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Nauja Apylinkės Valdyba Sydnėjuje Premijos už menišką lietuviškumą

Naujai išrinkta ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba š.m. rugsėjo 15 d. pasiskirstė 
pareigomis. Iš kairės: Danielius Homas - narys projektams, Vincas Bakaitis - iždininkas, 
Lolita Kaiėdienė - sekretore, Ramona Zakarevičienė - vicepirmininkė, dr. Ramutis 
Zakarevičius - pirmininkas.

BateHja Lietuvos įvykių apžvalga

Prezidentas pritaria, kad Lietuva 
veiktų su NATO

(ELTA). Teroristinių išpuolių JAV liu
dininku tapęs Prezidentas Valdas Adamkus 
ragina būti pasiruošusius kartu su NATO 
valstybėmis ginti demokratinį pasaulį.

“Šiandien turime imtis daugiau atsa
komybės už bendrą ateitį. Iki šiol buvome 
linkę manyti, kad tik Amerika turi saugoti 
mus. Tačiau kai Amerika kviečia mus ginti 
demokratijos, per dažnai imame galvoti tik 
apie savo interesus. Todėl mūsų valstybė jau 
dabar privalo būti pasiruošusi kartu su 
NATO šalimis gintis ir ginti demokratinį 
pasaulį, veikti kaip Amerikos ir NATO 
sąjungininkė. Turime įvertinti, kiek išteklių 
turime ir galime skirti tokiai gynybai su
stiprinti. Trapiame dabarties pasaulyje yra 
pažeidžiama ir Lietuva. Tad mūsų saugumui 
reikia naujų iniciatyvų”, - kreipdamasis į 
visuomenę pažymėjo šalies vadovas 
V.Adamkus.

Prezidentas paragino efektyviau kovoti 
su terorizmo apraiškomis ir organizuotais 
nusikaltimais - pasitelkus įstatymų galią bei 
visas administracines priemones.

“Mūsų teisėsauga privalo tapti veiklesnė 
atsakingesnė ir daug reiklesnė pati sau - 
nepakanti savo pareigūnų aplaidumui ir 
nesąžiningumui Šiandien būtina sustiprinti 
krašto žvalgybą ir kontržvalgybą”, - akcen
tavo Prezidentas, pabrėžęs, jog nebegalima 
daugiau toleruoti anoniminių grasinimų ir 
nusikaltimų, naudojant internetą ir kitas 
šiuolaikines technologijas.

Prezidentas gedulo dieną kartu su 
Europos ir viso pasaulio žmonėmis išsakė 
gilią užuojautą Amerikos tautai. “Kartu 
liekame įsitikinę, kad ši tragedija nesusilpnino 
Amerikos. Priešingai - sustiprėjome mes visi 
sustiprėjo visas civilizuotas pasaulis. 7b te
roristai negalėjo tikėtis. Tai viltingas ženklas, 

kad jie bus įveikti, kad žmoniškumas 
pasaulyje bus apgintas”, - pažymėjo Lietu
vos Prezidentas.

Lietuva rems NATO
(ELTA). Lietuva, smerkdama teroriz

mą kaip rimtą grėsmę taikai ir saugumui, 
pasiruošusi prisidėti prie Aljanso bei 
tarptautinės bendrijos pastangų spren
džiant kolektyvinius iššūkius. “Lietuva 
remia NATO sprendimą dėl galimo 
Washington ’o sutarties 5 straipsnio taikymo 
teroristiniam išpuoliui Jungtinėse Amerikos 
Valstijose”,-sakoma išplatintame Užsienio 
reikalų ministerijos pranešime.

1949 metų Washington’o sutarties 5 
straipsnis numato, kad ginkluota ataka 
prieš vieną ar kelias NATO nares bus 
laikoma kaip ataka prieš visą Aljansą. Šis 
straipsnis taip pat nustato, kad įvykus tokiai 
atakai, kiekviena Aljanso narė imsis rei
kalingų veiksmų padėti užpultajai Aljanso 
šaliai.

Lietuva, siekianti narystės Aljanse, yra 
ne kartą patvirtinusi, jog laikysis strateginių 
Aljanso dokumentų nuostatų.

Norėtų suvienyti dešiniuosius
(ELTA). Lietuvos krikščionys demo

kratai ragina visas patriotines dešiniąsias 
politines partijas vienytis Lietuvos krikš
čionių demokratų deklaruojamų krikščio
niškų, tautiškų ir bendražmogiškų vertybių 
pagrindu. Šitaip pareiškė Lietuvos krikš
čionių demokratų pirmininkas Seimo 
narys Kazys Bobelis ir šios partijos valdy
bos pirmininkas parlamentaras Petras 
Gražulis. Pasak EGražulio, galėtų jungtis 
Politinių kalinių ir tremtinių, Lietuvių tau
tininkų sąjungos, Demokratų, Tėvynės 
liaudies partijos, Tėvynės sąjunga - 
Lietuvos konservatoriai ir kitos politinės 
jėgos. Rugsėjo pradžioje Centro sąjunga 
taip pat pareiškė apie iniciatyvą imtis

Rugsėjo 10 d. Lietuvos dailininkų są
jungos parodų salėje (Vokiečių g 4) ati
daryta paroda - konkursas ir įteiktos 
premijos nugalėtojams. Tai dr. Genovaitės 
Kazokienės Vaizduojamojo meno fondo 
dovana, skirta menininkams, puoselėjan
tiems savo darbuose lietuviškumą, ir pa- 
žyminti M.K. Čiurlionio gimtadienį.

Paprastai dr. G. Kazokienės Vaizduo
jamojo meno fondo premijos buvo teikia
mos rugsėjo 22-ąją, tačiau šiemet gerbiama 
mecenatė pasiūlė konkursą rengti rugsėjo 
pradžioje, kad jis nesutaptų su kitais 
gausiais renginiais, skirtais M.K. Čiurlionio 
gimimo datos minėjimui. Fondo nuostatai 
skelbia, kad konkurse gali dalyvauti ir į 
premijas pretenduoti tie dailininkai, kurių 
mene dominuoja originali, šiuolaikinė 
meno dvasia, orientuota į daugiasluoksnę 
lietuvių kultūrą bei tradicijas, o konkursui 
pateikti darbai turi būti sukurti per pasta
ruosius dvejus metus. Dr. G.Kazokienės 
Vaizduojamojo meno fondą globoja Aus
tralijos Lietuvių Fondas (Australian 
Lithuanian Foundation Inc.). Dr. G.Kazo
kienės Vaizduojamojo meno fonde yra 
20 000 Australijos dolerių. Iš gaunamų pa- 
lūkanų skiriamos dvi lygiavertės 
premijos konkurse dalyvaujan
tiems Lietuvos dailininkams. 
1997 m. šio fondo premijų lau
reatais tapo Rimas Zigmas Bi
čiūnas ir Leonas Strioga, 1999 m 
- Viktorija Daniliauskaitė ir 
Vidmantas Gylikis.

Šiemet parodoje - konkurse 
dalyvauja 26 dailininkai, pateikę 
53 kūrinius. Komisija, į kurią 
įeina dr. Genovaitė Kazokienė, 
LDS pirmininkas Vaclovas Krū
tinis, LDM direktorius Romual
das Budrys ir menotyrininkė In
grida Korsakaitė, premijas skyrė 
Evai Labutytei už estampus 
“Baltų simboliai I-IV”, “Baltų 
ženklai I-II”, “Iš prūsų tolumos” 
ir Feliksui Jakubauskui už gube
lėmis “Pabraidyk po šaltą rasą”, 
“Linų laukas dangaus fone”,

nuosekliai formuoti centro dešinės politiką 
Būtent tai paskatino Lietuvos krikščionis 
demokratus, pasak šios partijos valdybos 
pirmininko PGražulio, savo pareiškimu dar 
kartą paraginti dešiniuosius vienytis 
krikščionių demokratų skelbiamų vertybių 
pagrindu.

Į Lietuvą atvyksta ES plėtros 
komisaras

(ELTA). Dviejų dienų vizito į Vilnių 
atvyksta Europos Komisijos narys, atsa
kingas už ES plėtrą Guenter Verheugen. 
Jis susitiks su Prezidentu Valdu Adamku
mi ir su Ministru Pirmininku Algirdu 
Brazausku. Vėliau numatytas jo ir kardi
nolo Audrio Juozo Bačkio susitikimas.

