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Ryšiai stiprėja
Per pastaruosius kelerius metus 

pastebimai auga Lietuvos gyventojų 
emigracija arba Įsidarbinimo kelionės į 
Vakarų šalis. Šiaurės Amerikoje ir Vakarų 
Europoje (ypač Anglijoje) atvykusieji ar 
laikinai darbo ieškantieji jau skaičiuojami 
dešimtimis tūkstančių, jei ne daugiau. 
Australijoje - dėl didelio geografinio 
atstumo - tektų kalbėti gal tik apie šimtus, 
tačiau ir čia, kaip visada emigracijoje ar 
kelionėse, atvykusieji susiduria su Įvairiais 
prisitaikymo ar įsikūrimo sunkumais. Visai 
natūralu, kad pagalbos ar paramos ieškoma 
iš vietinių tautiečių.

Sekmadienį, rugpjūčio 19 d. Sydnėjaus 
Lietuvių Klube įvyko antras susitikimas- 
pasitarimas kaip tik tokiais reikalais. 
Sydnėjuje jau yra nemažai naujai atvykusių 
lietuvių (nors nežinomas net apytikris 
skaičius), kurių didelė dalis atvyko pernai 
ir užpernai, kai olimpinių statybų metu 
darbą gauti nebuvo itin sunku. Po to vieni 
grįžo Lietuvon, nes nebuvo pratęstos vizos, 
kiti - čia pasiliko, jau gavę ar tikėdamiesi 
gauti pastovaus apsigyvenimo leidimą.

Kaip ir pirmąjį susitikimą (liepos 29d.), 
šį pasitarimą irgi organizavo Sydnėjaus 
Lietuvių Klubas. Pirmininkavo Klubo 
direktorius Algis Bučinskas, sekretoriavo 
Jadvyga Dambrauskienė.

Išvakarėse, šeštadienį, rugpjūčio 18 d. 
naujai atvykusieji buvo susirinkę pasitarti 
savo tarpe. Jie suformulavo apie devynias 
grupes rūpesčių bei sunkumų, su kuriais 
susiduriama naujame krašte. Kaip tik šiose 
plotmėse ir tikimasi paramos iš vietinių 
tautiečių bei jų organizacijų, kad jos padėtų 
tiesiogiai arba bent pagelbėtų nurodant 
atitinkamas ir naudingas australiškas 
institucijas. Einant truputį toliau, buvo 
prisiminta išeivijoje jau dažnai girdima 
mintis, kad esamų lietuviškų organizacijų 
bei klubų išsilaikymas priklausys ir nuo to, 
kaip į nykstančias ankstesnių išeivių gretas 
įsilies naujieji ateiviai. Vadinasi, dabartinė 
jiems teikiama pagalba pratęs ir stiprins

itairaras Lietuvos įvykių apžvalga
Nepasitikėjimas VUspaskicho veikla

Seimo specialiosios komisijos, vado
vaujamos Ekonomikos komiteto pirm. 
Viktoro Uspaskicho, narys, konservatorius 
Jurgis Razma ragina artimiausiu metu 
surengti komisijos posėdį, kuriame būtų 
apsvarstyti spaudoje iškelti faktai, neigia
mai charakterizuojantys pačią komisijos 
veiklą, pateikta informacija apie atliktą 
darbą vykdant numatytas užduotis bei jai 
talkinančius ekspertus ir jų finansavimą. 
J.Razmai nemažai abejonių kelia komisijos 
pirm. VUspaskicho vienasmeniniai spren
dimai. VUspaskicho iniciatyva komisija 
buvo sudaryta balandžio mėnesį, tikslu 
ištirti ir įvertinti Valstybės turto ir Kelių 
fondo veiklą, Valstybės investicijų ir 
paskolų, gautų su valstybės garantija, 
panaudojimo efektyvumą. Nepaisant 
komisijos deklaruotų tikslų, žiniasklaidoje 
yra viešai suabejota, ar pačių tyrinėtojų 
veikloje nekyšo privačių interesų.

“Lietuvos ryto” teigimu, vienas iš visuo
meninių komisijos ekspertų, kuris tiktai 

lietuviškąjį elementą šiame krašte.
Pagal pačių atvykusiųjų sudarytą sąrašą, 

pirmuoju ir didžiausiu rūpesčiu esti vizų 
gavimas ar pratęsimas. Labai trūksta 
patikimos informacijos šiuo klausimu, ypač 
lietuvių kalboje. Todėl atvykėliai dažnai yra 
priversti kreiptis į specialius advokatus ir 
taip vadinamus imigracijos agentus, kurie, 
deja, ne retai yra nesąžiningi ir iš 
susirūpinusių ištraukia tūkstančius sunkiai 
uždirbtų dolerių, o teigiamų rezultatų 
beveik nėra. Atvykusiems tautiečiams labai 
naudingi būtų kompetentingų asmenų 
paaiškinimai bei patarimai, teikiami, 
sakysim, per specialius susirinkimus Klube. 
Tokiu būdu būtų išvengiama brangiai 
kainuojančių vizitų pas advokatus bei 
“agentus”. Šiame kontekste pasipasakoji
mai ne retai nukrypdavo į konkrečius 
aplaidumo ar tiesiog sukčiavimo atvejus 
pačioje Lietuvoje (būtent besiskelbiančios 
“firmos”), tarpiniuose Australijos konsu
latuose ir jau čia Australijoje.

Daug problemų atsiranda verčiant 
lietuviškus dokumentus (net vairuotojo 
teises) į anglų kalbą. Atrodo, trūksta 
lietuvių kalbos vertėjų arba su jais sunku 
susisiekti per valstybinius kanalus. Todėl 
atvykusiems lietuviams įvairiuose lygiuose 
tenka susidurti su rusais vertėjais, kurių 
visgi apstu. Pasitarimo metu išryškėjo 
konkrečios grandys, kuriose kyla vertėjų 
problema, o kartu paaiškėjo, kad tokius 
trūkumus galima pašalinti paveikiant 
atitinkamas įstaigas.

Susietas su vertimų problema yra 
menkesnis sunkumas, būtent formų ar 
pareiškimų (applications) pildymas. Čia 
užtektų tik geriau anglų kalbą mokančio 
žmogaus. Tokia paslauga galėtų būti 
teikiama pvz. Klube nustatytomis dienomis 
bei valandomis, nes kitaip vėlgi tenka 
kreiptis į brangiai kainuojančius advokatus. 
Šiuo metu vis dažniau tenka pildyti 
mokesčių (Tax Returns) formas, kurių 
esmė paprasta, bet žodžiai ir terminai nėra 

pernai grįžo iš kalėjimo, kur buvo kali
namas už paskolų švaistymą, dabar tiria su 
valstybės garantija paimtų paskolų panau
dojimo efektyvumą. Kai kurie komisijos 
padėjėjai patys yra teisminiuose ginčuose 
su tiriamomis institucijomis. Specialiosios 
komisijos narys J. Razma teigia, kad išrin
kus specialiosios komisijos pirmininką, jis 
nėra gavęs nė vieno pakvietimo į posėdį.

Jeigu viskas, kas iki šiol padaryta - eks
pertų kvietimas nustatant jiems tyrimo 
kryptis - yra padaryta vienas meniniais ko
misijos pirmininko sprendimais, o ne ko
misijos vardu, tuomet, J. Razmos nuomone, 
galima kelti klausimą apie komisijos 
pirmininko įgaliojimų viršijimą.

Keli Seimo liberalų frakcijos nariai siūlo 
įkurti laikinąją komisiją VUspaskicho 
veiklai tirti. Jų manymu, yra būtina 
patikrinti viešumon iškeltus kaltinimus dėl 
interesų konflikto.

Britų savaitraštis apie LR Prenyerą
Britų savaitraštis “The Economist”, 

rugpjūčio 24 d. laidoje atkreipia dėmesį į 

lengvai suprantami.
Toliau buvo pasiūlyta, kad Lietuvių 

Klubas įrengtų interneto svetainę, kuria 
naujieji atvykėliai galėtų naudotis 
susisiekiant su likusiais Lietuvoje ir skaityti 
internete randamą Lietuvos spaudą. Tokia 
pagalba skatintų ir lankymąsi Klube, nes 
dabar naudojamasi kitur prieinamu 
internetu. Šiuo reikalu iš Klubo pusės buvo 
paaiškinta, kad tokia kryptimi jau 
žengiama, ir Klubas tikisi didokos paramos 
(grant) iš valdžios šaltinių.

Pageidavimų sąraše yra siūlymas, kad 
vienaip ar kitaip (pvz. vietinėje lietuviškoje 
spaudoje) skelbtųsi lietuviai gydytojai, 
dantistai ir kitų profesijų specialistai. 
Augant atvykėlių skaičiui, didėja ir tokių 
paslaugų poreikis. Juk geriau tartis su 
lietuviu specialistu, su kuriuo susikalbėsi 
ta pačia kalba, ir atsilyginti jam, negu 
kreiptis į svetimtautį. Beje, vietinė lietuvių 
spauda galėtų įvesti paklausų ir pasiūlymų 
skyrių, kur savo paslaugas, žinias, gabumus 
ir tt galėtų skelbti ir dabartiniai atvykėliai.

Pageidavimų sąraše yra siūlymas, kad 
Sydnėjuje būtų lietuvis kunigas, nes 
pamažėle bus daugiau krikštynų, jungtuvių 
ir pan. Be to, tikinčiajam asmeniškesnė yra 
sava kalba. Dėl šio pageidavimo buvo tuoj 
paaiškinta, kad rugsėjo 30 d. įvyks vietinio 
Parapijos Komiteto šaukiamas specialus 
susirinkimas, todėl pritaria ntieplabar 
kviečiami jame dalyvauti

Kaip paskutinis punktas, pakartotinai 
iškilo būtinybė paveikti pačios Lietuvos 
spaudą, kad joje tilptų realesnė ir tikslesnė 
informacija apie vizas bei įsikūrimo sąlygas 
Australijoje. Dabar gi Lietuvoje kursuoja 
perdėm optimistiškos pažiūros, netgi 
fantastiškos pasakos. Atsiranda daug 
suklaidintų, kurie vėliau nukenčia ne tik 
psichologiškai, bet ir finansiškai. Šiame 
kontekste, buvo gan plačiai pasikalbėta 
apie tai, kokios informacinės priemonės 
būtų parankiausios ir prieinamiausios, nes 
informaciją apie savo kraštą daug 
efektyviau parūpina, pvz. JAV ir Kanada.

Šiame susirinkime-pasitarime, kuris 

naująjį Lietuvos Vyriausybės vadovą Al
girdą Brazauską ir pastebi, kad šiam eks- 
komunistui reikės atlikti daug kapitalistinio 
darbo užduočių.

Pagal “The Economist”, ABrazausko 
pagrindiniai uždaviniai yra atvesti Lietuvą 
į Europos Sąjungą ir, jeigu įmanoma, į 
NATO. Kas liečia narystę Europos Są
jungoje, Lietuvos pagrindinis “galvos skaus
mas” yra 1 Jetuvos atsilikimas, įgyvendinant 
teisinius ir administracinius pokyčius. Lie
tuvai reikia didesnių pastangų reformuo
jant ekonomiką ir įveikiant korumpuotą 
biurokratiją.

“The Economist” rašo, kad ABra- 
zauskas yra geras administratorius, ir tuo- 
mi jis skiriasi nuo daugelio kitų Lietuvos 
politikų. Jis nebijo daryti bei priimti naujus 
sprendimus. Jo trūkumai: nekalba angliš
kai, jo asmeninis stilius daugiau primena 
sovietinės biurokratijos, o ne “saloninio 
tarptautinio diplomato” manieras. Būda
mas 68 metų amžiaus, “The Economist” 
akimis, jis yra per senas vykdyti reikalingas 
dinamiškas permainas

Vienas iš pagrindinių Lietuvos rūpesčių
Nukelta į 2 psL 

užsitęsė ilgokai, iš vietinių įvairiomis 
mintimis aktyviai prisidėjo Klubo 
direktoriai Algis Bučinskas ir Ramona 
Zakarevičienė, o Generalinis garbės 
konsulas Viktoras Šliteris pasidalijo savo 
plačia patirtimi vizų reikalais bei kitais 
imigrantams opiais klausimais. Apylinkės 
Valdybos pirmininkas dr. Vytautas Doniela 
ateiviams patarė kiek įmanoma dalyvauti 
vietinių veikloje ir “išspausti” laiko 
įsijungimui į organizacijų valdybas. Nors, 
be abejo, svarbiausias atvykusiųjų 
asmeninis rūpestis yra susirasti darbus ir 
juose išsilaikyti, vienoks ar kitoks įsiliejimas 
į vietinių tautiečių veiklą būtų labai 
naudingas abiems pusėms. Sydnėjuje jau 
yra šaunių pavyzdžių, kaip prieš kelerius 
metus atvykę tautietės(-čiai) jau dirba 
Bendruomenėje labai reikšmingą darbą.

Sutarta tokius pasitarimus daryti ir 
ateityje, o naujieji ateiviai jau yra nutarę 
susieiti kiekvieną paskutinį mėnesio 
šeštadienį. Reikia tikėtis, kad produktyviai 
prasidėję abipusiai ryšiai vis stiprės.

Vytautas Doniela

Pokyčiai “MP” 
redakcijoje

Per pastaruosius pora metų “Mūsų 
Pastogės” redakcijoje įvyko keli pokyčiai.

Pirmasis - ilgamečio MP redaktoriaus 
Broniaus Žalio pasitraukimas, susietas su 
jo persikėlimu Lietuvon. Po jo MP reda
gavimą perėmė p. Rita Baltušytė-Onnsby, 
kuriai nuoširdžiai dėkojame už įdėtą dar
bą. Norime priminti, kad jos iniciatyva 
redakcijoje buvo pakeisti kompiuteriai ir 
tokiu būdu patobulintas laikraščio make
tavimas. Deja, dėl netikėtai susiklosčiusių 
asmeninių reikalų ir neišvengiamų kelio
nių, prieš keletą savaičių p. Rita Baltušytė- 
Onnsby šio darbo galutinai atsisakė.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame p. Ditai 
Svaldenytei, kad kritišku metu ji sutiko pa
dėti ir MP laikinai redaguoti. Džiugu, kad 
sudėtingoje situacijoje ji greitai apvaldė 
komplikuotą spaudos paruošimo techniką.

