8 (L, 2 vai. p.p.
Vaikams iki 15 metų įėjimas veltui.

Jaunimo Kongreso 
Australijoje rengėjai
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Pranešimas Canberros lietuviams
Visi tautiečiai ir jų svečiai kviečiami dalyvauti

Vytauto 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”

“Mūsų Pastogės99 skaitytojams
Naujieji valstybiniai mokesčiai (GST) yra privalomi ir “Mūsų Pastogei”. 

Nuo šių metų liepos 1 d. “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.

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-Ormsby, 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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