ES šiuo metu derasi dėl narystės su 
Lenkija, Vengriją Čekiją Slovėniją Kipru, 
Estiją Latvija, Lietuvą Malta, Slovakija, 
Bulgarija ir Rumunija. Abi paskutinės 
valstybės, Europos Komisijos vertinimu, 
dar yra labai toli nuo visų stojimo kriterijų 
įvykdymo, su Turkija ES dar nepradėjo

“Mintys-Debesys”, “Lietaus lašų pre
liudas”.

Kalbėdama premijų įteikimo ir paro
dos atidarymo ceremonijoje dr. Genovaitė 
Kazokienė akcentavo, kad pasaulyje plinta 
globalizacija, arba kitaip sakant - ame- 
rikonizadja. Australijoje, Amerikoje ir ki
tur pasaulyje viską gožia vienodas ir pigus 
masinis menas. Geriausias būdas globali
zacijos pasipriešinimui - tautinis sąmonin
gumas, galintis padėti išsaugoti savo veidą.

Eva Labutytė, dėkodama už apdo
vanojimą, sakė, kad baltų tema jai - tai 
pradžia ir pabaiga. Džiugu, kad drauge su 
šia tema eina ir daug jai artimų žmonių. 
M.K. Čiurlionis taip pat be galo vertino ir 
domėjosi baltiškais simboliais.

Laureatas Feliksas Jakubauskas savo 
apdovanojimą supranta kaip dar didesnę 
paskatą tolimesniems darbams. Į tai Dai
lininkų sąjungos pirmininkas VKrutinis su
reagavo primindamas, kad paprastai prieš 
premijų įteikimą rengiamos buvusių Fondo 
laureatų parodos. Tad Eva Labutytė ir 
Feliksas Jakubauskas turi dvejus metus 
vaisingam triūsui.

Vincas Augustinavičius, Vilnius

Dr. Genovaitė Kazokienė ir Vincas Augustinavičius 
parodos peržiūros metu.

derybų. Nustatyta, kad derybos su pažan
giausiomis valstybėmis kandidatėmis bus 
baigtos iki 2002 metų pabaigos, ir kad jos 
2004 metų birželį dalyvaus Europos Par
lamento rinkimuose.

Lietuva ir euras
(ELTA). Tragiški įvykiai Jungtinėse 

Amerikos Valstijose sukėlė sumaištį valiutų 
rinkoje, tačiau Europos Sąjunga nekeičia 
planų nuo kitų metų į apyvartą išleisti eurą 
todėl jau dabar ES ir šalių kandidačių kom
panijos bei gyventojai turėtų ruoštis grynojo 
euro įvedimui. Tokią nuomonę, kaip pra
nešė Europos Komitetas, išsakė Europos 
Komisijos narys, atsakingas už ekonomiką 
ir pinigų politiką, Pedro Solbes Budapešte 
vykstančioje konferencijoje “Euro 2002”.

“Vieningos valiutos įvedimas - istorinis 
įvykis Europoje. Jis svarbus ne tik euro zonos 
šalims, bet ir mūsų kaimynėms, o ypač 
būsimoms ES narėms, su kuriomis palai
komi glaudūs ekonominiai santykiai”, - sakė

Nukelta į 2 psL
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2 - Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

♦ Afganistano Taliban vyriausybės glo
bojamas arabų milijonierius Osama bin 
Laden paneigė tvirtinimus, kad jis orga
nizavęs rugsėjo 11 dienos teroristinius 
išpuolius ant Pasaulio Prekybos Centro 
New York’e bei Pentagono. Visgi ameri
kiečiai ir toliau jį laiko pagrindiniu įta
riamuoju. FBI išaiškino savižudžių tero
ristų asmenybes ir biografijas. Jie visi turėjo 
ryšių su Osama bin Laden organizacija, 
kuri ir toliau Afganistane išlaiko musul
monų teroristų apmokymo stovyklas ir turi 
ryšių visame pasaulyje.
♦ JAV išgavo Pakistano pažadą padėti 
kovoti prieš teroristus bei tų teroristų 
globėjus. Susitarimas aiškiai nukreiptas 
prieš Afganistaną. Iš Afganistano į Pakis
taną išvyko visos diplomatinės atstovybės. 
Australija įspėja savo piliečius susilaikyti 
nuo kelionių į Afganistaną ar Pakistaną.
♦ Ligoninėje mirė rugsėjo 9 d. Talibano 
agentų sužeistas Šiaurės Afganistano Są
jungos karo vadas Ahmad Shah Massoud, 
ilgus metus vadovavęs pasipriešinimui prieš 
Taliban ir sugebėjęs jungti keletą sava
noriškų karinių grupių bendrai kovai. Jo 
vietoje Afganistano Šiaurinė Sąjunga 
paskyrė Mukhammad Fakhim. Taliban 
vyriausybė, pasinaudodama Massoud 
mirtimi, pradėjo karines operacijas prieš 
Šiaurinės Sąjungos pajėgas.
♦ Rugsėjo 7 d. atsinaujinę susidūrimai 
tarp musulmonų ir krikščionių Nigerijoje 
per vieną savaitę pareikalavo virš 500 
gyvybių. Ligoninės perpildytos sužeis
taisiais. Smarkiausi susidūrimai vyko Jos 
mieste, kuriame buvo sudegintos trys 
bažnyčios ir mečetė.
♦ "Pamišusių karvių” liga, siautusi Eu

Lietuvos |vykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL

PSolbes. Pusę Lietuvos užsienio prekybos 
sudaro prekyba su ES. Laisvosios rinkos 
instituto eksperto Andriaus Bogdano- 
vičiaus teigimu, euro įvedimas turės įtakos 
ir verslui, ir Lietuvos gyventojams.

“Įmonės pirmiausia turėtų peržiūrėti 
kontraktus, kurie yra sudaryti euro zonos 
valiutomis, ir pasirinkti eurą ar kitą valiutą. 
Jos taip pat turėtų įvertinti, ar naudojamos 
kontpiuterinės apskaitos programos turi 
galimybes fiksuoti komercines operacijas 
eurais”, - teigia ABogdanovičius. Eksperto 
teiginiu, nuo kitų metų pradžios keičiant 
Vokietijos markes, Italijos liras ar kitą euro 
zonos valiutą, bankai ims komisinį mokestį. 
Todėl gyventojai savo santaupas, kurias 
laiko ne bankuose, jau dabar turėtų pa
keisti į kitą valiutą arba padėti į sąskaitą 
banke. Euro zonos valiutą komerciniai 
bankai keis iki tam tikro laiko, o vėliau šią 
procedūrą atliks tik Lietuvos bankas.

ES, įvesdama vieningą valiutą, siekia 
glaudesnės ekonominės integracijos, ska
tinti prekybą tarp ES šalių, sumažinti ope
racijų užsienio valiuta kaštus, valiutines 
rizikas. Be to, vartotojams bus lengviau 
įvertinti prekių ir paslaugų kainas skirtin
gose euro zonos šalyse.

Atvyksta “Gazprom” vadovas
(ELTA). Ruošiantis rugsėjo pabaigoje 

įvyksiančiam Premjero Algirdo Brazausko 
darbo vizitui į Rusiją, į Lietuvą atvyksta 
šios šalies pareigūnai, tarp kurių yra 
Rusijos dujų koncerno “Gazprom”, akty
viai siekiančio dalyvauti artėjančiame 
“Lietuvos dujų” privatizavime, atstovai