Nuo š. m. MP Nr35 redakcijos darbą 
perima ką tik iš Lietuvos grįžusi p. Dalia 
Donielienė (nuotr. apačioje). Kaip skai
tytojai prisimins, p. Dalia jau anksčiau 

kelis kartus 
trumpai pava
davo p. Bronių 
Žalį ir p. Ritą 
Baltušytę- 
Ormsby, o per
nai vykusios 
Olimpiados 
metu ji sureda
gavo 11 MP 
numerių.

Tekstų rin
kimo darbą tęs

p. Jadvyga Dambrauskienė (anksčiau 
buvusi MP ekspeditorė) ir naujai pradės 
p. Nijolė Bartkuvienė. Redakcinėje ko
legijoje ir toliau lieka Antanas Laukaitis 
ir Kęstutis Protas.

Persitvarkhisiam redakcijos personalui 
nuoširdžiai linkime sėkmingai tęsti “Mūsų 
Pastogės”, Australijos lietuviams svarbaus 
savaitraščio, paruošimo ir leidimo darbą.

LB Spaudos Sąjungos Valdyba
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

♦ Darbiečių partija laimėjo rugpjūčio 18 
d. rinkimus į Siaurinės Teritorijos parla
mentą, nors tik rugpjūčio 22 d. paštu 
atsiųstų balsų skaičiavimas buvo pažengęs 
užtenkamai toli, kad užtikrintų jiems 13 
vietų (iš 25) naujajame parlamente. Pirmą 
kartą Australijos istorijoje Šiaurinė Te
ritorija turės darbiečių vyriausybę.
♦ Brisbane, Qld., gyventojai kovoja prieš 
ugninių skruzdėlių (fire ants) antplūdį. 
Pietų Amerikos kilmės skruzdėlės buvo 
pirmą kartą pastebėtos Brisbanėje šių metų 
vasario mėnesį. Dabar jos paplitę 23 000 
ha plote. Jos naikina vietinius gyvius, kaip 
driežus ir vabalus. Jų įkandimas yra labai 
skausmingas ir pavojingas žmonėms. 
Mokslininkai įspėjo Australijos vyriausybę, 
kad neišnaikintos skruzdėlės gali greitai 
paplisti po visą pietryčių Australiją.
♦ 1944 metais, Antrojo pasaulinio karo 
metu, japonų povandeninis laivas nuskan
dino amerikiečių tanklaivį Mississinewa 
prie Ulithi atolo Mikronezijoje. Tanklaivis 
paskendo su 2 milijonais litrų naftos. Tik 
dabar, po audros, sujudinusios paskendusį 
laivą, nafta veržiasi iš prakiurusio laivo ir 
nuodija lagūno vandenį 700 atolo gyven
tojų maisto šaltinį
♦ Rugpjūčio 27 d. Afganistano Taliban 
vyriausybė pareiškė, kad leis užsienio 
valstybių konsulams pasimatyti su 8 
europiečiais, kaltinamais dėl krikščionybės 
platinimo. Kaltinami keturi vokiečiaį du 
amerikiečiai ir du australai (Diana Thomas

Lietuvos |vykių apžvalga
Atkelta išlpsL

yra Rusijos ir Vakarų verslo interesų sude
rinimas, ypač energetikos sektoriuje. Vie
nas iš šios srities pasisekusių pasiekimų yra 
“Mažeikių naftos” ir “Jukos” susitarimai 
Numatoma sunkumų “Lietuvos dujų” pri
vatizacijoje, nes Rusijos “Gazprom” yra 
atsisakiusi dalyvauti Vakarų valdomoje 
privatizuotoje kompanijoje. “Gazprom”, 
kaip anksčiau “Lukoil”, “Mažeikių naftos” 
reikaluose reikalauja įmonės valdytojo 
teisių. “The Economist” pažymi, kad Lie
tuvai yra labai aktualu atskirti didįjį verslą 
nuo politikos. Pagal savaitraštį pastaruoju 
metu iškilę nauji Lietuvos versto atstovai, 
kartu su savo turtingais draugais Rusijoje, 
neretai labai lengvai nusiperka politinės 
įtakos galimybę. ABrazausko, kaip tautos 
interesų gynėjo, reputacijai pakenkė nese
niai įvykęs jo vizitas į Maskvą, nes jis buvo 
apkaltintas slaptomis derybomis dėl “Lie
tuvos dujų” privatizacijos.

Lieka klausimas: kokią įtaką Premjerui 
A Brazauskui turės jo sovietinių laikų bi- 
čiuliai, kurių nemaža dalis dabar glaudžiai 
susiję su didžiąja pramone ir politika.

Nesutarimai kelyje į ES
Kaip žinoma, Europos Sąjungos na

rystės sąlygoms patenkinti, Seimas yra 
patvirtinęs energetikos strategiją, kurioje 
Ignalinos atominės elektrinės (IAE) pir
mojo bloko veikla turi būti nutraukta 2005 
metais, o dėl antrojo bloko uždarymo laiko 
privaloma apsispręsti 2004 metais. Europos 
Komisija laikosi nuomonės, kad IAE antra
sis reaktorius turi būti uždarytas ne vėliau 
kaip 2009 metais.

ES aukščiausieji pareigūnai ne vieną 
kartą yra raginę Lietuvos valdžią jau 2002 
metais apsispręsti dėl IAE bloko veiklos 
nutraukimo datos, tuo būdu 2002 metais 
užbaigiant ES įstojimo derybas.

Reikia pastebėtį kad derybos dėl įsto
jimo į ES nėra derybos klasikine šio žodžio 
prasme, nes jose nesvarstoma ES normos, 
standartai ar reikalavimai bet tiktai taria
masi dėl prisitaikymo tempo - kada turės 
būti pasiekti Europos Sąjungos standartai 
Tad ES narystės laikas ir priklauso nuo
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ir Peter Bunch) bei didesnis būrys afganų. 
Jiems vis dar gresia mirties bausmė.
♦ Izraelio užsienio reikalų ministras 
Šimon Peres paskelbė sumanymą sustab
dyti kovas tarp Izraelio ir palestiniečių, 
įvedant paliaubas atskirais rajonais irvėliau 
jas praplepant Deja, kasdien aštrėjantys 
incidentai vis labiau įtempia santykius ir 
riboja susitarimo galimybes.
Izraelio kariuomenė aktyviai persekioja ir 
bando sunaikinti palestiniečių teroristų 
lyderius, raketomis apšaudydama jų nu
statytas gyvenvietes ar įtariamus auto
mobilius. Kartais jiems pasiseka, kartais 
užmušami tik paieškomųjų artimieji arba 
atsitiktinai buvę kaimynystėje žmonės. 
Palestiniečiai nukovė keletą Izraelio 
kareivių bei į pasalas pakliuvusių civilių.
♦ NATO kariai Makedonijoje pradėjo 
rinkti albanų sukilėlių savanoriškai 
atiduodamus ginklus. Makedonijos vyriau
sybė yra pažadėjusi pravesti įstatymus, 
sulyginančius albanų piliečių teises su slavų 
kilmės Makedonijos piliečiais.
Rugpjūčio 26 d. netoli Skopje žuvo britų 
karys, atvykęs su NATO pajėgomis. Jo 
mašinai važiuojant pro jaunuolių būrį, 
betono gabalas, mestas į mašinos priekinį 
langą, užmušė karį
♦ D. Britanijoje mirė garsus astronomas 
Fred Hoyle, sulaukęs 86 metų amžiaus. Jam 
priskiriamas “Big Bang” termino sugal- 
vojimas, aiškinant visatos pradžią pagal 
astronominių stebėjimų duomenis.

įsipareigojimų vykdymo tempo.
Taip pat yra visiškai aišku, kad Ignalinos 

tipo atominės elektrinės yra nepriimtinos 
ES dėl žinomo nesaugumo. Reikia pami
nė tį kad visos didžiosios Lietuvos politinės 
partijos bent viešai sutaria, kad Europos 
Sąjungos ir NATO narystė yra šalies prio
ritetai

Susitikime su Lietuvos vyriausiu euro- 
derybininku Petru Auštrevičiumį Lietuvoje 
apsilankęs Vokietijos užsienio reikalų 
ministerijos ES departamento vadovas 
Reinhard Schweppe ragino Lietuvą išlai
kyti spartų derybų dėl narystės tempą. 
R.Schweppe teigimu, Lietuva neturi pra
rasti ateities vizijos, sprendžiant ir sun
kiausius derybinius klausimus, ypač 
susijusius su IAE uždarymu. R.Schweppe 
tikisi, kad susitikusi Europos Komisijos ir 
Lietuvos darbo grupė šį rudenį aiškiai 
įvertins IAE uždarymo pasekmes, įskaitant 
uždarymo kainas, aplinkosaugos ir socia
lines pasekmes bei galimus finansavimo 
šaltinius.

Šiame kontekste yra gana keista 
Kazimieras Prunskienės susitikime su 
R.Schweppe išreikšta nuomonė, kad 
Ignalinos antrojo bloko uždarymas turėtų 
būti atidėtas iki 2015 metų. Šiame susiti
kime dalyvavusio konservatorių lyderio 
Vytauto Landsbergio teigimu, Vokietijos 
URM atstovas “draugiškai ir atvirai” 
perspėjo K.Prunskienę bei kitus esančius 
Seimo narius, kad IAE uždarymo 
atidėjimas iki 2015 metų, būtų Lietuvos 
atsisakymas ES narystės 2004 m. ir kad tai 
sukeltų katastrofiškas ekonomines, investi
cines ir politines pasekmes. Konservatorių 
lyderis pridūrė, kad svečias ragino Lietuvą 
neprarasti derybose padarytos pažangos, 
nes kita ES plėtros banga ateis negreitai

Nepaisant Vokietijos atstovo nuomonės 
bei patarimų, K.Prunskienė ir toliau rėmė 
IAE uždarymo datos atidėjimą sakydama, 
kad ir 2015 metais uždarymas yra “paanks
tintas”. Neatsižvelgiant, kad yra gan aišku, 
jog siekiant narystės 2004 m. yra svarbu 
paspartinti derybų greitį, Seimo Pirm, 
pavaduotojas ir Seimo Europos reikalų 
Jcomiteto pirm, socialdemokratas Vytenis

žvntJMJ
Nuo šio MP numerio (Nr. 35) įvedama 

nauja, bet nebūtinai reguliariai pasirodanti 
skiltis “ŽVILGSNIS”. Šioje skiltyje, kuri 
užims vieno puslapio ketvirtį, tilptų Bendruo
menės narių pasirašytos nuomonės, pasiūly
mai, svarstymai kuria nors skaitytojams aktu
alesne tema. Kadangi skilties dydis bus ribo
tas, rašiniui tinka suglaustas stilius. Red.

Lietuvoje ne visi skursta
Skaitytojai kartais nusiskundžia, kad 

Lietuvos savaitės apžvalgos “Mūsų 
Pastogėje” rašo tik apie tai, kas bloga 
Lietuvoje. Tiesą sakant, bet kokios 
naujienos žiniasklaidoje dažniausiai teikia 
daugiau dėmesio nelaimėms. Rašoma taį 
kas patraukia skaitytojų dėmesį: potvyniai, 
sausros, gaisraį karai ir t.L Gal panašus 
įspūdis susidaro ir iš savaitinių Lietuvos 
įvykių apžvalgų. Tad čia pabandysime 
atkreipti dėmesį ne į skurdą ir trūkumus, 
bet į turtą ir prabangą.

AZiabkus rugpjūčio 13-tos “Lietuvos 
ryto” straipsnelyje “Ratuotiems kurorto 
svečiams jūra nerūpėjo” rašo:

“Prestižinių automobilių savininkai ir 
save parodė, ir į kitus pasižiūrėjo - tiek 
prabangių kolekcinių automobilių vienu 
metu Palanga dar nebuvo mačiusi. Praėjusį 
savaitgalį į pajūrį buvo suvažiavę rečiausi ne 
tik Lietuvoje, bet ir Europoje “Bentley", 
BMW, “Audi", “Ferrari", “Porsche", “Ply
mouth Prowler”, “Jaguar”, “AstonMartin”. 
Šių automobilių vidutinė kaina siekia apie 
400 000 litų. Brangiausiai kainuojančio 
“Ferrari” vertė - daugiau nei pusė milijono 
litų.Pagrindinis savo mašinomis į Palangą 
suvažiavusių “Rolls-Royce” klubo narių 
tikslas buvo ne pasimaudyti. [...]

Geriausiomis stabdymo savybėmis 
pasižymėjo verslininko Beno Gudelio 
automobilis “Plymouth Prowler”. Keletą 
kartų apvažiavęs pastatytus plastmasinius 
kūgelius, jis mašiną sustabdė prieš pat 
menamą kliūtį.

Naujų pojūčių patirti neatsisakė ir 
pratybose dalyvavusi premjero Algirdo 
Brazausko duktė Laima Mertinienė. 
Įsitaisiusi šalia B. Gudelio, moteris vieną

Andriukaitis spaudos konferencijoje pa
reiškė, kad Lietuvos interesų gynimas, o 
ne derybų greitis turi tapti Lietuvos prio
ritetu. Toje pačioje spaudos konferencijoje 
dalyvavęs Seimo užsienio reikalų komiteto 
pirm. Gediminas Kirkilas neigė, kad social
demokratai, anksčiau būdami opozicijoje, 
priešinosi Lietuvos integracijai į ES saky
damas, kad jie “siekė kokybiškų derybų”, 
o ne buvo prieš integraciją’’- G. Kirkilas gyrė 
konservatorių išvystytą derybų tempą, bet 
pastebėjo, kad dabartinei Vyriausybei liko 
patys sunkiausi derybų uždaviniaį ir tuo 
teisino galimą derybų sulėtėjimą.

Globalizacįja ir statistika
Rugpjūčio 17-20 dienomis įvykusi 

Lietuvos didžiųjų miestų (Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio) gyventojų 
apklausa tyrė, kokios kultūros-civilizacįjos 
mentalitetas yra priimtiniausias ir kaip jie 
vertina globalizaciją.

Beveik trečdaliui gyventojų arti
miausias yra Rytų Europos žmonių gyve
nimo būdas. Rusų mentalitetui dažniau 
simpatizuoja vyresnio amžiaus, žemesnio 
išsimokslinimo gyventojai Vakarų Europos 
mentalitetas dažniau artimesnis vilnie
čiams, amerikietiškosios vertybės - jaunie
siems respondentams.

Apie trečdalis apklaustųjų negalėjo 
atsakyti į šį klausimą, nes teigė nelabai 
suprantantys, kas yra globalizacija. Apie 
ketvirtis buvo gana skeptiškai nusiteikę 
globalizacijos atžvilgiu.
Grybai ir uogos-mažai radioaktyvūs

Po Čemobilio atominės elektrinės 
avarijos, į aplinką patekusios radioaktyvios 

kartą pralėkė stabdžiais žviegiančiame 
kolekciniame automobilyje. “Lietuvos rytui” 
pasiteiravus, ar nebuvo baisu, L.Mertinienė 
atsakė, kad stabdymo metu dėl viso pikta 
užsimerkė. Pati prie vairo ji sėsti nesiryžo. 
Užtat “Audi” stabdymo galimybes mielai 
išbandė jos abu sūnūs. [...]

Prieš porą metų įkurtas “Rolls-Royce” 
klubas vienija beveik 30 žinomų šalies 
visuomenės ir verslo atstovų. Į šį klubą įstoti 
gana nelengva, [...j “Rolls-Royce” nariai 
susirenka 4-5 kartus per metus. Klubas 
organizuoja paskaitas automobilizmo 
temomis, išvykas į Europos šalyse vykstančias 
lenktynes. Balandžio pabaigoje klubo nariai, 
išsinuomavę lėktuvą, skrido stebėti 
“Formulės-1” lenktynių. [...]

Šio klubo direktorius - premjero 
A.Brazausko žentas - aktorius Dalius 
Meninas sakė, kad savotiškas klubo narių 
orientyras yra pačios aukščiausios “Rolls- 
Royce” klasės automobilių markė. [...] 
Dabar mažiau klubo veiklai dėmesio gali 
skirti didelis automobilių mėgėjas klubo 
garbės narys premjeras Algirdas Brazauskas ”.

Tad skurstančioje Lietuvoje toli gražu 
ne visi skursta. Tam tikra visuomenės dalis 
gyvena turtingai ir tik ieško progų parodyti 
savo prabangą. Žinoma, visur yra labai 
turtingų ir labai neturtingų žmonių. 
Skirtumas tik tas, kad kapitalistiniuose 
kraštuose turtuoliai dažnai šelpia 
varguolius. Ir kiekvienas dirbantis - laiku 
gauna algą.

Sovietų Sąjungoje Komunistų partijos 
elitas irgi naudojosi įvairiomis privile
gijomis ir liuksusu, apie kurį paprastas 
pilietis net svajoti negalėjo. Taip buvo 
Rumunijoje, taip buvo Rytų Vokietijoje. 
Taip buvo ir Lietuvoje. Tad gal ir nereikėtų 
stebėtis, kad ir dabar nedaug kas pasikeitė. 
Tik turčių akiplėšiškumas didesnis.

Iš kur tas turtas taip greitai išdygo, 
niekas nenori, o gal ir nedrįsta klausti. Kai 
darbinininkąs dažnai net kelis mėnesius 
negauna atlyginimo, kai dalis tarnautojų 
turi dirbti tik dalį darbo laiko ir pasitenkinti 
sumažintu atlyginimu, kai ūkininkui 
mėnesių mėnesiais neatlyginama už jo 
produktus, toks turčių savo prabangos 
demonstravimas kažin ar pateisinamas.

Algimantas Kabaila

medžiagos pasklido ir Lietuvos teritorijoje. 
Todėl kasmet yra atliekami tyrimai įvai
riuose Lietuvos miškuose augančių skir
tingų rūšių grybų bei uogų, su tikslu 
nustatyti juose cezio 137 izotopo ir kitų 
radionuklidų aktyvumą. __

Šiais metais įvykę tyrimai nustatė, kad 
Lietuvoje augančių grybų bei uogų radio- 
akyvumas yra priimtinai žemas, daugumoje 
nesiekiantis ketvirčio leidžiamos normos.

Lietuvos grybai ir uogos yra priimtinai 
saugūs maisto produktai tiek vietineį tiek 
eksporto rinkai Iš tikrintų grybų, eksportui 
paruoštos džiovintos voveraitės taip pat 
atitinka priimtiems radioaktyvumo 
standartams.

“Mažeikių naftos” problemos
Nors nuo liepos mėn. “Mažeikių nafta” 

pagal ilgalaikį susitarimą jau gauna iš 
“Jukos” bendrovės naftą, bendrovės liepos 
mėnesio nuostoliai siekia 50.7 mln. litų.

Anot bendrovės marketingo skyriaus 
vadovo Stasio Ilakio, liepos mėnesis 
benzino rinkoje buvo ypač nepalankus, nes 
pasaulinis benzino perteklius numušė 
kainas iki nuostolingo lygio. Kita “Mažei
kių naftos” problema yra taį kad jos pa
gamintas benzinas neatitinka Europos 
standartams ir jį tenka parduoti nupiginta 
kaina, sukeliant paradoksinę situaciją, 
kurioje kuo daugiau parduodama, tuo 
didesnis nuostolis. Eksportuotų naftos 
produktų kainos krenta sparčiau nei 
vietinės kainos.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvių 
grįžimo informacijos centro biuleteniais.
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BENDRUOMENĖJ BAR U OJE
Lietuvių Caritas Ine. ir šv. Kazimiero parapijos

' Metinis susirinkimas
Adelaidės lietuvių šv. Kazimiero 

parapija pernai atšventė 40 metų veiklos ir 
darbo jubiliejų. Spaudoje, ypač 
katalikiškoje, mažai apie tai buvo rašoma. 
Adelaidės lietuvių gyvenime parapijos 
veikla yra vienas iš svarbiausių 
lietuviškosios sąmonės ugdymo veiksnių. 
Čia vėliavų pakėlimu ir pamaldomis 
pradedami mūsų'tautiniai ir religiniai 
minėjimai, čia vyksta įvairūs kultūriniai 
renginiai, iš čia palydimi į Amžinybę 

pavargę mūsų tautiečiai.
Lietuvių Caritas Ina ir parapijos taryba 

- tai du vienos veiklos ir darbo junginiai. 
Lietuvių Caritas Ine. yra įregistruota 
valdžios įstaigose inkorporuota sąjunga su 
jos nariais, administruojama nuosavybe ir 
Adelaidės arkivyskupo leidimu laikyti 
pamaldas koplyčioje. Žemė ir pastatai 
priklauso Lietuvių Caritas Ine. sąjungai, ne 
Katalikų Bažnyčiai ar kokiam nors 
vienuolijos ordinui. Daug kas šios 
paprastos įregistruotos sąjungos sąvokos 
nesupranta, ar nenori suprasti, skleisdami 
gandus, kad lietuviams išnykus, kaip 
atsitiko ne vienai lietuvių parapijai 
Čikagoje, visą nuosavybę - turtą perims 
Australijos katalikų bažnyčia. Lietuvių 
Caritas Ina įstatuose yra aiškiai pasakyta, 
kad, likvidacijos atveju, visa nuosavybė 
paliekama Lietuvos kunigų seminarijai 
Telšiuose, o jai nebeveikiant - bet kuriai 
Lietuvoje veikiančiai lietuvių katalikų 
kunigų seminarijai.

Kasmet yra šaukiamas susirinkimas, ko 
reikalauja įregistruoti įstatai. Susirinkime 
pateikiama atskaitomybė ir renkama pusė 
tarybos narių dviem metams. S.m. 
rugpjūčio 5 d. įvyko paprastas metinis 
susirinkimas, kuriame dalyvavo virš 30 
Lietuvių Caritas Ine. narių. Susirinkimą 
malda atidarė kun. klebonas Juozas 
Petraitis MIC, pakviesdamas susirinkimui 
pirmininkauti Viktorą Baltutį, o 
sekretoriauti - Eleną Lomsargienę.

Klebonas savo pranešime paminėjo, 
kad praėjusiais metais šv. Kazimiero 
koplyčioje buvo pakrikštyti du naujagimiai, 
vestuvių nebuvo, o palydėti į amžinojo 
poilsio vietą 12 Adelaidės lietuvių. Savo 
pranešime paminėjo, kad šiuo metu lanko 
virš 40 ligonių, dauguma vyresnio amžiaus 
asmenų, kuriems suteikiami paskutiniai 
religiniai patarnavimai. Pamaldos 
atnašaujamos kiekvieną rytą 8.30 vai, o 
sekmadieniais 9.00 ir 11.00 vaL Po 11.00 
valandos pamaldų salėje galima pavalgyti 
pietus ir atsigaivinti įvairiais gėrimais. 
Klebonas Juozas Petraitis MIC, nors šiais 
metais atšventė 79 metų amžiaus sukaktį, 
be pastoracinio darbo lietuvių tarpe dažnai 
aptarnauja ir ispanų bendruomenę, kuri 
savo kunigo neturi, be to, redaguoja ir 
spausdina Adelaidės lietuvių dvisavaitinį 
biuletenį.

Lietuvių Caritas Ine. tarybos 
pirmininkas Viktoras Baltutis pateikė 
vienerių metų veiklos apžvalgą: suruoštas

Adelaidės šv. Kazimiero parapijos Lietuvos 
žemės paminklas.

Užgavėnių balius, Baltijos diena, 40 metų 
parapijos jubiliejus, įvairios popietės 
telkiant lėšas paremti lietuvių katalikų 
spaudą ir veiklą. Iždininkas Vytautas 
Vencius savo pranešime paminėjo, kad 
pajamų metų bėgyje turėta $24 294, o 
išlaidų $31 380, skirtumas $7 086. Kasos 
balansas $120 276. Anksčiau pajamos 
viršydavo išlaidas, bet paskutiniaisiais 

metais išlaidos viršija pajamas. Nuostolinga 
yra “Baltijos” vasarvietė Christies Beach, 
bet jos vertė kasmet auga. Lietuvių Caritas 
Ina iš Australijos valdžios, kaip religinė ir 
labdaros organizacija, išsirūpino GST 
lengvatų.

Išklausyti ir kiti pranešimai, tarp jų 
parapijoje veikiančių organizacijų: 
Adelaidės Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugijos Valdybos pirm S. Vasiliauskienės 
(dvi jos narės priklauso Lietuvių Caritas 
Ine. tarybai), šv. Kazimiero bažnytinio 
choro - V.Opulskio, ateitininkų - V. 
Rupinskienės, bibliotekos vedėjo - A. 
Kubiliaus, Savaitgalio mokyklos - R. 
Sankauskienės ir ALB Archyvo vedėjo. Jų 
veikla pagyvina parapijos gyvenimą.

Išklausius pranešimus, išrinkti dviejų 
metų kadencijai penki Lietuvių Caritas Ine 
tarybos nariai: Petras Gasiūnas, Liudas 
Kazlauskas, Augustinas Kubilius, Vytautas 
Nekrošius ir Vytautas Vencius.

Klausimuose ir sumanymuose iškelti 
parapijos einamieji reikalai, padiskutuota 
ateities veikla. Kai kurie susirinkimo 
dalyviai išreiškė susirūpinimą silpnėjančia 
ALK (Australijos Lietuvių Katalikų) 
Federacijos veikla; jau kelinti metai 
nebešaukiamas visuotinis narių susirin
kimas, jos leidžiamas dvisavaitinis laikraštis 
nespausdina kai kurių prisiųstų iš 
Adelaidės parapijos gyvenimo korespon
dencijų. Nutarta ALKF valdybai pasiųsti 
rezoliuciją, prašant atsižvelgti į iškeltus 
nusiskundimus.

Visą parapijoje ir Adelaidėje vykstančią 
veiklą, spaudoje išsamiai aprašo Saulenė 
Pusdešrienė.

Susirinkimas baigtas malda. _
Viktoras Baltutis

“TADA IR MES”
Neseniai Vilniaus Aktorių namuose buvo 

pristatyta sydnėjiškio rašytojo ir dailininko 
Jurgio Janavičiaus knyga "Tada ir mes”. Tai 
- trumpų rašinių (“Laiškai iš Australijos”) 
ir piešinių rinkinys. Apie pristatymą rašo 
“Veido” žurnalistė Dalia Jazukevičiūtė.

Neišpasakytai tvankią popietę Jurgis 
Janavičius, braukdamas prakaitą, pasi
rašinėjo ant savo knygų, kol visos iš leidyklų 
atgabentosios baigėsi. O rašytojai, daili
ninkai ir kiti meno žmonės vis nesiliovė 
plūdę, kol Aktorių namų salė bei kavinukė 
tapo sausakimšos. Kiek sutrikęs nuo tokio 
antplūdžio, J. Janavičius tik kaltai šypsojosi. 
O jo knygos leidėja, leidyklos “lyto Alba” 
vadovė Lolita Varanavičienė visų, ir 
gavusiųjų atsisėsti, ir sienas beramstan- 
čiųjų, atsiprašinėjo už tai, kad J .Janavičiaus 
gerbėjai netelpa “Aktorių namuose”...

Poetas Sigitas Geda, kalbėdamas apie 
J.Janavičių, taip pat prisipažino, kad ilgai 
nežinojęs, jog Australijoje yra lietuvių 
rašytojas. Jis pavadino J.Janavičiaus 
noveles keisčiausiomis, magiškomis isto
rijomis, nepasiduodančiomis analizei. 
J.Janavičiaus bičiulis režisierius Jonas 
Jurašas, šiuo metu iš JAV vėl parvykęs į 
tėvynę, sakė ęsas ne literatūros kritikas, o 
tik Janavičių draugas. Bet drįstąs teigti, kad 
JJanavičiaus trumpų ir genialių kūrinių 
knyga - tai dalelė gyvos Australijos, 
parvežtos į Lietuvą.

Publicistas Pranas Morkus, kuris 
kadaise J.Janavičių suvedė su “Šiaurės 
Atėnų” kultūros savaitraščiu, priminė, kad 
autorius pusšimtį metų Australijoje ne tik 
noveles rašė, tapė, fotografavo, bet ir 
sunkiai dirbo hidrografijos tarnyboje: “Ši 
profesija jam pelnė duoną, - kalbėjo 
RMorkus. - Ir išmokė pažint savąjį žemyną. 
Mažai žmonių Australiją, jos istoriją, geo- 
logiją,etnografiją, fauną, florą, visas upių 
vagas ir kalvas išmano taip gerai, kaip 
J Janavičius. Ir visa tai atsidūrė jo paveiks
luose ir novelėse. Jisai jums pasakys, kokie 
debesys kada keliauja Australijos padan
gėmis, kaip po audros virpčioja eukalipto

lapai, kaip plyšiais sliuogia gyvatės, stiykčioja 
nuodingi vorai, iš kokių uolienų ištrykšta 
gėlės”. Tačiau, pasak P.Morkaus, kitapus 
JJanavičiaus australietiškų dekoracijų 
atpažįsti ir Lietuvą. Beje, jos žemėlapį 
dailininkas ir rašytojas nešiojasi užantyje.