Eltos žiniomis, į Lietuvą atvyks 3 “Gaz
prom” atstovai, tarp kurių esančiam 
Rusijos dujų bendrovės valdybos pirmi
ninkui Aleksėj Miler jau yra suplanuoti 
susitikimai su aukščiausiais Lietuvos 
pareigūnais - Prezidentu Valdu Adam- 
------------------------------------------------------------- čiausiajai valdžiai. Atsisveikinant arki- sutartį, šalys savo piliečių neišduoda. grįžimo informacijos centro biuleteniais. 
Mūsų Pastogė Nr. 38, 2001.09.24, psl. 2

ropoje, pirmą kartą pastebėta ir Japonijoje. 
Australija laikinai sustabdė jautienos 
gaminių importavimą iš Japonijos.
♦ Estijoje, Pamu mieste ir apylinkėse, 
nelegaliai pardavinėjamu alkoholiu apsi
nuodijo daugžmonių. Iki rugsėjo 15 dienos 
užregistruota 54 mirtys, kiti 76 asmenys 
gydomi nuo apsinuodijimo. Estų policija 
suėmė 10 asmenų, gaminusių ir pardavi
nėjusių nuodingą alkoholį.
♦ Rugsėjo 12 d. Fidži prezidentas pri
saikdino naują ministrų kabinetą. Į jo 18 
žmonių sąstatą nepriimtas nė vienas darbo 
partijos narys, nors ši partija laimėjo 27 
vietas parlamente (iš 71 galimų) ir pagal 
Fidži konstituciją ji turėjo būti proporcin
gai atstovaujama ministrų kabinete. Fidži 
prezidentas dėjo pastangas, kad ministras 
pirmininkas Quarase j vyriausybę nepri
imtų indų kilmės asmenų.
♦ Izraelio ir palestiniečių kruvini susi
dūrimai nesiliauja. Palestiniečiai savižu
džiai sprogdinasi, iš pasalų pašauna žydų 
naujakurius, gj Izraelio tankai puola pa
lestiniečių miestus, kuriuose aktyviau 
pasireiškia palestiniečių ekstremistinės 
organizacijos. Pakartotinai atšaukti Izrae
lio užsienio reikalų ministro Šimon Peres 
numatyti susitikimai su palestiniečių 
lyderiu Yasser Arafat
♦ Rugsėjo 11 dieną australų Federali
nio teismo teisėjas Tony North priėmė 
sprendimą, reikalaujantį Australijos vy
riausybę įsileisti į Australiją prieglobsčio 
siekiančius “Tampa” laivo išgelbėtus 
afganus, kurie dabara vežami į Nauru salą. 
Australijos vyriausybė sprendimą apeliavo 
ir bylą laimėjo rugsėjo 17 dieną.

□

kurni, Seimo Pirmininku Artūru Paulausku 
bei Premjeru Algirdu Brazausku.

Neabejojama, kad į Lietuvą atvykstantis 
AMiler mėgins įtikinti “Gazprom” suda
ryti palankesnes sąlygas dalyvauti “Lietuvos 
dujų” privatizavime, dujų tiekėjui pasiūlant 
jei ne kontrolinį, tai bent tokios pačios 
vertės akcijų paketą kaip ir strateginiam 
Vakarų investuotojui. Iš viso Rusijos dele
gacijoje bus 15 žmonių, jai vadovaus Rusijos 
transporto ministras Sergej Frank. Jo susi
tikime su užsienio reikalų ministru Antanu 
Valioniu numatoma aptarti tarpvyriau- Lietuvoj, 
sybinės komisijos veiklą bei pasirengimą^®* 
rugsėjo 20 dieną įvyksiančiam ABrazausko 
darbo vizitui į Rusiją.

Blokados fondo lėšos nebūtinai 
Prisikėlimo bažnyčiai

(ELTA). Blokados fondo lėšos galėtų 
būti panaudotos paminklinės Prisikėlimo 
bažnyčios Kaune atstatymui tik tuo atveju, 
jei tam aiškiai pritartų visuomenė, kuri 
aukojo brangenybes šiam fondui. Tokia 
Kauno arkivyskupo metropolito Sigito 
Tamkevičiaus pozicija, kurią jis išsakė
susitikęs su Kauno miesto meru Eriku 
Tamašausku.

ELTA primena, jog Kauno miesto va
dovas neseniai viešai ėmė kelti idėją, kad 
Blokados fonde saugomos brangenybės 
būtų parduotos aukcione, o gautos lėšos 
investuojamos į skurstantį nepriklauso
mybės simbolį - Prisikėlimo bažnyčią. 
Kadangi Blokados fondas prieš dešimtmetį 
sukauptas siekiant užtikrinti Lietuvos val
stybės saugumą, arkivyskupo S.Tamkevi- 
čiaus įsitikinimu, Katalikų Bažnyčia nega
linti kelti klausimo, kad fondo lėšos būtų 
skirtos šios šventovės atstatymui

Kauno arkivyskupas pritarė E.Tama- 
šauskui kad tokio objekto, kaip Prisikėlimo 
bažnyčia, likimas turi rūpėti ne tik miestui
bet ir visos Lietuvos žmonėms bei aukš-

ŽVILCfIMIJ
Pasisako Bendruomenės nariai

Kultūrinės veiklos kaina
Prieš porą metų Sydnėjuje sudarytas 

komitetas pradėjo ruoštis 2000 metais 
įvyksiančioms Lietuvių Dienoms. Komi
tetas, vien iš moterų (nors jo pirmininkė 
aiškino kodėl), gal ir pažeidė vyrų ambicijas 
bei sukėlė antagonizmą, nes palietė vyriš
kąją garbės stygą. Gal ne vienas vyras 
mintyse geidė, kad Lietuvių Dienos nepa
vyktų ir taip moterų noras “vyrams nušluos
tyti nosis”, subliūkštų jų padų pastangose.

Lietuviškoje spaudoje buvo išsamiai in- 
fonruojama apie pasiruošimus ir pastangas 
LD suruošti kuo iškilmingiau, kuo gražiau. 
Juk tai 2000-ieji metai, Olimpinės žaidy
nės, Lietuvos Respublikos Prezidento apsi
lankymas Australijoje.

Žiniasklaidoje Australijos lietuviai buvo 
informuojami apie vykstančius pasiruoši
mus, apie įvairius sunkumus, kuriuos tenka 
nugalėti, siekiant LD sėkmingumo. LDie- 
nose asmeniškai neteko dalyvauti; ką tik 
buvau grįžęs iš ilgesnės viešnagės Lietuvoje 
ir judėti nesinorėjo. Pagal visus pasiruo
šimus, įdėtą darbą ir pasišventimą buvo 
tikimasi labai sėkmingų LD.

Joms pasibaigus, pasipylė daugybė kri
tiškų pastabų: patys sydnėjiškiai kaltinami 
dėl mažo žiūrovų skaičiaus renginiuose, 
kaltinami ir ruošėjai, parinkę sales nuoša
lesnėse vietovėse, kaltinami ir renginių va
dovai dėl brangių ir netinkamų salių parin
kimo. Kaltinimų daug, o gerų žodžių stin
ga. Padarytas “nusikaltimas” - LD privalėjo 
duoti jei ne pelną, tai nors ne nuostolį. Nu
stebino Australijos Lietuvių Fondo pirmi
ninko ilgas straipsnis abiejuose mūsų 
savaitraščiuose dėl LD nuostolio, kurį teks 
padengti Australijos Lietuvių Fondui.

Kyla daug minčių dėl šio vienintelio ir, 
sakyčiau, pagrindinio Australijos lietuvių 
kultūrinio pasireiškimo -^manifestacijos - 
LIETUVIŲ DIENŲ. Dažnai tenka aus
tralų spaudoje skaityti apie operų pasta
tymus, kurie neša nuostolį; apie miestų 
festivalius, kurių be valdžios paramos 
(padengiant išlaidas) nebūtų įmanoma

vyskupas S.Tamkevičius pakvietė Kauno 
valdžios atstovus, o perjuos ir visus miesto 
institucijų darbuotojus ateinantį sekma
dienį drauge melstis už žuvusiuosius per 
teroro aktą Jungtinėse Amerikos Valsti
jose, jų artimuosius, už taiką ir sutarimą 

le-
OMON’o nariai - į teismą

Generalinė prokuratūra Vilniaus 
apygardos teismui perdavė baudžiamąją 
bylą dėl buvusios SSRS vidaus reikalų 
ministerijos Ypatingosios paskirties mili- 
rijos būrio, vadinamojo OMON, darbuo
tojų nusikalstamų veiksmų prieš Lietuvą. 
Prieš teismą stos buvę OMON karininkai 
- 39 metų Aleksandras Skliaras ir 42 metų 
Eduardas Petrauskas. Abu jie yra Lietuvos 
piliečiai gyvena Vilniuje.