Janavičiai - pasaulio žmonės. Jie iš
maišė Europą, Indoneziją, Australiją, Af
riką, Japoniją, Ameriką, Kanadą. Daug kur 
rengė savo kūrybos parodas, jų piešinių, 
tapybos ir keramikos darbų yra įvairių šalių 
muziejuose. Bet, anot Jolantos Janavičie
nės, iš meno Australijoje nepragyvensi. 
Niekas Australijoje menininkų neremia - 
nei valdžia, nei turčiai Europoje kultūros 
padėtis kur kas geresnė nei Australijoje. 
Šiame žemyne kiekvienas menininkas pats 
turi rasti pragyvenimo šaltinį.

Išklausęs savo draugų atsiliepimų apie 
knygą, J.Janavičius graudinosi ir veik 
negalėjo kalbėti. Padėkojo žmonai už 
paramą, rengiant išleisti knygą, paaiškino, 
kad pelikanai, kurie nupiešti ant knygos 
viršelio, yra australų taikaus ir darnaus 
gyvenimo simbolis - ko jis ir linki lietu
viams. Po tokių palinkėjimų meno žmonės 
nuskuodė vaišintis raudonuoju vynu, o 
vargšas JJanavičius dar liko įkaitintoje 
salėje prakaituoti - priiminėti gėlių 
puokščių ir atsakinėti į aplinkui dūzgiančių 
radijo ir televizijos reporterių klausimus.

Sydnėjaus organizacijų posėdis su Lietuvių 
Klubo valdybos atstovais

Didėjant kiekiui naujų įstatymų ir 
potvarkių, liečiančių licenzijuotų klubų 
administravimą, Klubo direktoriai nutarė 
sušaukti visų Sydnėjuje veikiančių ir 
vegetuojančių organizacijų pasitarimą. Į 
kvietimą atsiliepė: ramovėnai, šauliai, 
ateitininkai, Katalikų Kultūros Draugija, 
Parapijos Komitetas, Apylinkės Valdyba, 
Lietuvių Sodyba, Soc. Globos Moterų 
Draugija, skautai, pensininkai, Spaudos 
Sąjunga, Savaitgalio Mokykla, Sporto 
klubas, Biblioteka, baleto mėgėjai, 
tautiniai šokiai ir kiti valdybų nariai. Viso 
dalyvavo 19 atstovų. Pokalbį pravedė 
Klubo direktorių valdybos pirmininkas 
Kęstutis Protas ir sekretorius Algis 
Bučinskas.

Kęstutis Protas savo pranešime 
išreiškė susirūpinimą, kad Lietuvių 
Klubas nėra tik klubas, bet tuo pačiu ir 
Lietuvių Namai. Dauguma organizacijų 
tai supranta ir savo parengimus derina su 
Klubo administracija. Kita dalis galvoja, 
kad užsiėmus datą Apylinkės infor
maciniame Renginių Kalendoriuje, tojau 
pakanka, ir kad salė jau užsakyta.

Norint išvengti komplikacijų ir 
nemalonumų su Klubo valdyba, 
organizacijos privalo tučtuojau po 
Renginių Kalendoriaus paskelbimo 
pranešti Klubo administracijai visas 
ruošiamo parengimo detales. Geriausiai 
būtų tai, kad prieš užimant Kalendoriuje 
datą, ji jau būtų pranešta Klubui ir gautas 
jo sutikimas.

Klubo administracija vengia pabaudų 
iš vyriausybės. Pavyzdžiui, prie įėjimo yra 
svečių knyga. Kai kurie nenariai, jų tarpe 
nemažai lietuvių, vengia į tą knygą 
pasirašyti. Klubų admininstracijų 
pareigūnai radę Klube nenarį be 
pasirašymo knygoje (Attendance Book), 
gali Klubą nubausti iki 5 000 dolerių 
bauda. Skaudu girdėti, kad yra tautiečių, 
kurie neranda 11 dolerių Lietuvių Klubo 
metiniam nario mokesčiui susimokėti.

Juk tai tik solidarumas, o ne gėda 
priklausyti Lietuvių Klubui. Lietuvių 
Klubo valdybai būtų naudinga prieš 
vyriausybės pareigūnus pažymėti, kad 
Klubas turi 2 000 narių. O jų tiek gali 
turėti.

Salių nuoma. Klubas buvo priverstas 
įvesti depositą $150, kada salėse rengiami 
kokie nors renginiai. Tai neliečia 
susirinkimų. Šis mokestis tam, kad po 
renginio salėje nebūtų paliktas “miškas”, 
kurį vėliau turi “iškirsti” direktoriai. 
Sutvarkius salę, šis depositas bus 
sugrąžintas.

Foto kopijavimo aparatas yra Klubo 
reikalams. Jokiu būdu neleistina dauginti 
kontraversinių spausdinių, kurie kartais 
gali atsidurti teisme.

Kabinti skelbimus galima tiktai su 
Klubo valdybos žinia ir sutikimu.

Ruošiant loterijas, apie jas iš anksto 
reikia pranešti Klubo direktoriams. 
Ruošiant bet kokius renginius reikia iš 
anksto pranešti, kad bus reikalingas 
mikrofonas, papildomas apšvietimas ir t.t.

Buvo kalbėta ir apie visą eilę kitų 
reikalų. Svarbiausia tai, kad prieš bet kokį 
renginį būtų iš anksto viskas išsiaiš
kinta, aptarta su Klubo vedėju ar 
direktoriumi.

Pasikeitus Klubo valgyklos šeimi
ninkėms, gauta nusiskundimų dėl 
patiekalų bei sumažėjusio valgytojų 
skaičiaus iš lietuvių tarpo ir kitataučių. 
A Bučinskas nuogąstavo, kad vieną dieną 
Klubas turės užsidaryti ir jį perims 
svetimi. Todėl būtina įsiregistruoti Lietu
vių Bendruomenei, kad Klubą būtų gali
ma perduoti lietuviams.

Šio posėdžio bendras tikslas ir buvo 
mintis, kad kiekvienu atveju reikia 
palaikyti kuo glaudesnius ryšius su Klubo 
administracija.

A.V. Kramilius OAM
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I Lietuva iš arti 
Palangoje susipina prabanga ir skurdas

Šiemet Lietuvoje vasara yra keista. 
Gegužės antroji pusė ir birželio pradžia beveik 
priminė žiemą. Bet vėliau kraštą užplūdo 
tokie karščiai, kokių daug kas jau seniai 
nepatyrė. O kaip laikosi svarbiausias Lietuvos 
kurortas - Palanga? Apie tai “Kauno 
dienoje” rašo Remigijus Jurgelaitis.

Palanga kasmet tampa didžiule triukš
minga šalies savaitgalio poilsiaviete, kur 
užsiėmimą randa ir jaunas, ir senas, ir 
didesnes ar mažesnes pajamas turintys 
žmonės. Kurortas stengiasi patenkinti visų 
poreikius. Čia atvykę poilsiautojai gali 
apsigyventi prabangiuose kelis šimtus ar net 
tūkstančius litų kainuojančiuose aparta
mentuose, o eiliniai lietuviai ar nuolat iš 
tėvų pinigus kaulinantys paaugliai išsivers 
išleidę vos aštuonis litus. Be kita ko, šis 
pajūrio miestas virsta pramogų sostine. 
Krūvas pinigų turintys lietuviai gali ne tik 
plaukioti vandens dviračiais, skraidyti 
sklandytuvais, aplankyti striptyzo barus, bet 
ir pajodinėti arkliais. Neteks nuobodžiauti 
ir turintiems vos penkis litus.

Nors Palangoje kasmet dygsta naujos 
ir modernios vilos, o šis pajūrio kampelis 
vilioja nemažai užsieniečių, čia vis dažniau 
galima išvysti ir visiškai nuskurdusių 
žmonių. Jie Palangoje ne tik elgetauja ar 
bando užsidirbti, bet ir atostogauja. Vieti
niai gyventojai pastebi, kad vadinamieji 
paribio žmonės apsigyvena apgriuvusiuose 
niekam nepriklausančiuose namuose ar 
tiesiog saulės sušildytose kopose.

Savaitgalį nusprendusiems praleisti 
Palangoje, svarbu žinoti, kiek pinigų pri
reiks kambario ar lovos nuomai. Jei kaina 
jums itin svarbi, be to, norite prabangos, 
Palangoje įsikūrę poilsio namai “Šach
matinė”, “Pušų paūksmė”, ”Alanga” -kaip 
tik jums. Greta jūros esantys poilsio namai 

Kun. Ričardo Mikutavičiaus tragedija 
Nauji radiniai

Rugpjūčio pradžioje Vilniaus teismai 
trečią kartą leido suimti skandalingos 
reputacijos kaunietę Oną Daujotienę bei du 
Henriko Daktaro bendražygius, siejamus su 
iki šiol nerasta prieš trejus metus pagrobtos 
kunigo RMikutavičiaus kolekcijos dalimi.

Nuo pat pirmosios kunigo bei jo kolek
cijos dingimo dienos O.Daujotienė kartu 
su buvusiu savo vyru, keturiolika metų 
jaunesniu Vladu Belecku buvo pagrindi
niais įtariamaisiais šioje byloje.

Neseniai Lietuvą pasiekė žinia, kad 
Vokietijoje sulaikyti ir O.Daujotienės 
dukra Diana Djačenkienė bei jos vyras 
Viktoras, dalyvavę parduodant du R.Miku- 
tavičiaus kolekcijai priklausiusius paveiks
lus. Kiti du per Vilniaus teisėsaugininkų 
operaciją Kaune sulaikyti miesto nusi-
kaltėlių pasaulio atstovai - iš senųjų “dak
tarų” kildinami Vidmantas Gudzinskas, 
pravarde Guzas, bei Virginijus Silvestra
vičius, bendrams tiesiog Virgelis, - suimti 
mėnesiui VGudzinskas ir VSilvestravičius 
įtariami tarpininkavimu realizuojant kai 
kuriuos R.Mikutavičiaus kolekcijos kūri
nius. Pareigūnų turimais duomenimis, jie 
daugiau kaip pusę metų siūlė vienam 
įslaptintam liudytojui įsigyti paveikslą iš 
dingusios R. Mikutavičiaus kolekcijos, o 
birželio-liepos mėnesiais padėjo O.Daujo- 
tienei už 28 000 JAV dolerių parduoti du 
nužudytam kunigui priklausiusius paveiks
lus. Juos mėginta realizuoti Vokietijoje, 
kurioje gyvena O.Daujotienės dukra Diana 
Djačenkienė su vyru.

Po tokio šios bylos posūkio pareigūnai 
dar labiau suabejojo, ar O.Daujotienė 
susijusi tik su pagrobtų R.Mikutavičiaus 
kolekcijos paveikslų realizavimu, ar ji 
negalėja prisidėti ir prie kunigo nužudymo
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“Šachmatinė”, pasak vyr. administratorės 
Daivos Girevičienės, tampa naujųjų rusų 
buveine. Čia, kaip ir kai kuriuose kituose 
Palangos viešbučiuose, atsitiktiniams 
poilsiautojams vietą rasti itin sunku. Tiesa, 
jei pavyksta, dvivietis kambarys kainuoja 
280 litų, apartamentai - per 600 litų 
nakčiai. Prabangiuose poilsio namuose 
poilsiautojai gali pasikaitinti viešbutyje 
esančioje pirtyje ar išsimaudyti, tiesa, ne 
itin dideliame baseine. Tiesa, už tai reikės 
mokėti dar nuo 50 iki 180 litų per valandą. 
Be to, moderniuose kurorto viešbučiuose 
apsigyvenę poilsiautojai gali pasilinksminti 
diskotekose arba greta poilsiaviečių 
įrengtuose aikštynuose pažaisti tenisą.

Norintieji įsikurti arčiau gamtos, gali 
apsigyventi kempinguose, greta Palangos. 
Pavyzdžiui, “Gubojos” kempinge, esančia
me tarp miesto ir oro uosto, už automobilį 
teks mokėti šešis, už kiekvieną žmogų - dar 
po keturis litus. Senajame Palangos 
kempinge, kur yra elektra, vanduo, dušas, 
vaikų žaidimo aikštelė, už automobilį teks 
pakloti 8 litus, mikroautobusą - 16 litų, 
vietą palapinei - 7 litus. Šiaip gi, poil
siautojus, atvykusius autobusu, stoties 
prieigose pasitinka malonūs palangiškiai 
Pasak vietinės gyventojos Vladislavos, 
autobusų stotyje dirba kelios dešimtys 
vadinamųjų agentų. “Agentai su sodybų 
šeimininkais sudaro sutartis ir už tam tikrą 
mokestį vilioja poilsiautojus”, - pasakojo 
Vladislava. Ji sakė, kad ir pas ją buvo atėję 
agentai, siūlydami savo paslaugas, tačiau 
moteris nepanoro naudotis jų paslaugomis.

Vladislava įspėja, kad agentai dažnai 
siūlo gerokai brangesnius kambarius nei 
pavieniai nuomotojai Kambarį, nutolusį 
nuo jūros per kelis kilometrus, galima 
išsinuomoti vos už 8 litus. Patyrusi kam
barių nuomotoja Vladislava pataria: “Kai

organi- 
zavimo. 
ODaujo 
tienės 
sulaiky
mas šį 
kartą - 
jau tre- 
č i a s . 
Pirmą 
kartą ji 
sulaiky
ta jau 
kitą die
ną po 
Kauną 
sukrėtu
sios ži

nios apie kunigo Ričardo Mikutavičiaus ir 
jo kolekcijos dingimą. O.Daujotienė 
(nuotr. viršuje) buvo pirmoji įtariamoji, 
sulaikyta šioje byloje. Pa dešimties dienų 
jai buvo pateiktas kaltinimas.

Tiesa, tada laiko limito spaudžiami 
prokurorai jai pareiškė kaltinimą visai 
kitoje, dar 1996 metais iškeltoje baudžia
mojoje byloje. O.Daujotienė kaltinta nusi
kalstamu būdu gauto turto įsigijimu bei re
alizavimu stambiu mastu, tačiau turėtas gal
voje 1996-ųjų liepos mėnesio įsilaužimas į 
Šilutės rajono Juknaičių žemės ūkio ben
drovės turizmo ir sveikatingumo komplek
są. O.Daujotienė sietą su iš šio komplekso 
menės dingusiais prabangiais paveikslais 
bei statulėlėmis. Po minėto kaltinimo patei
kimo ši tyla buvo prijungta prie R.Miku- 
tavičiaus ir jo kolekcijos dingimo bylos.