Vilniaus OMON būriui inkriminuo-
jamas Policijos akademijos užgrobimas, 
Lavoriškių ir Medininkų muitinės postų, 
Krašto apsaugos departamento autobuso, 
Šalčininkų pasienio užkardos Tabariškių 
posto, Zarasų pasienio užkardos ir Zarasų 
muitinės Smėlynės posto užpuolimai, 
Valstybinio telegrafo ir telefono centro 
Vilniuje užėmimas. Nustatyta, kad kalti
namieji savarankiškai priiminėjo spren
dimus, įsakinėjo pavaldiems milicininkams 
Buvę OMON Vilniaus būrio vadovai, 
Rusijoje gyvenantys Boleslovas Makuti- 
novičius ir Vladimiras Razvodovas, kurie 
įtariami įvykdę ne mažiau nei 15 nusi
kaltimų prieš Lietuvos valstybę ir jos 
pareigūnus, šalies teisėsaugai kol kas 
nepasiekiami. Jie yra Rusijos piliečiai. 
Pagal Lietuvos ir Rusijos teisinės pagalbos

suruošti; apie garsių menininkų parodas, 
kurių išlaidoms padengti reikalingi mece
natai ar kultūrinės organizacijos. Visi šie 
kultūriniai renginiai nuostolingi. Austra
lijoje veikė keli lietuviųteatrai ir nė vienas 
nesusikrovė turtų, o buvo išlaikomi mece
natų. Adelaidės teatrą rėmė susibūrę 
pelningesnių profesijų lietuviai (gydytojai, 
dantistai, architektai, inžinieriai ir kt.), 
įgalindami adelaidiškius teatralus 1970 
metais apsilankyti Sydnėjuje su dviem 
scenos veikalais: ARūko “Bubuliu ir Dun
duliu” ir V.Mykolaičio-Putino “Valdovu”. 
Niekas nesiteiravo ir neklausė, kiek tai 
kainavo?

Šiandien, kada mūsų eilės retėja, ne
galime tikėtis pilnų salių, negalime tikėtis 
ir didesnių pajamų. Be to, ne pajamose 
glūdi pagrindinė šių renginių prasmė, ir ne 
aukštos kokybės meniniuose renginiuose, 
kurios pasiekti beveik neįmanoma dėl 
sumažėjusio lietuvių žiūrovų skaičiaus. Mes 
bandome išlaikyti lietuviškos kultūros 
vyksmą, bandome nors dalinai priešintis 
mus supančiai svetimai aplinkai, bandome 
ją perduoti ateinančioms generacijoms ir... 
norime tai padaryti pasipelnydami! Kam 
buvo įsteigtas Australijos Lietuvių Fondas? 
- kurio pirmininkas verkšlena dėl susida
riusio LD nuostolio. Kokie pagaliau yra 
ALF tikslai? Atrodo, kad pirmininkas 
nesupranta savo vadovaujamos organiza
cijos tikslų. Įvertinant ruošėjų pastangas ir 
darbą, tenka pasidžiaugti, kad LD Sydnė
juje praėjo su pasisekimu, o ne su pasipel- 

visos Australijos ir parodė, kad lietuviai dar 
gyvi, dar įstengia suruošti platesnio masto 
festivalius, dar įstengia suburti Australijos 
lietuvius menininkus kas antri metai, nors 
renginių kokybė silpsta. Bet tai gyvenimo 
išeivijoje, ne LD organizatorių kaltė!

Tenka tik viešai apgailestauti ir atsi
prašyti Sydnėjaus LD rengėjas už visus 
spaudoje pareikštus priekaištus ir kaltini-
mus. Kas įvertins rengėjų pastangas, darbą 
ir laiką, kad lietuviška daina, žodis, šokis 
ir menas nenumirtų vien dėl to, kad kai
nuoja pinigus? Kiek pagaliau kainuoja 
lietuviška kultūra? Ar galima ją vertinti 
pinigais?

Viktoras Baltutis

Naujame veikale - LDK kultūra
(ELTA). Sostinės “Aidų” leidykla iš

leido vieną didžiausių per pastarąjį dešimt
metį Lietuvos kultūrologijai skirtų veikalų 
“Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kul
tūra: Tyrinėjimai ir vaizdai”. 860 puslapių 
knygą leidėjai vadina neabejotinai reikš
mingu įvykiu Lietuvos humanitariniame 
gyvenime. Trisdešimt skirtingų kartų isto
rikų, filologų, dailėtyrininkų ir religijoty
rininkų, tarp jų Edvardas Gudavičius, Eu
genija Ulčinaitė, Eligijus Raila, Gintaras 
Beresnevičius ir kt., - naujai pažvelgė į 
LDK kultūros istoriją, traktuodami ją kaip 
reiškinių, sutelkiančių laike ir erdvėje iš
sklaidytus faktus į prasmingą visumą, 
gyvenimą. Knygos sudarytojų Vytauto 
Ališausko, Liudo Jovaišos, Mindaugo Pak- 
nio ir kt koncepcija ir pastangomis skirtingi 
tekstai sujungti į vieningą visumą.

Knyga Vilniaus svečiams
(ELTA). Vilniaus miesto Savivaldybė ir 

Vilniaus Turizmo informacijos centras sos
tinės svečiams parūpino dar vieną naują 
informacinį leidinį - “Welcome to Vilnius”. 
Tekstas pateikiamas trimis kalbomis: anglų, 
vokiečių ir rusų. Nedidelis knygos formatas 
teikia galimybę nešiotis ją kišenėje.

Naujame leidinyje nėra ilgų aprašymų 
- glaustai pateikiama reikalingiausia, at
naujinta ir patogiai išdėstyta informacija. 
Daugiausia vietos skirta lankytinoms vie
toms, informacija apie muziejus, teatrus, 
regioninius parkus, viešbučius, barus, resto
ranus, pramogų įstaigas. Įdėtas miesto pla
nas.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvių
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Į BENDRUOMENĖJ BARUOJE
Sydnėjuje nauja Apylinkės Valdyba
ALB Sydnėjaus Apylinkės metinis 

susirinkimas įvyko sekmadienį, rugsėjo 9 
dieną, Lietuvių Namuose Bankstowne. 
Valdybos pirmininkui dr. V.Donielai ati
darius susirinkimą, pirmininkaujančiu buvo 
išrinktas Anskis Resigys, kuris savo ruožtu 
sekretoriauti pakvietė Arvydą Rupšį. Balsų 
skaičiavimui buvo išrinkti Pranas Andriu
kaitis ir dr. Danius Kairaitis.

Tylos susikaupimu pagerbus amžinybėn 
iškeliavusius Apylinkės narius, pirmąjį 
pranešimą pateikė Valdybos pirmininkas 
dr. VDoniela. Jis paminėjo, kad per visą 
kadenciją Valdybos sudėtis išliko ta pati. 
Apart jau minėto pirmininko, vicepirmi
ninku buvo Jonas Zinkus, sekretoriumi - 
Arvydas Rupšys, iždininku - Vincas Ba- 
katis, nare kultūros reikalams - Pajauta 
Pullinen. Pernai Valdyba surengė Valstybės 
Dienos minėjimą ir pasitarimą su HeL or
ganizacijų vadovais, šiemet - Vasario 
Šešioliktosios ir Valstybės Dienos minėji
mus. Be to, jos nariai daug kartų asme
niškai atstovavo Sydnėjaus lietuviams 
lietuviškuose bei nelietuviškuose rengi
niuose. Nestigo ir korespondencijos. Val
dybos pirmininkas padėkojo Gen. garbės 
konsului Viktorui Šliteriui, olimpiniam

Siudui '^udzinauskui SO
Prieš tris metus Sofija ir Liudas Budzi- 

nauskai garbingai atšventė savo penkias
dešimties metų vedybinio gyvenimo ju
biliejų, o šį kartą Sofija su plačia šeima 
sugalvojo atžymėti vyro, tėvo, senelio ir 
prosenelio 80-tą gimtadienį.

Visuomenininko Liudo jubiliejus buvo 
atšvęstas rugpjūčio 25-tos vakare, Can
berros Klubo patalpose. Man paaiškino, 
kad kiek Liudui metelių, tiek Sofija su
kvietė svetelių. Tai giminės iš Vokietijos, 
Amerikos, Brisbane, Tweed Heads, Sydney, 
Echuca, Geelong ir vietiniai canberriškiai.

Liudas ir Sofija Budzinauskai užaugino 
penkias dukras ir vieną sūnų, o vėliau susi
laukė dvylikos anūkų ir vienos proanūkės.

Sveteliams atsigaivinus, jauniausia 
dukrelė Teresytė - iškilmių vadovė - pa
kvietė visus prie stalų ir šeimos vardu 
apibūdino tėvo reikšmę šeimoje bei aštuo
niasdešimtojo gimtadienio svarbą.