Tačiau po mėnesio O.Daujotienė iš suė
mimo buvo paleista. Po pusmečio ji suimta 
antrą kartą. Šį kartą - su dar aštuoniais kau
niečiais, tarp kurių buvo ne tik V.Beleckas,

Garsusis Palangos tiltas visiems teikia vienodą malonumą. JJurgelaičio nuotr.

nėra poilsiautojų, galima nusiderėti iki 
penkių litų už lovą, niekada nereikia nusi
leisti”, - aiškino ji

Maistas ir gėrimai Palangoje brangesni 
nei Kauno kavinėse. Patiekalai - nepigūs, 
tačiau švieži ir skanūs. Kur kas pigiau gali
ma pavalgyti miesto centre esančiose lauko 
kavinėse, o pigiausiai - valgyklose. Populia
riausias kurortų gėrimas - alus. Jis beveik 
visur kainuoja apie 4-5 litus. Tiesa, kai ku
rie poilsiautojai alų maukia tiesiog sėdė
dami gatvėse.

Palangoje gerokai padaugėjo kalbančių 
angliškai, lenkiškai, baltarusiškai, kitomis 
kalbomis. Tačiau iš visų, ko gero, labiausiai 
išsiskiria rusai Augaloti vyriškiai vaikšto 
drauge su nepriekaištingų kūno formų mer
ginomis. Daugelis jų važinėja prabangiais 
automobiliais, iš kurių sklinda garsi muzika. 
Dar vienas išskirtinis naujųjų rusų bruožas 
-jie valgo tik brangiausiuose restoranuose, 
o žiaumodami brangų maistą ne kalba, o 
rėkia, sąmojus paįvairindami “riebiais” 
rusiškais keiksmažodžiais. Tačiau jie ne 
vieninteliai pinigingi užsieniečiai šiame' 
Lietuvos kurorte. Vien per šių metų bir
želio mėnesį, Tiirizmo informacijos centro 
turimais duomenimis, užsienio turistų į šį 
kurortą atvyko ketvirtadaliu daugiau nei 

bet ir dar penki jo bei buvusios žmonos 
giminaičiai. Tai buvo po garsiųjų kratų, per 
kurias pavyko rasti pusę pagrobtos kunigo 
kolekcijos. Netrukus į dienos šviesą išplau
kė ir skandalas dėl nužudyto R.Mikuta- 
vičiaus palaikų palaidojimo Karmėlavos 
kapinių nežinomųjų kalnelyje. Ilgokai 
Lietuva nebuvo kreipusis į Interpolą nei 
dėl paties kunigo, nei dėl jo kolekcijos 
dingimo... Tomis dienomis už šį aplaidumą 
taip niekas ir nebuvo nubaustas.

Bylą iš Kauno apygardos prokuratūros 
perėmusio Generalinės prokuratūros 
prokuroro Rolando Tilindžio įsitikinimu, 
ši spraga užtaisyta tik 1999-ųjų pavasarį, 
kai po skandalingos kunigų palaikų ekshu
macijos nubaustas rekordinis skaičius Kau
no policininkų bei prokurorų.

Priminsime, kad pusę R.Mikutavičiaus 
kolekcijos, kuri buvo pagrobta kunigo nu
žudymo naktį, pavyko rasti tik po aštuonių 
mėnesių per antrąją kratą V.Belecko bute 
Kaune, Bažnyčios gatvėje, bei pas netoliese 
(K.Būgos g.) gyvenančius jo giminaičius. Šį

Pavogė Estijos ministro automobilį
Lietuvoje viešėjęs Estijos vidaus reikalų 

ministras Tarmo Loodus apie nusikaltėlių 
siautėjimą Vilniuje sužinojo ne iš kolegų 
pasakojimų - jis tai patyrė savo kailiu. 
Rugpjūčio 21 d. vakare T.Loodus į Vilnių 
atvyko tarnybiniu automobiliu “Audi A6”. 
Rytę išėjęs iš Žvėryne esančio viešbučio 
“Viktorija”, ministro vairuotojas neberado 
gatvėje pastatyto automobilio. Brangų, 
apie 100 000 litų kainuojantį 2000 metų 
laidos automobilį vagys pagrobė iš Lietuvos 
policijos vadovybės būstinės pašonės. 
“Viktorijos” viešbutis yra vos keliasdešimt 
metrų nuo Policijos departamento pastato.

Po to “Lietuvos rytui” T.Loodus sakė, 
kad šio įvykio jis nelaiko sensacija: 
“Vagysčių netrūksta ir Estijoje. Manau, kad 

pernai Palangos turizmo centro darbuo
tojai tikino, kad birželį vasaros sostinę 
aplankė 149 latviai, 112 vokiečių. Be to, 
buvo svečių iš tolimosios Brazilijos. Apie 
šį kurortą žino ir kai kurie amerikiečiai, jų 
atvyko net 23. Kai kurie užsieniečiai 
apsigyvena brangiuose viešbučiuose, tačiau 
yra tokių, kurie apsistoja pas kambarius 
nuomojančius palangiškius.

Taigi, yra ir kita Palangos pusė. Šią vasa
rą apsilankęs Palangoje kartais gali pasijusti 
tarsi būtum išvykęs į skurdžią trečiojo pa
saulio šalį, kurioje badaujančių daugiau nei 
pavalgiusiųjų. Pasak restoranų ir kavinių 
darbuotojų, Palangoje vis sunkiau dirbti 
“Mus atakuoja valkataujantys žmonės -jie 
prašo pinigų, valgio, apsimetę invalidais 
maldauja padėti vargstantiems jų vaikams”, 
-pasakojo kavinės darbuotoja. Apskurusių 
žmonių galima pamatyti ne tik greta 
bažnyčios, bet ir gražiausiose Palangos 
vietose. Jų “okupuotos” kai kurios kavinės, 
patvoriai, poilsio namų priimamieji

Fripuliariausiame šalies kurorte, pasak 
kai kurių palangiškių, ateityje liks tik dvi 
atostogaujančiųjų klasės - turtingieji ir 
vargiai, nes diferenciacija tarp tautiečių, jų 
manymu, nuolat didėja.

'□
teisėsaugininkų laimikį meno kūrinių spe
cialistai tada prilygino fantastinei sėkmei

Rastoji R.Mikutavičiaus kolekcijos 
dalis identifikuota pagal jos katalogą bei 
parodos, surengtos 1979 m M.K. Čiurlionio 
dailės muziejuje, duomenis. Labiausiai 
tada džiaugtasi kad pavyko rasti senųjų 
Olandijos ir Flandrijos meistrų paveikslus, 
vertingiausius kunigo kolekcijos kūrinius, 
ir tuo, kad rasti meno kūriniai juos gro
biant bei slepiant, beveik nenukentėjo.

Deja, per minėtas 1999-ųjų kovo mėn. 
kratas visų geriausių kunigo kolekcijos 
paveikslų rasti nepavyko. Nerasti tada ir 
R. Mikutavičiaus kolekcijai priklausę XIX 
a. laikrodžiai, trišakiai kandeliabrai bei 
dekoratyviniai sidabriniai dirbiniai

Prokurorų teigimu, po dabartinių suė
mimų, jų tyrimas įgavo pagreiti Už kunigo 
R. Mikutavičiaus nužudymą jau anksčiau 
nuteisti keturi asmenys: Vladas Beleckas 
(iki gyvos galvos). Artūras Daškovskis, 
Valdas Puodžiūnas ir Ivanas Kvaskovas 
(nusižudė kalėjime) ■ (Pagal “Kauno dieną”)

Lietuvos policija dabar neblogai padirbės”. 
"Žmonių rangas ir titulai vagims nesvarbūs”, 
- sakė jis, prisiminęs, kad pernai vienas 
Estijos parlamentaras pasigedo savo 
“Mercedes-Benz”, o šįmet “Audi” buvo 
pavogtas iš švietimo ministro. Nesulaukęs 
žinių apie dingusį automobili T.Loodus į 
Estiją išvyko Lietuvos vidaus reikalų 
ministerijos automobiliu.

Šiemet per pusmetį Lietuvoje buvo 
pavogti 132 užsieniečių automobiliai. 
Dažniausiai užsienio piliečiai nukenčia 
Kaune, Klaipėdoje ir Vilniuje. Automobi
lių vagystės plinta sparčiai. Dažniausiai 
vagiami vokiški automobiliai - “Audi”, 
“Mercedes-Benz”, BMW ir “Volkswagen 
Golf”. (Pagal “Lr”)
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Kas čia minima?
Keistai skamba, kad kartais dideli ar 

įdomūs dalykai gali atsirasti netikėtai ir 
beveik atsitiktinai. Taip atsitiko ne vienam 
mokslininkui, kai ieškodami vieno, atranda 
kitą dalyką. Pavyzdžiui, mūsų laikais 
Alexander Flemming netikėtai atrado 
peniciliną. Anksčiau Kolumbas, ieško
damas trumpesnio kelio į Indiją, netikėtai 
atrado Ameriką. Bet dažniausiai yra 
atrandamos nežinomos ar užslėptos 
istorinės detalės, kurios gali žymiai pakeisti 
istorinį supratimą tuo ar kitu atveju.

Dr. Gintaras Kantvilas iš Hobarto, 
iškviestas į Londoną, dirbo Britų Mu
ziejuje. Kartą po darbo eidamas namo, 
pasuko nauja gatve ir sustojo prie jo dėmesį 
patraukusio paminklo. Perskaitęs įrašus 
susijaudino: tai lietė sovietų pavergtuosius 
ir nukankintuosius ir, aišku, mus, 
pabaltiečius.

Mažoje, plytomis išgrįstoje apvalioje 
aikštelėje stovėjo balta kolona, išilgai 
suskaldyta į kelias dalis. Jos viršuje - 
bronzinės galvos, sujungtos į vieną, atrodė 
tarytum kokie Hindu dievai. Akis patraukė 
apačioje įrašytas turinys:

“Šis paminklas pastatytas Parlamento 
abieju rūmų visų partijų narių ir daugelio kitų 
prijaučiančių, prisiminimui nesuskaičiuo
jamam skaičiui nekaltų vyrų, moterų ir vaikų, 
buvusių Sovietų Sąjungoje ir kitose Rytų 
Europos valstybėse, kurie buvo suimti ir mirė 
nuo komunistinių vyriausybių rankų po jų 
repatrijavimo antrojo pasaulinio karo 
pabaigoje.

Tegul jie ilsisi ramybėje. ”
Kitoje paminklo pusėje - sekantis įrašas: 
“1986m. liepos 2 dieną ši skulptūra buvo 

Fulham’o vyskupo pašventinta, pakeičiant 
ankstyvesnį, 1982 kovo 6 d. Londone 
vyskupo pašventintą paminklą, kuris vėliau 
buvo vandalų sunaikintas, nes jiems ši tiesa 
buvo nepriimtina. ”

Įdomu tai, kad po Atlanto Chartos 
(1941) ir Jaltos konferencijos (1944), 
kuriose Churchill su Roosevelt lengvai 
perleido Sovietų okupuotas tautas Stalinui, 
iki šio paminklo pastatymo praėjo virš 40 
metų, kol vis dėlto Anglijos Parlamentas 
drįso pastatyti šį paminklėlį žmonėms, 
kuriuos jie patys išdavė. Jis, deja, nėra 
skirtas visiems pavergtiesiems, bet tik 
“repatrijuotiems”. Galbūt tai yra tie ka
zokų pabėgėliai, kuriuos Vakarų są
jungininkai žadėjo iš Vokietijos lagerių 
išvežti į Italiją. Tačiau traukinys važiavo 
priešinga kryptimi į rytus ir viename 
miškelyje sustojo. Ten ir įvyko didžioji 
egzekucija.

Mums irgi grėsė panašus likimas, nes 
Jaltos konferencijoje Vakarų sąjungininkai 
pažadėjo visus “sovietų piliečius” iš

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Pritrenktas gamtos didybės, 
Kur žemė ir dangus susįję, 
Švelnią dvasioje ramybę 
Dėkingai pajutęs Pijus, 
Mato vaisius vienam šone, 
Sirpstančius, stambius, geltonus.

Londonas. Paminklas, skirtas paminėti 
sovietų nužudytiems “repatrijuotiems” 
žmonėms.

Vokietijos sugrąžinti į jų gimtuosius kraštus. 
Dėl tos priežasties mes ir buvome suskirs
tyti į lagerius pagal tautybes, nes tai buvo 
busimojo projekto pirmoji, paruošiamoji 
dalis.

Aš prisimenu, kaip mes, studentai ir 
gimnazistai, negalėjome suprasti, ko mūsų 
bendruomenės vadovaujančios galvos buvo 
taip išsigandusios, vis tarėsi, kažką aiškinosi 
su Amerikos karine vadovybe, kažką dėstė 
apie mūsų padėtį. Mes nesupratome, kad 
amerikiečiai laikė mus tuo, kuo sovietai 
mus kaltino: kriminalistais, recidyvistais, 
pabėgėliais nuo gręsiančios bausmės. Kaip 
vėliau paaiškėjo, didelę rolę šiose derybose 
atliko senųjų lietuvių emigrantų vaikai, 
dabar jau Amerikos kariuomenėje einan
tieji atsakingas pareigas. Jiems mūsų ben
druomenės vadovybė paaiškino apie 
sovietų klastą.

Vis dėlto, gera buvo būti jauniems, 
nežinoti siaubingos padėties, nesuprasti 
esamos situacijos ir galvoti, kad bomboms 
daugiau nebekrintant ant galvos, esame 
saugūs, toli nuo sovietinio pavojaus ir kad 
prieš mūsų akis - šviesi ateitis.

Iki šiol apie šį paminklą nebuvau 
girdėjusi ir jei ne dr. G.Kantvilo netikėtas 
kelio pakeitimas, iki dabar mes nebū
tumėm apie tai girdėję. Paminklas yra 
Londone, South Kensington, netoli 
Thurloe aikštės, Cromwell Rd., priešais 
Victoria ir Albert Muziejų. Tik man vis dar 
neaišku, kam iš tikrųjų šis paminklas buvo 
pastatytas: ar žuvusių repatriantų prisi
minimui, ar savo kaltės išpirkimui?

Dr. Genovaitė Kazokienė

Negiliam čia vandenyje, 
Rado kelis balkius Pįjus: 
“Jei perjuos aš peršuolhiosiu, 
Skinsiu vaisius geltonuosius; 
Net batų sušlapt nereik, 
Vienu žodžiu - “Pys of keik” 

(Piece of cake)

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO
Gerb. p. Redaktore,

Dėkojam už p. Algio Bučinsko straipsnį 
ir išsakytą nuomonę Jūsų laikraštyje. 
Prašyčiau išspausdinti tokį mūsų 
komentarą:

Atsakant į p. Algio Bučinsko straipsnį 
“Mūsų Pastogėje”, ALB Krašto Valdybos 
vardu norėčiau užtikrinti skaitytojus, kad 
ALB Krašto Valdyba perdavė spaudai 
galutinę 2000 metų Australijos Lietuvių 
Dienų ataskaitą, kurią parengė Sydnėjaus 
Kontrolės Komisija. Su pagarba

Balys Stankūnavičius
ALB Krašto Valdybos vicepirmininkas

Domisi adresais
Esame pastovūs “Lietuvos aido” skai

tytojai ir Jūsų adresą radome šiame dien
raštyje. Rašome Jums, norėdami prašyti 
informacijos. Domimės Australija ir jos 
žmonėmis, esame girdėję daug gražių 
atsiliepimų. Mes patys turime šeimyninį 
verslą meno srityje. Virgilijus Bizauskas - 
dizaineris, vitražistas, meno projektų orga
nizatorius, fotografas.

Norėtume susipažinti su Australijoje 
gyvenančiais lietuviais, keistis kultūriniais 
renginiais, parodomis. Norėtume sužinoti 
Australijos lietuvių bendruomenių 
Sydnėjuje, Melbourne, Adelaidėje adresus 
ir su jomis bendrauti. Su pagarba,

Regina ir Virgilijus Bizauskai
Rašykite mums adresu: Imanuelio 

Kanto 10-1, Klaipėda LT-5800, Lietuva - 
Lithuania. E-mail: reginn@takas.lt

“Kengūrų ir koalų pašonėje”
Knygos išleidimo Vajaus Komitetas 

praneša ir dėkoja visiems Australijos 
lietuviams, kurie domisi ir deda pastangas 
šios knygos išleidimo reikalu. Ačiū Dievui 
ir aukotojams, jau turime surinkę ir 
Melbourno Kooperatinėje Kredito 
Draugijoje “Talka” laikome $18,485. O 
5 000 Australijos dolerių jau yra pasiųsta į 
Čikagą, j kun. K J. Ambraso banko sąskaitą 
(toks aukotojo buvo pageidavimas).

Tai atrodo didelė suma pinigų, bet jos 
užtenka tik knygos išleidimui, o mums dar 
reikia pinigų knygų persiuntimui į Austra
liją, o taip pat ir Lietuvoje knygų išsiun
tinėjimui po visus miestus, vyskupijas, uni
versitetus, biliotekas, mokyklas ir t.L Paga
liau ir čia, vietoje, reikės išsiuntinėti visiems, 
kurie aukojo 100 ar daugiau dolerių, o paš
to išlaidos brangios tiek Lietuvoje, tiek čia.

Taip, brangūs tautiečiai, aš ir vėl Jūsų 
maldauju, būkite malonūs ir finansiškai 
prisidėkite prie galutinio šios knygos 
užbaigimo. Ačiū!

Šokinėt visad patyręs,
Dulkė gerai pasispyręs, 
Vėl ant balkio atsistojo, 
O tas balkis - išsižiojo!: 
“Juk tai (kaip Dievulį myliu), 
Piktos žiaunos krokodilo!”

Pabėgėliai prisidėjo prie 
aukšto gyvenimo standarto 

pakėlimo
Vienas “M.P.” skaitytojas pastebėjo 

įdomų laišką redakcijai “Sydney Morning 
Herald” (2001.08.24). Rašantysis Oskar 
Lapa iš Kurrajong, atrodo yra asmeniškai 
patyręs aprašomus įvykius. Laiške jis sako:

1945-46 metais Švedija prievarta 
išsiuntė iš savo krašto tūkstančius vokiečių 
ir šiek tiek Pabaltijo kraštų kareivių, 
perduodama juos visus sovietiniams 
nugalėtojams. Tačiau Švedija, nebūdama 
dalyvė ir nepasirašiusi Jaltos sutartį, 
neturėjo jokio įsipareigojimo taip padaryti

TUo pat metu Švedijoje buvo 34,000 
civilių pabėgėlių nuo karo meto sovietų 
okupacijos. Švedijos vyriausybė irgi svarstė, 
ar juos išduoti sovietams. Tačiau Švedijos 
reputacijai žalinga tarptautinė politika apie 
kareivių perdavimą sovietams, privertė to 
meto Švedijos vyriausybę pergalvoti savo 
laikyseną ir leisti civiliams pabėgėliams 
pasilikti, nors dauguma Švedijos gyventojų 
norėjo, kad pabėgėliai irgi būtų deportuoti

Tie civiliai pabėgėliai labai žymiai 
prisidėjo prie Švedijos ekonominės 
pažangos ir aukšto gyvenimo standarto 
pasiekimo.

Ponas Oskar Lapa užbaigia savo laišką 
redaktoriui sakydamas:

- Aš tikiu, kad Australijos vyriausy
bėms neprireiks 50 metų, kad suprastų, jog 
teisingumas (fair) ir humaniškumas pabė
gėliams yra geriausia mūsų kraštui.

Siunčiant čekius, užrašykite ant čekio 
“Kengūrų ir koalų pašonėje” ir siųskite 
šiuoandesu: M.Šidlauskienė, 22Stradbroke 
Dve., St. Albans 3021, Victoria.

Adelaidėje, Melbourne ir Sydnėjuje 
galima įdėti į ‘Talkos” sąskaitą Nr. 9307, o 
Melbourne galite asmeniškai įteikti Vajaus 
Komiteto nariams: V Jablonskienei ar St 
Šiuškui, ir E.+M. Šidlauskams.

“Kengūrų ir koalų pašonėje” knygos 
išleidimui aukojo:

$5 000 Alfonso Ročiaus palikimas 
(pinigai yra kun. KJ. Ambraso sąskaitoje, 
Čikagoje); $ 3 000 (5 000) Geelongo 
Lietuvių S-gos Klubas; $ 100 (300) 
Narušienė M., Sydnėjus; po $ 50 N.N. 
Adelaidė ir Balčiūnas J. (100); Grybienė 
S. - NSW; $20 (43) Jablonskienė V; $ 15 
Vaičiulis J.

Visiems mieliems aukotojams didelis ir 
nuoširdus AČIŪ.

Marytė Šidlauskienė
Vajaus Komiteto pirmininkė

Krokodilas suriaumojęs, 
Bandė Pijui čiupt už kojos; 
Kaip peršoko jis per balą, 
Kad išvengtų baisaus galo, 
Kaip sugriuvo prie mašinos, 
Dulkė ir šiandien nežino...

Stasio Montvido eiės ir piešiniai
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Antanas Laukaitis Atostogos Lietuvoje
Lankausi Aukštaitijoje

Panevėžio dujų gen. direktorius Jonas 
Pečiulis su visuomet linksma žmona Liuda, 
atsiveža mane į garsųjį Panevėžį ir iš karto 
perspėja, kad dabar gyvenimas čia aprimo, 
mafijozai vienas kitą išsišaudė, nors 
vakarais vienam vaikščioti nepatartina. Šie 
puikūs žmonės buvo Australijoje ir dabar 
dar nepamiršta tų dienų, praleistų pas 
mane. Aplankome ir kitus buvusius 
“australiečius”. Tai daktarę Gražiną ir 
veterinarijos gydytoją Vytautą Jurgaičius, 
su kuriais prisimename draugus bei 
pažįstamus mūsų Kengūrų krašte. 
Apsilankėme ir pas garsųjį buvusį Lietuvos 
triatlono čempioną V.Urboną, kuris, 
perplaukęs Nemuną išilgai per Lietuvą, 
susirgo ir vos nenumirė, bet vėliau pasveiko 
ir mane pakvietė į Panevėžio miesto 750 
metų sukakties minėjimą, kurio metu vyks 
didelė tarptautinė sporto šventė. Gaila, bet 
tada jau nebūsiu Lietuvoje. Malonu buvo 
vėl susitikti su tik ką iš Prancūzijos grįžusiu 
Lietuvos olimpinių moterų dviratininkių 
treneriu Valerijum Konovalovu ir jo žmona 
buvusia Sovietų Sąjungos bei Lietuvos 
dviračių čempione Laima Zilporyte. 
Gražiai pabendravę Panevėžyje, kartu su 
Pečiuliais ir Konovalovais, turtingo 
panevėžiečio Antano Zamėno buvome 
pakviesti savaitgalį pasisvečiuoti jo puikioje 
vasarvietėje prie Luodžio ežero, netoli 
Zarasų, kuris savo didumu yra penktas 
Lietuvoje. Dabar šis ežeras yra išnuomotas 
šiam verslininkui, kuris čia gaudo ir rūko 
žuvis ir tai yra jo verslo dalis. Šis gražus 
ežeras yra žinomas kaip ungurių ežeras. 
Pirmą kartą man teko paragauti ungurių 
sriubos, kuri buvo tikrai skani Puiki čia 
buvo kaimiška pirtis, maudymasis ežere, o 
mūsų žinomasis dviračių treneris parodė 
savo virimo meną ir išvirė tikrą 
kaukazietišką plovą, kurį paruošti truko net 
4 valandas. Plovo paruošimas turi savas 
tradicijas, o valgyti ryžius reikia tik su trim 
pirštais, nors aš paprašiau šaukšto, kuris 
negali būti metalinis, bet tik medinis. 
Puikus tai buvo savaitgalis ir puikūs mane 
vaišinę žmonės.

Alytus, Druskininkai, Leipalingis
Truputį pailsėjau pas seserį Kaime, 

bet ji vis pyks ta, kad aš tik atsigauti pas ją 
atvažiuoju ir nepabūnu ilgiau. Tačiau po 
olimpiados, kai pas mane ir buvusiame 
olimpiniame name gyveno bei viešėjo tiek 
daug žmonių iš Lietuvos, tai man 
atvažiavus Lietuvon tiesiog neįmanoma 
atsisakyti visų kvietimų ir apsilankymų pas 
tuos žmones. Tačiau išvažiuosiu iš 
Lietuvos net visų savo giminių nepamatęs. 
Ką padarysi, taip jau yra.

Alytuj apsistojau pas mokytoją Ritą 
Ališauskienę, kuri anksčiau viešėjo pas 
savo dėdę ir gimines Sydnėjuje. Tai puiki 
šeima. Sūnus jau trečius metus mokosi 
Lietuvos Karo Akademijoje ir greitai taps 
nauju Lietuvos karininku, išauklėtu 
pilnoje lietuviškoje dvasioje. Dukra 
studijuoja Vilniuje, dabar atostogauja. 
Tėvai - puikūs dzūkai, vaišino mane kaip 
tik galėjo. Buvau pakviestas apsilankyti ir 
miesto merijoje, kur labai gražiai priėmė 
vicemerė Rasa Kazlauskienė, socialinių ir 
švietimo reikalų direktorius F.Džiautas, 
sporto vadovas E.Kašėta ir kiti, o taip pat 
vietinės televizijos, radijo bei spaudos 
atstovai, vėliau parengę su manim 
pasikalbėjimus radijui, televizijai ir 
“Alytaus naujienoms”. Miesto vadovybė 
klausė manęs, ar nebūtų įmanoma 
užmegzti tampresnius ryšius su Australijos 
lietuviais sporto ir kito bendradarbiavimo 
dalykuose. Man parodė Alytaus apylinkes, 
buvo išreikštas tikras, gražus dzūkiškas 
vaišingumas. Aplankiau ir sėkmingai 
besiverčiančius biznierius Snieguolę bei 
Eugenijų Vichrovus, kurie prieš keletą 
metų lankėsi pas mus. Jų puikus, galima 
sakyti, dvaras laukia, kaip jie sakė, svečių 
iš Kengūrų krašto, nes prisiminimai apie 
Australiją esą tiesiog neišdildomi.

Gimtajame Leipalingio miestelyje 
'mano tėvai turėjo vaistinę. Ir dabar dar 
senesnieji miestelio gyventojai labai gerai 
prisimena prieš karą mirusį tėvą. Čia 
svečiavausi pas savo vaikystės draugą, 
mokytoją ir muziejaus direktorių Algirdą 
Volungevičių ir jo šeimą. Kaip keista, aš

Antanas Laukaitis su vicemere Rasa Kazlauskiene (centre) bei kitais miesto vadovais 
Alytaus merijoje.

kone visą pasaulį apvažiavęs, dabar gyvenu 
tolimojoje Australijoje, o šis nusipelnęs 
savam kraštui mokytojas gimė čia, visą 
gyvenimą gyveno čia ir, tikriausiai, čia ir 
mirs. Jo darbai nesuskaičiuojami: įsteigtas 
ir jo vadovaujamas Leipalingio muziejus 
pripažintas vienu iš geriausių kraštotyros 
muziejų, turintis tūkstantius taip vertingų 
dalykų. Tarp jų virš 1000 įvairių eksponatų 
iš Australijos. Tikrai patariu, jei kas važiuos 
pro šį gražų Dzūkijos miestelį, būtinai 
aplankyti šį muziejų. Liepos 26 dieną čia 
vyko didieji šv. Onos atlaidai Jeigu per karą 
kone visas mietelis buvo sugriautas, įskaitant 
ir mano tėvų namus, tai ši graži bažnyčia 
išliko sveika. O žmonių per šiuos atlaidus 
privažiavo tiek daug, kad pačioje bažnyčioje 
visi netilpo, buvo pilnas šventorius ir net už 
jo. Prisiminiau ir aš savo vaikystę, kai šioje 
bažnyčioje priėmiau pirmąją Komuniją, 
buvau “klapčiukas” ir šalia tekančioje Seiros 
upėje gaudžiau kilbukus, kurie tuomet man 
buvo pati skaniausia žuvis.

Kitoje Nemuno pusėje už 12 km yra 
garsusis Druskininkų kurortas. Gaila, kad 
dabar, neatvažiuojant daugiau vasarotojų, 
jis pergyvena sunkias dienas. Ten yra didelė 
bedarbystė.