Sofijos sesuo Magdalena iš Amerikos, 
Renata iš Vokietijos, dukra Antanina, 
sūnus Algis plačiai ir su jumoru pasidalino 
vaikystės prisiminimais šeimoje, o pabaigai 
- dukros ir sūnus padainavo vaikystės dienų 
dainelę. Žinoma, senelį sveikino ir antros 
eilės Budzinauskiukal

Bičiulis iš Nordlingen DP stovyklos 
Juozas Galius priminė linksmus jaunystės 
nuotykius ir žmonos bei šeimos vardu 
linkėjo likti stipriu žemaičiu net švenčiant 
šimtmetį. Feliksas Borumas sveikino šei
mos ir visų susirinkusių vardu, iškeldamas 
Liudo nuopelnus Canberros lietuvių ben
druomenėje, o sulaukti šimtinės - vyrui kaip 
Liudui esą galimybių.

Atėjus eilei proseneliui, Liudas suvai
dino kaip jis atrodys būdamas šimto metų, 
bet pradėjęs kalbėti, pajaunėjo bent trimis 
dešimtimis. Jis apgailestavo, kad dar vie
nintelė iš šeimos likusi sesuo Bronė 
Nakienė, sergant vyrui, negalėjo atvykti iš 
Amerikos. Jubiliatas taip pat išreiškė gilią 
padėką žmonai Sofijai ir šeimai už suruoštą 
šeimos šventę, bei sveteliams (iš toli ir arti) 
už linkėjimus ir dovanas. Pasirodžius jubi
liejaus tortui, sudainuota “Ilgiausių metų” 
net keletą kartų.

Pirmadienį, rugpjūčio 27 d. nuvykome 
į Parlamento rūmus išklausyti debatus dėl 
Pabaltijo okupacijos.

Liudas Budzinauskas gimė 1921 m. 
rugpjūčio 25 d. Kuršėnuose, 7 vaikų šeimoje 
(3 broliai ir4seserys). Tėvas dirbo Lietuvos 

attache Antanui Laukaičiui ir Sydnėjaus 
Lietuvių Klubo direktoriams bei tarnau
tojams už nebesuskaičiuojamas valandas ir 
didelį rūpestingumą Olimpiados metu, kai 
Sydnėjuje lankėsi Lietuvos tautinė dele
gacija, Prezidentas ir gausūs svečiai.

Valdybos pirmininkas pabrėžė, kad 
neišvengiamai kyla Apylinkės inkorpo
ravimo reikalas, kurį skatina ir Sydnėjaus 
Lietuvių Klubo vadovybė. Tarp kitų reko
mendacijų, Valdybos pirmininkas siūlė, kad 
būtų skiriama daugiau Valdybos lėšų naujų, 
Lietuvoje išeinančių knygų įsigijimui. Jos, 
kaip ir video juostos, būtų perduotos Klubo 
bibliotekai, šitaip stiprinant lankytojų 
skaičių, o kartu ir lietuvybės išlaikymą. Be 
to, numatoma daug pažangos fiksuojant 
informaciją ir istoriją apie Sydnėjaus 
lietuvius kompiuterių pagalba - o į šį darbą 
gali tekti įsitraukti ir Apylinkės Valdybai 
Turint omenyje, kad sekančios Valdybos 
uždaviniai gali būti platesni negu įprasta, 
pirmininkas pabrėžė, kad kandidatų į naują 
Valdybą irgi ieškota daugiau.

Valdybos iždininkas Vincas Bakaitis 
savo pranešime paminėjo, kad pajamų 
turėta $1788: $715 iš nario mokesčio, $368 
aukomis ir $705 iš palūkanų. Didesnės 

Liudas Budzinauskas

geležinkelių žinyboje, tad ir Liudukas augp 
prie geležinkelio linijos bei bėgių. Tėvą 
perkėlus į Gustonių stotį (Aukštaitijoje), 
Liuduką labai vargino aukštaičių tarmė, o 
vaikai šaipydavosi, kad atvažiavo “žemaitis 
kukutis”. Nežiūrint sutrukdytos mokslo 
eigps, Liudas baigė 4-tą skyrių labai gerais 
pažymiais.

1932 m. rudenį Liudas pradėjo lankyti 
Panevėžio berniukų gimnaziją, kur abitūros 
egzaminus išlaikė 1941m. birželio 21 d. 
Jauną žemaitį sukrėtė trėmimai ir perse
kiojimai Rusams grįžtant į Lietuvą, Liudas 
pasitraukė į Vakarus ir atsidūrė Nordlingen 
miestelyje, kur sulaukė karo pabaigos. 1947 
m Nordlingen DP stovykla buvo panai
kinta ir perkelta į Memmingen/Berg sto
vyklą. 1948 metais Liudas vedė Sofiją. Į 
Australiją jie atvyko 1949 m. pradžioje. 
Buvo paskirtas darbams j Canberrą.

Po sutarties jis ir šeima liko nuolatiniais 
Canberros gyventojais. Šeima padidėjo iki 
šešių asmenų. Vaikams sukūrus šeimas, 
Liudas su Sofija išėję į pensiją aplankė 
Lietuvą, Vokietiją, Ameriką, Havajus ir 
patogiai įsikūrė Canberros priemiestyje 
Richardson. Dabar ilgus savaitgalius su 
šeima ir draugais praleidžia pajūryje, savo 
dviejų aukštų vasarnamyje. Visa tai buvo 
pasiekta darbštumu, sumanumu bei pa
garba kitiems.

Mielas Liudai linkime dar daug gražių 
ir darbingų metų lietuvių bendruomenėje.

Juozas Gailius 

išlaidos: video komplektas “Giminės” - 
$600,8 video juostos - $160; visa tai per
duota Klubo bibliotekai Vienu kitu šimtu 
dolerių buvo paremti “Dainos” ir “Ka
mertono” chorai, lietuvių kunigų atvykimas 
į ALDienas, knygų iškleidimas, dovanos. 
Lietuvos paralimpiečiams ir pasitraukian
čiai “Dainos” choro dirigentei, išeivijos 
knygų persiuntimas Lietuvon ir tt Apy
linkės Valdyba valdo kelias banko sąskaitas, 
bet sumažėjo ( $211) tik “Parama Lietuvai” 
balansas. Valdybos einamoji sąskaita pa
augo $111, o nepaliesti liko terminuotas 
$10 000 indėlis ir $1000 “Jasaičio fonde”. 
Kadencijos pradžioje Valdyba buvo perė
musi iš viso $20 557 ir naujai Valdybai 
paliko $20 457.

Kontrolės Komisijos aktą perskaitė 
Vytautas Patašius. Pagal šį aktą, iždininko 
dokumentacijoje neatitikimų nėra, o visas 
išlaidas pateisina atitinkami protokolų 
įrašai Kontrolės Komisija pastebėjo, kad 
pagal ALB Statutą, Apylinkės Valdyba yra 
skolinga ALB Krašto Valdybai atitinkamą 
procentą už surinktą nario mokestį.

Diskusijų metu į keletą klausimų atsakė 
Kontrolės Komisijos nariai. Visi trys pra
nešimai (Valdybos pirmininko, iždininko ir 
Kontrolės Komisijos) buvo priimti rankų 
pakėlimu. Buvęs olimpinis attache, ką tik 
iš Lietuvos grįžęs Antanas Laukaitis as
meniškai perdavė padėką, kurią Lietuvos 
Tautinis olimpinis komitetas išreiškė vai
šingiems Sydnėjaus lietuviams, Apylinkės 
Valdybai ir susitikimų centrui - Sydnėjaus 
Lietuvių Klubui

Atėjus rinkimų metui, Valdybos pirmi
ninkas pranešė, kad į Valdybą sutinka 
kandidatuoti 8 asmenys, ir, jei susirinkimas 
taip nutartų, šį sąstatą galima rinkti “in 
corpora”. Kadangi pagal ALB Statutą

Musų dainos netyla...
Argi gali Geelongo Lietuvių Namai be 

įvairių renginių, minėjimų, balių ir dainų 
nutilti? - Niekados! Nors mūsų ir nedaug 
beliko, bet mes, dainos mylėtojai, dar 
dainuojam ir su pavasariu keliaujam, su 
pavasariu žygiuojam Greit sugrįš jaunystės 
laimė ir vėl skambės Geelonge daina.

Džiugu, kad į Geelongo choro “Viltis” 
choristų eiles sugrįžo keli buvę daininin
kai TUrime ir naujų. Tai - Zigrida ir Juris 
Rumbens, kurie papildė dainininkų gretas. 
Taigi, repetuojame nuo š.m balandžio 19 
dienos ir ruošiamės koncertui, kuris įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 30 d., 2.30 vai po 
pietų. Kartu koncertuoti pakvietėme ir 
savo kaimynus - Melbourne “Dainos 
Sambūrį”. Programoje bus girdėtų ir ne

Dalis Geelongo chorisčių su Rita Mačiulaitiene ir “Dainos Sambūrio” dainininke bei 
žymia bendruomenės veikėja Brone Staugaitiene. Choristės iš kairės: Regina Skerienė, 
Onutė Gvildienė, Marytė Jomantienė, Nijolė Bratan-WoUį Stasė Lipšienė, Bronė Šutienė.