Maždaug už 6 km. nuo miesto yra jau 
išgarsėjęs Grūto paikas, prieš kurio įkūrimą 

dar taip neseniai buvo labai priešingi net 
kai kurie Seimo nariai Jie darė viską, kad 
jo nebūtų leidžiama įkurti Aplankiau ir aš 
šį parką. Jis paliko labai gerą ir gražų įspūdį. 
Čia, gražioje eglių ir pušų paunksnėje, iš 
buvusių pelkių padarytame ir vandens 
kanalais apjuostame parke yra išdėstyti 
sovietmečio paminklai atvežti iš miestų ir 
miestelių. Tiek surinkti ideologizuoto 
turinio skulptūrų vienoje Grūto parko 
ekspozicijoje - yra unikalus reiškinys 
pasaulyje. Šie tragiško lietuvių tautai 
sovietinio laikotarpio primesti stabai mums 
atskleidžia istorinę tiesą apie sovietinę 
okupaciją Lietuvoje. Kad visa tai 
suprastume, reikia patiems aplankyti šią 
vietovę. Visa parko ekspozicija yra paremta 
originaliais to meto vaizdais, nuotraukomis, 
kino ir spaudos iškarpomis. Yra parodyti 
ir masinių okupacijų vaizdai, Sibiro lagerių 
sargybų bokštai, toks baisus vagonas, 
kuriuo į Sibirą buvo vežami tremtiniai Prie 
kiekvienos skulptūros yra išsamūs 
paaiškinimai keliomis kalbomis, bet 
geriausiai paprašyti gido, kuris labai 
vaizdžiai viską papasakoja. Net su jumoru 
jis pasakojo, rodydamas vieną Lenino 
statulą, kodėl ji buvo nepriimta ir išmesta. 
O, pasirodo, skulptorius Leniną padarė su

Nukelta {7 psL

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

Karts nuo karto jis išsišnypšdavo nosį, 
nusišluostydavo veidą j rankovę ir vėl 
užgerdavo vodkos. Klausydama jo 
nelaimingos istorijos gailėjausi jo, bet 
nežiūrint to, man niežtėjo sužinoti, iš kur 
tie batai atsirado? Sukaupus drąsą, aš 
paklausiau: “Pan Kazimiersz, kas jums davė 
tuos batus?” “Niekas, ” - jis sumurmėjo. 
Dabar jo kalba buvo neaiški ir aš vos 
begalėjau jį suprasti. “Jan... Vanda... Vanda 
man padėjo... Išdauži krautuvės langą... Ten 
pasiėmėm tuos batus... Paskui daugiau 
atėjo... Ir kai nieko neliko... Vanda su lūpų 
pieštuku užrašė ant durų... Viskas 
išparduota... ”, - jis kikeno lyg būtų mažas, 
išdykęs vaikas.

Kai bonka ištuštėjo, jo galva nusviro 
ant stalo ir jis užmigo. Man pasidarė dar 
gailiau mūsų lenko draugo, kai aš 
palyginau mūsų šeimos likimą su jo. Aš 
prisiminiau mūsų namus Lietuvoje ir 
pagalvojau kokie galėjo būti jo. Ar buvo 
panašūs į mūsų? Ir kokia laiminga yra 
mūsų šeima, kad esam kartu ir gyvi. Praėjo 
daug laiko ir daug įvairių atsitikimų nuo 
tada, kai mes išbėgom iš Lietuvos. 
Negalėdama užmigti nakties metu, aš 
dažnai spėliodavau, kas darėsi mūsų ūkyje. 
Kur yra mano Avietė ir kas ją prižiūri? 
Kas atsitiko su Jonu, Stase ir mūsų 
giminėmis? Gal jie visi yra žuvę, taip kaip 
pan Kazimiersz vaikai? Aš troškau 
sužinoti, bet niekas to negalėjo man 
papasakoti

Vieną naktį susapnavau baisų sapną, 

Tęsinys pradžia MP Ne 1-34
Keletą dienų vėliau, pan (ponas) 

Kazimiersz, taip jis vadinosi dabar, atėjo 
mus aplankyti su pundu batų po pažastim 
“Ponia, šitie yra jūsų šeimai. Aš tikiuosi, kad 
jie jums tiks", mesdamas juos ant stalo, 
nusišypsojo bobutei. Pan Kazimiersz buvo 
tas pats žmogus su geltona ‘P’ ant nugaros, 
kuris mus pasitiko tik atvažiavus į kaimą. 
Nuo tada jisai ir tėvas pasidarė geri draugai.

Mano bobutę nustebino jo elgesys: dar 
jai nespėjus paprašyti jį atsisėsti, jis ištraukė 
iš kišenės bonką vodkos ir, padėjęs ją ant 
to paties stalo, šūktelėjo: “Ponia, jūs išgersit 
su manim, ar ne?” Bobutė žinojo iš 
anksčiau, kad ji negalės atsisakyti ir taip 
abu susėdo prie bonkos. Ji mėgino pilti jam 
į stikliuką, bet jis pastūmė jį į šalį ir čiupo 
gerti stačiai iš bonkos. Jo balsas garsėjo su 
kiekvienu gurkšniu. “Žinote, ponia, aš turiu 
sūnų to paties amžiaus kaip Alė ir truputį 
jaunesnę dukrą. Iš tikrųjų nežinau, kas jiems 
atsitiko ir kur jie yra? Mano žmona žuvo 
grumtynėse tą vakarą, kai mane areštavo, 
jis sapaliojo mano bobutei, skandindamas 
skausmus alkoholyje. Jo balsas buvo 
beviltis, o širdis degė iš skausmo. Jis svajojo 
grįžti namo į Lenkiją ieškoti savo vaikų, 
netikėdamas draugų pasakojimu, kad jo 
likusi šeima per bombardavimą žuvo 
kažkokiame mieste. Jis buvo pasimetęs ir 
gyvenimo palaužtas, bet nenustojo tikėjęs, 
kad tie pasakojimai yra neteisybė.

Didelės ašaros tekėjo jo skruostais.
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kad stovėjau prie lango savo miegamajame, 
džiaugdamasi lauke žydinčiais rožių žiedais, 
kai staiga pamačiau rusų kareivius, 
šaudančius žmones po obelimi Aš norėjau 
šaukti, bet negalėjau. Persigandusi 
atsibudau. Po kelių dienų amerikonų 
mašinos pradėjo patruliuoti po gatves. 
Apiplėšimai ir moterų išprievartavimai 
greitai sumažėjo. Karo belaisviai tebebuvo 
pikti ir plėšrūs, nežiūrint amerikonų 
patrulių, kurie mėgino atstatyti krašte 
tvarką. Gavome naujas maisto korteles. Ir 
vėl svetimšaliai pilnai priklausė nuo 
vokiečių. Didelės bausmės buvo įvestos už 
įsilaužimą į sodus, namus ir krautuves. 
Niekada daugiau nemačiau Herr Kohl. 
Dabar ūkininkavo Frau KohL Fraulein 
Marie atrodė nesveika. Fraulein Marie 
laukiasi kūdikio. Ji nenori turėti lenko vaiko, ” 
- kikeno Zosė. Fraulein Marie nebuvo 
vienintelė, kuri laukėsi kūdikio. Vyrai, kurie 
prieš užeinant amerikiečiams ant nugarų 
nešiodavo raides, šaipėsi iš nėščių motinų. 
Dar taip neseniai karo belaisviui grėsė 
mirties bausmė už lytinių santykių turėjimą 
su vokiečių moterimi Praėjo kiek laiko nuo 
tos dienos, kai amerikiečių tankai įvažiavo 
į mūsų kaimelį. Gyvenimas kaimuose 
vokiečių gyventojams pradėjo grįžti į 
normalias vėžes, nežiūrint tų baisių įvykių 
tuoj po karo pabaigos.

Pirmieji namo išvažiavo prancūzų karo 
belaisviai. Kiti pasekė. Vieną rytą aš 
atsisveikinau su savo draugais Sara ir Juri. 
“-Ale, negaliu sulaukti kol sugrįšiu namo pas 
savo senelius. O kaip gera man ant širdies, 
kad greitai pamatysiu savo puseseres, ” - 
čiulbėjo Sara, beveik sprogdama iš 

džiaugsmo. Jie visi buvo laimingi ir pilni 
vilties, kadangi ilgėjosi tėvynės, šeimų ir 
namų. Aš jiems pavydėjau, nes irgi norėjau 
grįžti į savo tėviškę. Ivano tėvai abejojo. 
Jie negalėjo apsispręsti ką daryti. Po kurio 
laiko man tėvas papasakojo, kad jo šeima 
buvo ukrainiečiai. Sutikus jį vėl, aš tuoj jo 
paklausiau: “Ivan, kodėl jūs nevažiuojat 
namo?”

Mano mama yra rusė, bet mano tėvas 
ukrainietis ir jis nekenčia rusų. Beveik visa 
jo šeima Stalino laikais buvo badu išmarinta, 
kai komunistai prievartavojuos, suvarydami 
į kolchozus. Rusai tada iš gyventojų išplėšė 
visą maistą. Mano tėvas yra daug kartų 
pasakojęs, kad jie atėmė iš ūkininkų net 
sėklas. Milijonai ukrainiečių tuo laiku mirė 
badu..”

O, Ivan, kaip baisu turėjo būti tais 
laikais.”

“- Taip, buvo labai baisu. Tėvo šeima irgi 
labai nukentėjo. Dėdė, tėvo vyresnis brolis, 
mėgino paslėpti sėklas sėjimui kitam 
pavasariui, kad šeima galėtų užsiauginti sau 
maisto. Bet kai komunistai atrado jas, jie jį 
sušaudė prie šeimos akių kaipo pamoką 
kitiems. Po to mano tėvo tėvai bei jo jaunesnis 
brolis ir sesuo mirė nuo širdies skausmo ir 
bado.”

Man labai gaila tavo tėvo. Kokioje 
baimėje jis turėjo būti tada, ” - mėginau jį 
paguosti, prisimindama Babušką su 
Dieduška ir jų gyvenimo istoriją.

Bet tai dar ne viskas, Ale. Po to rusai 
atvežė daug savo gyventojų ir išdalino jiems 
mano senelių žemę. Dabar tu turėtum 
suprasti, kodėl mano tėvas nenori grįžti namo 
į Ukrainą. ” (Bus daugiau)
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Atostogos Lietuvoje
Atkelta iš 6 psL

kepure ant galvos, o kitą jis laikė rankoje. 
Skulptoriui tai buvo skaudus apsirikimas. 
Kita Lenino skulptūra buvo su nenormaliai 
ilgom kojom. Pasirodo, skulptorius jį 
padarė kartu su buvusiu Lietuvos ko
munistų vadovu VKapsuku, bet šis buvo 
ten aukštesnis už Leniną, ko nebuvo galima 
daryti. Taip skulptorius turėjo pailginti 
Lenino kojas, kad jis susilygintų su 
Kapsuku. Ir daugiau įdomių dalykų iš to 
meto gyvenimo papasakojo mūsų gidas. 
Jeigu jau dabar daugelis mūsų jaunimo 
nežino, kaip kentėjo jų tėvai ar seneliai 
sovietinės okupacijos metais, tai ateityje 
bus dar sunkiau jiems tai suprasti. Aš 
manau, kad Grūto parkas taps vienu iš 
svarbiausių muziejų, primenančių baisias 
okupacijos dienas, todėl patariu viešint 
Lietuvoje būtinai aplankyti šį įdomų parką.

Pagerbtas olimpinio komiteto 
prezidentas

Rugpjūčio 10 dieną LTOK prezidentas 
Artūras Poviliūnas šventė savo 50 metų 
jubiliejų. Didžiulis būrys sporto 
organizacijų vadovų, šalies ir miesto 
valdžios, spaudos, radijo bei televizijos 
žmonių sveikino jubiliatą olimpinio 
komiteto būstinėje. Dovanos, gėlės, 
specialus bron
zinis jo biustas, 
garbės ženklai ir 
aukščiausias 
LTOK apdova
nojimas buvo 
suteikti A Povi
liūnui. Taip pat 
į šį pagerbimą 
buvo atvykęs 
Europos olim
pinių komitetų 
viceprezidentas 
ir Airijos olim
pinis' preziden
tas P.Hickey, 
Lenkijos, Latvi
jos ir Baltarusi

APoviliūnui 50-mečio proga buvo įteiktas jo bronzinis biustas, sukur
tas skulptoriaus S.Kuzmos. VKapočiaus nuotr.

Parapijos žinios
Liepos 15 d. St. Joachim’s bažnyčioje, 

Lidcombe, kur lietuviai turi savo pamaldas, 
buvo atšauktos Lietuvių pamaldos.

Lietuviai buvo pakviesti kartu atšvęsti 
naujai paskirto klebono Fr. John Alt 40 
metų kunigystės jubiliejų. Kunigystės 
jubiliejus sutapo ir su lietuvius 
aptarnaujančio kunigo Fr. Roger 
Bcllcmore SM jubiliejum, kurį jis atšventė 
savo parapijoje.

I ddcombėje vyko ne eilinė šventė. Joje 
dalyvavo Fr. John Alt draugai kunigai iš 
seminarijos kurso, apylinkės vyskupas ir 
visa eilė kunigų iš kaimyninių parapijų. Taip 
pat dalyvavo parapijiečiai iš Fr. John Alt 
buvusios Meadowbank parapijos ir nemaža 
grupė lietuvių. Naujas klebonas pradėjęs 
klebonauti tuoj užtikrino, kad lietuviai 
galės naudotis bažnyčia ir kitais patogumais 
tol, kol jiems bus reikalinga.

Po iškilmingų pamaldų apie 500 
parapijiečių buvo pakviesti į Parapijos salę 
prie suneštinių užkandžių (pasimokė iš 
lietuvių) ir oficialaus jubiliejaus atšventimo. 
Pasivaišinus prasidėjo kalbos ir sveikinimai 
Įdomu, kad tiek Parapijos Komitetas, tiek 
pats Fr. John Alt iškėlė lietuvius į pirmą 
vietą sveikinimų metu.

Parapijos Komiteto pirmininkė Danutė 
Ankie nė su sekretorium Antanu 
Kramilium jubiliatui įteikė dovaną - 
lietuviško rašto stulą ir gintarinį rožančių. 
Stulą parūpino Nijolė Sadūnaitė iš 

jos olimpiniai vadovai. Australijos 
lietuviams sportininkams ir vadovams 
A Poviliūnas yra gerai žinomas. Jis buvo 
pirmasis iš vadovų, kuris 1998 metais į įlį
stas Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynes 
Adelaidėje atvežė Lietuvos jaunuosius 
sportininkus. Nuo tada tarp Australijos ir 
Lietuvos užsimezgė labai gražūs sportiniai 
ryšiai. Jis buvo ir olimpinis vadovas 
Sydnėjaus olimpiados metu. Australijos 
sportininkų vardu sveikinau ir aš mielą 
mūsų bičiulį, dovanojau jam Sydnėjaus 
olimpinį ženkliuką. Tą vakarą Lietuvos 
viešbutyje jo pagerbimui buvo surengtas 
labai gražus pokylis, kuriame dalyvavo 
premjeras A.Brazauskas bei kiti aukšti 
valdžios ir miesto pareigūnai. Vakarą prieš 
tai LR Prezidentas Valdas Adamkus 
Prezidentūroje jam surengė pietus. 
A.Poviliūnas yra gerai žinomas ir 
tarptautiniame olimpiniame judėjime. 
Manoma, kad jo kandidatūra bus pasiūlyta 
būsimiems tarptautinio olimpinio vicepre
zidento rinkimams.
2002 m. Lietuvos Tautinė olimpiada

Jau yra nuspręsta, kad kartu su būsima 
Dainų švente Šiauliuose vyks ir III-ji 
Lietuvos Tautinė olimpiada, kurioje galės 
dalyvauti tik pajėgiausi sportininkai iš viso 
pasaulio. Nežinia, kiek iš mūsų ten galės 
dalyvauti

Lietuvos, o ją parvežė Pranas ir Zita 
Andriukaičiai. Klebonas savo žodyje labai 
šiltai atsiliepė apie tokią gražią lietuvių 
dovaną. Iš klebono Fr. John Alt gauta 
padėka:

Please accept my sincere gratitude foryour 
prayers, gifts, thoughts and kind wishes on 
the occasion of my 40th anniversary of 
Ordination to the Priesthood,

It made me realise even more deeply the 
debt of gratitude I owe so many for their 
support and encouragement over forty years.

Wishing you every blessing.
John Alt

To the Lithuanian Community
Thanks for your support - also for the 

beautiful Stole and the Rosary Beads. May 
God bless you all John

Kadangi tą pačią dieną negalėjome 
dalyvauti mūsų kapeliono Fr. Roger 
Bellemore SM šventėje, tai Parapijos 
Komitetas sveikinimu paskyrė jam piniginę 
$100 dovaną.

liepos mėnesį katalikų bažnyčiose, kur 
pinigai reikalingi socialiniams reikalams 
katalikų parapijose, buvo pravestas aukų 
vajus, pavadintas PASTORAL CARE 
APPEAL. Lietuvių Parapijos Komitetas 
tam tikslui paskytė $100 auką. Bažnyčioje 
dar yra vokelių su platesne informacija, 
jeigu kas asmeniškai norėtų paaukoti šiam 
tikslui

P&rapijos Komiteto informacija

SPORTAS
JUNIOR SPORT

Basketball Semi-Finals

Kovas Under 10s
Kovas finished in second spot after the 

preliminary rounds in the Bankstown 
Basketball Winter Competition and in the 
semi-final faced up to the thirdplaced team, 
Padstow North Panthers, the winner 
advancing to the finals.

In a fiercely contested first half the 
Kovas players had to fight for every 
possession as they clawed their way to a 
narrow first half lead (10-6). Robert 
Gibietis had a great game in defense and 
Lukas Labutis continues his steady all 
round improvement. In the second half the 
“tall timber” duo of Giorgia Gakas and 
Andrius Belkus gradually overcame their 
determined rivals in a workmanlike 
performance to book their spot for the final 
where they will face the undefeated 
Bankstown Redbacks. Kovas 24-12(10- 
6) ABelkus 12, R.Gibietis 8, G.Gakas 2, 
LLabutis 2, N.Lee, D.Gakas.

Kovas Under 14s
Kovas recorded a single loss in the Boys’ 

Under 14 competition and were therefore 
the minor premiers and would also play 
against the Padstow North Panthers. With 
game time rapidly approaching the news 
filters through, much to the delight of the 
opposition coach, that Kovas will be playing 
without three of their starting line-up. To 
add to Michael Sepokas’ (the Kovas coach) 
worries Mantas Zegeris-Kaleda, limps into 
the stadium, leaving Kovas with one fit

Kompensacija Rimui Kurtinaičiui
Kaip praneša “Lietuvos rytas”, 

skandalas, kuris buvo įsiplieskęs dėl 
premjero Algirdo Brazausko pasiūlymo 
atsistatydinti Kūno kultūros ir sporto 
departamento generaliniam direktoriui 
Rimui Kurtinaičiui, pasibaigė taikiu 
susitarimu. Premjeras pasirašė potvarkį, 
pagal kurį Rimui Kurtinaičiui už tarnybos 
rezultatus paskirta 12 000 litų premija.

R. Kurtinaitis (nuotr. apačioje) neslepia
pats paprašęs pinigų 
A Brazausko.

“Premjerui pa
sakiau, jog dar ne
žinau, ar greitai ra
siu darbą, o šeimą 
išlaikyti reikia. Nesu 
iš tų žmonių, ku
riems reikia išmo
kėti 150 ar 100 tūks
tančių litų. Papra

šiau duoti truputėlį pinigų benzinui ir davė. 
Galiu tik pagirti premjerą bei padėkoti jam 
už tai kad vyriškai pakalbėjome ir jis savo 
žodžių laikosi”, - sakė Rimas Kurtinaitis.

R.Kurtinaičio atleidimas buvo

In memoriam

A +A Pranui Jakštui
mirus, reiškiame gilią užuojautą artimiesiems.

Sydnėjaus Lietuvių Klubas

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 
Funerals of Distinction

17 RAILWAY PDE^ FAIRFIELD, N.S.W. 
Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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regular “first fiver”, Jonathan Lee. The 
game is only a few minutes old with Kovas 
in deeper trouble as Darius Papenhagen 
racks up a succession of fouls but Mantas, 
despite his discomfort, hits some early 
baskets as the teams level at eight apiece. 
Kovas, under the court leadership of 
Jonathan, steadies and limps to a 13 - 8 
lead, as Mantas finally succumbs to his 
injury and leaves the game. Kovas is down 
to five players - two boys and three girls as 
a worried Michael calls his second time out 
as the half time break looms. Jonathan and 
Darius sink a couple of quick baskets and 
with Lydia Karp outstanding in defense the 
opposition fails to score and Kovas clings 
to a 20 - 12 lead.

The second half starts and you would 
have thought that Kovas had a “new” team 
on the court. Yasmina Gakas and Jonathan 
are cleaning up all of the defensive 
rebounds as Melissa Belkus goes on a 
fourteen point second half scoring spree. 
The opposition falls into complete disarray 
unable to cope with the new surge of “girl 
power” as Kovas clears out to a very 
impressive victory and a deserved spot in 
the Final. Michael Sepokas gave his 
“player of the match” award to Melissa with 
a special commendation to Mantas who 
turned up to play despite his injury. 
Congratulations to Michael and his players 
for a great victory despite all of the 
obstacles.

Kovas 46-16 (20 - 12). M.Belkus 14, 
J.Lee 13, D.Popenhagen 8, M.Zegeris- 
Kaleda 7, Y.Gakas 4, LKarp.

Jerry Belkus

motyvuojamas blogu darbu. Dešimt sporto 
federacijų pareiškė priekaištų, esą 
departamento vadovas neproporcingai 
skirstė pinigus sporto federacijoms. Bet 
žurnale “Extra” sporto komentatore Roma 
Grinbergienė pabrėžė, kad Lietuvoje 
sporto draugijų esama 107, todėl kaltinimai 
esą “iš piršto laužti”. Šis Lietuvos spaudoje 
plačiai aptartas įvykis jau dažnai
apibūdinamas kaip “politinis”. Mat kai 
prieš 8 metus į valdžią grįžo LDDP ir 
Prezidentu buvo išrinktas Algirdas 
Brazauskas, garsiosios Lietuvos krepšinio 
komandos kapitonas Rimas Kurtinaitis ir 
žymusis žaidėjas Arvydas Sabonis buvo 
pasakę, kad dėl tokių rinkimų rezultatų 
jiems esą gėda būti lietuviais.

Spauda primena, kad Lietuvos sporto 
vadovų viršūnėse vyksta grumtynės. 
Spėjama, kad į Sporto departamento 
vadovo postą grįš su Algirdu Brazausku 
sutariąs Vytautas Nėnius.

VNėnius sovietmečiu buvo kompartijos 
Centro Komiteto instruktorius sportui ir 
yra ilgametis “Žalgirio” draugijos pre
zidentas.

AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ PASTOGĖS 
PRENUMERATĄ?
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For Table Bookings - ring : 
Jacinta Ankus 9872-9320,

S.L.S.L. KOVAS
Presents an opportunity to come 

along and have

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

Telf: 97081414 Fax: 9796 4962
www.lithuanianclub.org.au_________

“A NIGHT WITH THE / ( 
STARS”

Our Annual Ball will be h

Saturday 22nd September, 2001 
At The Sydney Lithuanian Club, Bankstown.

Commencing at 7.30 pm.

e your fantasies and dress as a Movi 
( or Cartoon Character)

Tl|e evening will incorporate Award Presentations
To our KOVAS Sporting Stars 1111

Admission : S10.00 per adult
S5.00 school

Dėmesio Sydnėjaus lietuviams!
ALB Sydnėjaus Apylinkės metinis susirinkimas įvyks sekmadienį, rugsėjo 9d.
2 vaip.p. Sydnėjaus Lietuvių Klube, Bankstowne.

Dienotvarkėje:
1. Susirinkimo atidarymas
2. Pirmininkaujančio rinkimai
3. Valdybos pirmininko pranešimas
4. Valdybos iždininko pranešimas
5. Kontrolės Komisijos pranešimas
6. Diskusijos dėl pranešimų
7. Naujos Valdybos ir Kontrolės Komisijos rinkimai
8. Kiti reikalai

Kadangi Apylinkės metinis susirinkimas suteikia puikią progą aptarti 
rūpimus reikalus, kviečiame visus Sydnėjaus lietuvius gausiai dalyvauti.

Jeigu nustatytu laiku nebus kvorumo, susirinkimas bus teisėtai pradėtas
30 nūn. vėliau. ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

'JZ

DARBO VALANDOS: 
Savaitės dienomis nuo 4.00 vai. 

Šeštadieniais ir Sekmadieniais nuo 12.00 vai. 
ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

Sekmadieniais nuo 5.00 iki 6.00 vai.
H/MCSMOJI VALANDA

Visi gėrimai tik pusė kainos!

VALGYKLOS DARBO VALANDOS:
Penktadieniais nuo 6.00 iki 9.00 vai. 

Šeštadieniais nuo 12.00 iki 2.00 ir nuo 6.00 iki 9.00 vai. 
Sekmadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai.

ASMENIŠKI POBŪVIAI PAGAL SUSITARIMĄ SU KLUBU 
GIMTADIENIŲ, VEDYBŲ, KRIKŠTYNŲ 

POBŪVIUS UŽSISAKYKITE LIETUVIŲ KLUBE 
Rugsėjo 29 d. 7.00 vai.

NAUJAI ATVYKUSIŲ MĖNESINIS SUSITIKIMAS 
Spalio 7 d.

TURGUS
Spalio 13 <L

Metinis Klubo Balius

Spalio 14 <L 

Uelbourno Tembras” Koncertuoja 
Sekite spaudą

Spalio 28 d. 
METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS 

DIREKTORIŲ PAREIŠKIMAI SEKANČIŲ METŲ KADENCIJAI 
PRAŠOME PATEIKTI IKI 2001 SPALIO 1 d.

AR SUMOKĖJAI ŠIŲ METŲ NARIO MOKESTI?

Narių ir svečių informacijai

Lietuvos Baleto Bičiuliai (FLB) Sydnėjuje ruošia

Tango popietę

Vaikai, tėvai, seneliai ir kaimynai 
nuoširdžiai kviečiami atvykti į lėlių teatrą. Statoma lietuviška pasaka 

"katinėlis ir gaidelis”, 
praves Mergelė Uogelė Sydnėjaus Lietuvių Klube spalio 1 <L, 

ilgojo savaitgalio pirmadienį, 2 vaL p.p. 
Suaugusiems įėjimas $5, vaikams - veltui 

Kinas skiriamas Australijos Lietuvių Fondui

sekmadienį, rugsėjo 9 d., 3vaLp.p.
Sydnėjaus Lietuvių Klube, Bankstowne. 

Matysite: tango, Lotynų Amerikos šokius, valsus ir kt.
Šoks lietuvis Žydrūnas Pocius (24m.), buvęs “Žuvėdros” šokėjas, ir 

australe NIcoie Kratoctivil (23m.).
Kviečiame visus kuo gausiau apsilankyti ir maloniai praleisti sekmadienio 

popietę. Bilietų kaina - auka $5.
FLB vardu Ramona Ratas-Zakarevičienė

Rengėjai

Pranešimas Melboumo Pensininkų Sqjungos nariams
Sekančiam susirinkimui renkamės rugsėjo 11 dieną, 11 vaL Lietuvių Namuose.

A.S.

Pranešimas Canberros lietuviams
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos nariai 

rugsėjo 9 <L, sekmadienį, 2 vaL po pietų Lietuvių Būstinėje kviečiami paminėti 
Tautos šventę ir vysk. Motiejaus Valančiaus 200 metų gimimo sukaktį.

Dr. Kazys Kemežys skaitys paskaitą. Po to bus rodoma vaizdajuostė apie mišraus 
choro “Kamertonas” koncertą, šiais metais įvykusį Melbourne.

Dalyvius prašome pasilikti pabendrauti prie kavos, vyno ir užkandžių.
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Tautos Šventė Hobarte
Tautos Šventė Hobarte bus minima sekmadienį, rugsėjo 23 dieną, 3 vaL po 

pietų p.p. Šikšnių namuose, 43 Easton Ave, West Moonah.
Kalbės Algimantas Taškūnas.
Visi tautiečiai ir lietuvių draugai maloniai kviečiami dalyvauti. Maistą prašau 

atsinešti, o gėrimų bus.
ILTarvydas, pirmininkas

ATITAISYMAS
MP Nr.34,5-ame puslapyje, straipsnyje 

“Apsilankymas NIDA teatre” parašas po 
nuotrauka turėjo būti: Helmutas Bakaitis

spektaklyje “My Head Was A Sledgeham
mer” (Mano galva buvo kūjis).

Autorės ir suinteresuotųjų nuoširdžiai
atsiprašome. Red.

Dėmesio, dėmesio!!!
“llth Baltic Studies in Australia Conference” įvyks 

Geelonge, spalio 5-7 dienomis.
Smulkesnė informacija bus skelbiama vėliau, sekite spaudą.

ALB Krašto Valdyba

PATIKSLINIMAS
MP Nr.34,2-ame puslapyje tūpusiame 

straipsnyje “Klaipėdos “Žuvėdros” šokėjas
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šoks Sydnėjaus lietuviams” įsivėlė 
netikslumas. Aštuntą eilutę nuo apačios 
reikėtų skaityti: Dabar Žydrūnas Pocius 
turi savo šokių studiją - klubą “Tango”.
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