Visi užsienio lietuvių tautiniai ansambliai, chorai ir šokių grupės kviečiami dalyvauti
Ukčtoje Pasaulio Hetuvlų dainų šventėje 

2002 m. liepos 4-7 dienomis Vilniuje.
Informaciją teikia Darais Polikailis, 7318 Ticonderoga Rd, Downers Grove, IL 60516 USA, 
tel: 1 630 241 0074; fax: 1 630 241 0075, e-mail: ldpolikaitis@ att.net
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Valdybos dydį nusprendžia susirinkimas, 
balsavimo keliu buvo pasilikta prie Val
dybos iš 5 narių. Neatsiradus papildomų 
kandidatų, pagal gautą balsų skaičių į 
Valdybą buvo išrinkti:

Dr. Ramutis Zakarevičius
Ramona Zakarevičienė 
Vincas Bakaitis
Lolita Kalėda
Danielius Homas
Kandidatais paeiliui yra: Gailė Stroįytė- 

Galic, Danny Kalėda, Robert Galia (Nau
josios Valdybos nuotrauka ir pasiskirstymas 
pareigomis - ir. psl. 1)

Į Kontrolės Komisiją buvo perrinkti 
praėjusios kadencijos nariai: Vytautas 
Patašius, Vytenis Šliogeris ir Anskis Reis- 
gys-

Svarstant kitus reikalus, Antanas Kra- 
milius “Ramovės” Sydnėjaus skyriaus var
du pasiūlė susirinkimui priimti rezoliuciją, 
kad ALB Krašto Valdyba, Gen. garbės 
konsulas Australijoje ir PLB atstovas Vil
niuje reaguotų į neseniai vietinėje spaudoje 
lietuviams vėl metamus kaltinimus ir išnag
rinėtų kreipimosi į teisėsaugą bei nubau
dimo galimybes. Pasiūlytoji rezoliucija 
sukėlė ilgas diskusijas, ir galiausiai pirmi
ninkaujantis balsavimui pateikė tris pa
grindines nuomones: 1. Kad Apylinkės 
Valdyba rezoliucijos turinį perduotų ALB 
Krašto Valdybai (12 balsų); 2. Kad rezo
liucija būtų priimta pateiktoje formoje (8 
balsai); 3. Kad šiuo klausimu nebūtų nuta
rimo (22 balsai).

Nesant kitų reikalų ir padėkojus ka
denciją baigusiai Valdybai, susirinkimas 
buvo baigtas. Dauguma dalyvių persikėlė j 
kitą Klubo salę, kur netrukus vyko Lietuvos 
Baleto Bičiulių suruoštas parodomųjų šo
kių renginys. Vytautas Doniela 

girdėtų dainų, jos visos gražios.
Pasirodys “Dainos Sambūrio” choras, 

Geelongo choras “Viltis”, dainuos mūsų 
solistė Stasė su savo vyru Julium, prita
riant chorui. Išgirsite “Dainos Sambūrio” 
ir “Vilties” jungtinį chorą, moterų, vyrų ir 
mišrias dainas.

Dainos mylėtojai, maloniai visus kvie
čiame į Melbourne “Dainos Sambūrio” ir 
Geelongo lietuvių choro “Viltis” koncertą, 
kuris įvyks Lietuvių Namuose, Pettit Park 
Hall, Beauford Ave, Bell Post Hill, 
sekmadienį, rugsėjo 30 d. 2.30 vaL po pietų.

Po programos suneštinės vaišės, gė
rimai. Bilieto kaina $10. Kviečiame 
pasižymėti šią datą ir kartu su mumis pra
leisti malonią popietę. R. Skerienė

3

att.net


Lietuviai pasaulyje
Rugsėjo 11d. rytą Pasaulį sukrėtė kraupus teroro aktas Jungtinėse Amerikos Valstijose. 

New York’e, pilname žymių pastatų, Pasaulio Prekybos Centro dangoraižiai - bokštai 
dvyniai iš plieno ir stiklo - buvo ryškiausi architektūros kūriniai, kuriuose buvo įsikūrę 
1200 biurų, daugelis susijusių su tarptautine prekyba. Dabar šie bokštai sulyginti su 
žeme, o JAV Gynybos Žinybos - Pentagono pastato dalis, kurioje įsikūręs karines 
operacijas kontroliuojantis skyrius, sugriautas. Amerikiečiai negali atsigauti po patirto 
šoko. Dviems laimingiesiems lietuviams pavyko išsigelbėti iš griūvančių pastatų. Deja, 
vienas lietuvis namo jau nebegrįš... Apie tai rašo “Lietuvos ryto” korepondentas
Washington ’e Gintautas Alksninis.

Užgrobtame lėktuve - ir lietuvis

Lietuviai buvo per žingsnį nuo mirties
Antradienio ry

tą New York’o Pa
saulio Prekybos 
Centro (PPC) pie
tiniame bokšte bu
vusius du lietuvius 
nuo mirties skyrė 
tik kelios minutės. 
91-ajame aukšte 
dirbęs Amerikos 
lietuvis Paulius Šil
bajoris, prieš su
griūvant dangorai
žiui, spėjo patekti į 
keltuvą, o aukštu že
miau buvusiam Ri
mantui Šiteikiuisau- 
gią vietą pavyko pasiekti laiptais.

Apie tai, jog į šiaurinį Pasaulio Pre
kybos Centro bokštą įsirėžė pirmasis 
lėktuvas, 43 metų niujorkiečiui PŠilba- 
joriui pranešė tai pamatę 91-ojo aukšto 
šiaurinėje pusėje dirbę jo kolegos iš 
“Washington International Group” elek
tros energijos kompanijos.

“1993metų vasario mėnesio PPC sprog
dinimą išgyvenęs bičiulis tepasakė: lekiam 
keltuvų link, nes garantuoju - netrukus jie 
nebeveiks. Iki mirties neužmiršiu šito pata
rimo”, - sakė New York’o pašonėje esan
čiame Long Island’e gyvenantis lietuvis.

Per teroro išpuolį, įvykdytą prieš aš
tuonerius metus, PŠilbajoris buvo išvykęs 
į komandiruotę. Šį kartą niujorkiečiui vėl 
pasisekė - jis spėjo pribėgti prie 91-ojo 
aukšto keltuvų likus kelioms minutėms iki 
įsisiūbuoti bepradedančios panikos ban
gos. Lemtingas kelias žemyn truko pen
kias minutes. Netrukus visi keltuvai buvo 
išjungti, žmonės užkimšo laiptines.

Leisdamasis PŠilbajoris keltuve jautė 
aštrų dyzelinių degalų kvapą. Jis sklido iš 
šiaurinio PPC bokšto, į kurį buvo įsirėžęs 
lėktuvas. Netrukus paaiškėjo, jog tą rytą 
baigė egzistuoti ne tik keltuvai, bet ir visas 
Pasaulio Prekybos Centras. Praėjus pus
valandžiui po to, kai į pietinį bokštą 
įsirėžė teroristų valdomas lėktuvas, prieš 
30 metų pastatytas 110 aukštų milžinas 
sugriuvo.

“Išlėkęs į lauką spėjau kirsti du 
Manhattan’o blokus. Tą pačią akimirką 
išgirdau driokstelėjimą, kurį sukėlė į pas
tatą įsirėžęs antrasis lėktuvas. Grįžtelėjęs 
išvydau milžinišką ugnies kamuolį ir 
pajutau karščio bangą. Tai buvo paskutinis 
kartas, kai regėjau daug metų mano dar
boviete buvusį bokštą”, - kalbėjo Amerikos 
lietuvis.

Nuo tos akimirkos PŠilbajoris tik lėkė 
tolyn nuo tragedijos vietos. Bėgte jis jau 
buvo pasiekęs Brooklyn’o tiltą, jungiantį 
Manhattan’o salą su Brooklyn’o rajonu, 
kai pietinis PPC bokštas, neatlaikęs struk
tūrinių pažeidimų ir išsilydžius plieno 
konstrukcijoms, sukniubo. Paulius labai 
gailėjosi draugų, dirbusių šiaurinio bokšto 
viršutiniuose aukštuose.

P.Šilbajorio žiniomis, į šį pastatą 8 vai. 
45 min. vietos laiku įsirėžus lėktuvui, 
daugelis bendrovių darbuotojų, manyda
mi, jog atsidūrus ant stogo bus saugiau 
evakuotis, klaidingai pasirinko kelią į 
viršų. Sugrįžusiam į namus P.Šilbajoriui 
skambino “Washington International 
Grot " ->tstovai, norėdami sužinoti kitų
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BŠibajoriui (kairėje) ir R^ileikiui pavyko išsigelbėti iš New York’o 

dangoraižio prieš jam sugriūvant

darbuotojų likimą, bet jis nedaug ką ga
lėjo pasakyti. Bendrovės būstinėje iš viso 
dirbo apie 150 žmonių.

PPC pietinio bokšto 91-ajame aukšte 
įsikūrusioje “Washington International 
Group” būstinėje niujorkietis su pertrau
komis dirbo keliolika metų. Ši bendrovė 
gamina elektros generatorius elektros 
pastotėms, kitą elektros įrangą.

Nei vakar, nei šiandien PŠilbajoris į 
darbą nėjo, nes tiesiog nėra kur eiti, - 
buvusi darbovietė iš gelžbetonio ir stiklo 
virto atliekų krūva, palaidojusia tūkstan
čius niujorkiečių.

Per teroro išpuolį New York’e mirties 
pavyko išvengti ir R.Šileikiui, dirbusiam 
pietinio bokšto 90-ajame aukšte. Šį tau
tietį pažįsta ir PŠilbajoris.

Kai R.Šileikis suskubo evakuotis, kel
tuvai jau neveikė, teko bėgti laiptais. Jis 
buvo maždaug ties 47-uoju aukštu, kai į 
bokštą įsirėžė “Boeing”. Vis dėlto lietu
viui šiaip taip pavyko nulipti žemyn. Vos 
jam ištrūkus iš pastato, šis sugriuvo. Visa 
kelionė laiptais, anot R.Šileikio, užtruko 
apie pusvalandį. R.Šileikio sesuo Laima, 
dirbanti Long Island’o mokykloje, sakė, 
jog pamatyti sveiką ir gyvą brolį jai buvo 
tikras stebuklas.

Pasaulio Prekybos Centre dirbo ir 
daugiau lietuvių. Viename iš viršutinių 
šiaurinio pastato aukštų dirbo lietuvė, 
kurios pavardės ją pažįstantys žmonės 
prašė neskelbti. Manoma, jog ir jai 
pavyko išsigelbėti.

Sprogimai New York’e netiesiogiai 
sukrėtė ir Amerikos lietuvių Maldučių 
šeimą. Finansininkas Julius Maldutis 
daug metų dirbo “Salomon Brothers” 
brokerių bendrovėje, vadinamajame sep
tintajame 47 aukštų Manhattan’o dango
raižyje, kuris buvo bokštų dvynių komp
lekso dalis. Ten iki šiol dirbo nemažai 
J. Maldučio draugų.

Šis dangoraižis nuo pažeidimų bei 
gaisro antradienio vakarą tapo gelžbe
tonio ir stiklo laužu. Lietuvių draugai 
antradienį labiausiai išgyveno dėl 
J.Maldučio sūnaus Mariaus, irgi finan
sininko, likimo.

Žinių sraute kaip labiausiai nuken
tėjusi buvo minima brokerių bendrovė 
“Dean Witter”, nuomojusi apie 30 šiau
rinio bokšto aukštų. Mat “Dean Witter” 
yra susijungusi su bendrove “Morgan 
Stanley”, o pastarojoje dirbo M.Maldutis. 
Vėliau paaiškėjo dvi geros naujienos - 
M.Maldutis dirba 47-ojoje gatvėje esan
čiame bendrovės pastate, be to, antra

dienis jam buvo ne darbo diena. □

Rugsėjo 13 d. į Joanos ir Johno Wencku 
namus Vateme (Massachusetts valstijoje) 
pagerbti jų New York’e žuvusio sūnaus 
Johno rinkosi giminės ir draugai

“Jis gimė pirmasis, jis buvo pirmasis”, - 
neslėpdamas pasididžiavimo savo vyriau
siuoju sūnumi Johnu ir sielvarto dėl tra
giškos jo netekties kalbėjo tėvas John 
Wenckus. Po trumpo apsilankymo gimta
jame priemiestyje pas tėvus, 46 metų 
trečiosios lietuvių kartos Amerikoje atsto
vas inžinierius ir finansininkas J. Wenckus 
grįžo atgal į Los Angeles.

Antradienio rytą Bostone jis įlipo į 
“American Airlines” oro bendrovės lėktuvą 
“Boeing 767”. Tai buvo pirmasis iš keturių 
rugsėjo 11-ąją teroristų užgrobtų lėktuvų. 
Šį “Boeing767” į Pasaulio Prekybos Centro 
dangoraižį New York’e savižudžiai tero
ristai nukreipė 8 vaL 45 min. - nuo skry
džio iš Bostono pradžios buvo praėjusios 
tik 46 minutės. Kartu su J.Wenckumi 
lėktuve buvo dar 80 keleivių, 2 pilotai ir 9 
palydovai

Likus pustrečios valandos iki 7 vai 59 
min. numatyto skrydžio pradžios į Bostono 
Logano oro uostą Los Angeles finansi
ninką Johną automobiliu atvežė jo tėvas.

“Kelias į kapines, kurių vardas “Boeing 
767”. Palinkėjau gero skrydžio, paprašiau, 
kad parskridęs į namus John mums pa
skambintų”, - išsiskyrimo akimirką pri
siminė J. Wenckus.

Sugrįžęs į namus, kuriuose gimė ir užau
go trys sūnūs ir trys dukterys, tėvas sėdo 
pusryčių. Svetainėje jis įsijungė televizorių, 
per kurį netrukus išgirdo baisiausią savo 
gyvenimo naujieną - iš Bostono Los 
Angeles link skridęs pagrobtas “American 
Airlines” lėktuvas įsirėžė į šiaurinį Pasaulio 
Prekybos Centro dangoraižį.

“Po kelių minučių supratau, kad tame 
liepsnpjančiame New York’o dangoraižyjeyra 
ir mūsų John”, - antradienio ryto išgyve
nimais dalijosi 70 metų Wenckus vyresnysis.

Žuvusiojo J.Wenckaus proseneliai 
Venckai iš Lietuvos į JAV emigravo 1917 
metais. Jiems kertant Amerikos sieną, 
valdininkai pagal pavardės skambesį prie 
jos pirmosios raidės pridėjo dar vieną “v”, 
ir taip “Venckus” tapo “Wenckus”.

Prezidentas Valdas Adamkus grįžo Lietuvon
Tragiškų įvykių Washington’e užkluptas 

Lietuvos vadovas Valdas Adamkus nutrau
kė vizitą JAV ir rugsėjo 13 d. su žmona 
Alma grįžo į Lietuvą. Prezidentas į Lietuvą 
turėjo grįžti rugsėjo 17 dieną, tačiau po 
tragiškų įvykių Amerikoje tęsti vizitą ne
bėra prasmės. Ponia Alma su žurnalistais 
pasidalino asmeniniais pergyvenimais:

“Mūsų viešbutis buvo maždaug kilomet
ras nuo Pentagono, bet nieko neišgirdome. 
Sutrukdė gera garso izoliacija, didžiulio 
miesto nuolatinis gausmas ir garsiai paleistas 
televizorius. Išvydau tai tik televizijos ekrane.

Žiūrėjau, kaip ekrane virsta dangoraižiai 
Man pasirodė, kad pastatai net negriuvo, o 
tarsi ištirpo ir susmego nuo ugnies kaip 
šokoladiniai. Kai skridome namo iš 
Washington’o, pro palyginti neaukštai pa
kilusio lėktuvo langus matėme, kaip New 
York’o centre tarsi kokie griaučiai stūkso gal 
penkių aukštų pastato dydžio išsilydžiusios, 
išsiklaipiusios sugriuvusių dangoraižių 
metalo konstrukcijos. Tai, ką regėjau, man 
priminė Antrojopasaulinio karo išgyvenimus. 
Tarsi būtų grįžę anie baisūs laikai. Griūvantys 
pastatai, liepsnos, bėgantys žmonės, kraujas.

New York’e prasidėjus teroristų atakai, 
mūsų delegacijos susitikimas su JAV žydų 
organizacijų atstovais nebuvo nutrauktas. 
Valdas nieko nežinojo, kas atsitiko. Tik po 
pusryčių apsaugos karininkas jam pranešė 
apie įvykius New York’e. Kai tik buvo ata
kuotas Pentagonas, JAV valdžios skirta 
apsauga mus įspėjo, kad privalome iš 
apartamentų leistis į viešbučio požemį. Ten 
prabuvome apie valandą. Rūsyje mūsų

Tragiško likimo sūnaus tėvas J. Wenckus 
savo senelius prisiminė miglotai: “Daugiau 
apie juos žinojo mano jau mirusi teta Agnė, 
o aš savo lietuvybe susidomėjau tik išėjęs į 
pensiją, 1990 metais”. Daug metų vienoje 
Massachusetts telefono bendrovių dirbęs 
vyriškis teigė, kad nuo tos dienos, kai Lie
tuva pradėjo vaduotis iš Sovietų Sąjungos, 
jis tapo išdidžiu Amerikos lietuviu.

Žuvus Johnui, Johno ir Joanos Wencku 
šeimoje liko sūnūs Brian ir Daniel bei 
dukterys Carol, Lynne ir Lisa. Visi broliai 
ir seserys gyvena netoli vienas kito, gim
tojoje Massachusetts valstijoje. Šeima tu
rėjo tradiciją - iš kartos į kartą visi vyriau
sieji Wencku sūnūs gaudavo Johno vardą. 
Dabar ši tradicija jau pažeista - J. Wenckus 
nebuvo spėjęs vesti

J. Wenckus mokėsi prestižinėje tiksliųjų 
mokslų mokykloje - Massachusetts Insti
tute of Technology. Jį baigęs 1977 metais, 
J. Wenckus išvyko į Kalifornijos valstiją, kur 
“Hi-Shear” bendrovėje pradėjo dirbti 
inžinieriumi Per devyniolika metų lietuvių 
kilmės amerikietis pasiekė šios bendrovės 
viceprezidento, o vėliau ir generalinio 
vadybininko postus. Pernai J.Wenckus 
perėjo į kitą darbą. Jis tapo vienu “CaEfano 
Financial Group” partnerių.

“Atrodė, kad nėra nieko, ko John negali 
pasiekti. Jis buvo puikus žmogus, mokėjo 
bendrauti su visais. Iki nelemto antradienio 
skrydžio”,- sakė tėvas. □ 

apsaugai paskambino protokolo tarnyba ir 
pranešė, kad kai tik bus įsitikinta, jog padėtis 
pakankamai stabili, mes turėsime važiuoti į 
Lietuvos ambasadą. Mums sakė, kad 
Lietuvos ambasadai tikrai negresia joks 
pavojus. Ambasadoje praleidome keletą 
valandų. Buvo suplanuotas priėmimas ir 
pietūs Lenkijos ambasadoje, kur turėjome 
susitikti su lenkų bendruomenės JAV 
atstovais. Jis neįvyko. Kai saugumo tarnybos 
patikrino mūsų viešbutį ir nerado jokių 
sprogmenų, mums buvo pasiūlyta grįžti į jį 
nakvoti.

Nepatyriau nė menkiausio nesaugumo 
jausmo, nejaučiau jokios baimės, tik slogų 
liūdesį dėl milžiniškų aukų. Labai operatyviai 
dirbo ir New York’o, ir Washington’o avarinės 
tarnybos. Milžiniškame beisbolo stadione 
New York’e buvo įrengtas evakuacijos cen
tras. Ten galėjo įvažiuoti daugybė autobusų. 
Tuoj pat buvo atidaryti laikinieji skubios 
medicinos pagalbos punktai

Pastebėjome tik vieną ypatingosios pa
dėties požymį - akimoju aplink mus atsirado 
gerokai daugiau apsaugos. Visur važiuojant 
mus lydėjo daug policijos ir specialiųjų 
tarnybų automobilių.

Mūsų lėktuvas kilo iš karinio Andrews 
oro uosto, priklauso Baltiesiems Rūmams. 
Kariška jame buvo tik tai, kad ir jo pilotai, ir 
palydovai buvo kariškiai. Mūsų delegacijoje 
iš viso buvo 9 žmonės, o mums pasiūlytame 
lėktuve - 12 vietų. Tad galėjome pakviesti 
skristi ir JAV ambasadorių Lietuvoje John 
F.Teffi bei Latvijos užsienio reikalų ministrą 
Induls Berzins. (“Lx”)
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Helmuto Bakaičio vaidyba U REDAKCIJOS PAŠTO

Richard Forman’o avangardo spektaklyje
Belvoir St kameriniame teatre neseniai 

buvo pastatyta amerikiečio dramaturgo R. 
Fbreman’o premjera Australijoje “Mano 
galva buvo kūjis” (My Head was a Sledge
hammer”. Foreman’as yra pasižymėjęs 
avangardo atstovas, įkūręs Ontological- 
Hysteric teatrą New Yoik’e. Jis yra parašęs, 
inscenizavęs ir režisavęs virš 30 dramų ir 
buvo šešis kartus apdovanotas Obie pre
mija. Be to, jis yra inscenizavęs ir režisavęs 
pasaulinio masto dramaturgų veikalus - jų 
tarpe ir Bertold Brecht’o, Moljere ir Vaclav 
Havel’io.

Foreman’o dramaturgija yra “kietas 
riešutas” teatro mėgėjams, pripratusiems 
matyti įprastinių formų dramas. Jo spek
taklių siužetai, intrigos, veiksmai, aktorių 
scenos apvaldymas, choreografija, mimika 
ir žestai, garsai ir apšvietimas nėra vien
tisiniai, bet suskaldyti. Žiūrovai praranda 
konvendalaus pastatymo įprastus, supran
tamus atramos taškus - besirutušuojančios 
dramos eigą ir vyksmo tęstinumą. Vieton 
to Foreman’as kviečia žiūrovus pamiršti 
konvendalaus spektaklio pamatus ir sąmo
ningai pereiti į protavimą, į reagavimą ir 
savyje surasti scenos veiksmų aidą. Be to, 
bando atkreipti žiūrovo dėmesį į scenoje 
ryškėjančius pauzavimo momentus, intar
pus, ryšius ir ritmus. Negana to, žiūrovų 
supratimą apsunkina dialoguose pasitai
kančios metonimijos, atskirų žodžių ir 
posakių kartojimas, į fragmentus suskaldyti 
sakiniai, kuriuos kartoja ir vieni, ir kiti 
aktoriai ir tt. Žiūrovo dėmesys yra nuolat 
“bombarduojamas” reikšmingais - nereikš
mingais intarpais ir nespėja protavimu - 
galva kaip kūju - prasimušti į giluminę 
prasmę.

Šitie dramaturgijos bruožai buvo pri
taikyti ir spektakliui “Mano galva buvo 
kūjis”. Be to, nuolatiniai politinių, religinių, 
seksualinių šablonų prasiveržimai trukdė 
sekti veiksmus. Jau rodosi akylai stebint 
scenoje matomą chaosą, garsų ir šviesų 
efektus bei aktorių akrobatinius triukus, 
pagaliau žiūrovui pavyksta suvokti veikalo 
prasmę, kai ir vėl šabloniška seksualinė 
atributika, pvz. obuolys, gigantiška prosta
ta, palydimi garsiu kvatojimu, unkštimu ir 
skardžia dejone, išblaško publiką.

Kas liečia veikalo giluminę prasmę (jei 
tokia yra), tai žiūrovų nuomonės galiausiai 
bus skirtingos. Helmuto Bakaičio senyvas 
profesorius kaip Faustas ieško suvokti 
gyvenimo prasmę. Jo pirmieji žodžiai sce
noje “Mane skrodžia tiesa” kaip tolimas 
aidas primena J.WGoethe’s Fausto gyve
nimo prasmės ir tiesos ieškojimą. Kaip 
Faustas dramos pradžioje, taip ir Fore-

Helmutas Bakaitis

man’o profesorius ieško tiesos. Bet ji yra 
reliatyvi. To pasėkoje kaupiasi nevilties, 
beprasmiškumo jausmai Profesorius laiko
mas keistuoliu - jo studentai net tris kartus 
pakartotinai klausia: “Ar Jūs keistuolis?” 
Kaip ir Faustas, profesorius ieško meilės, 
lytinio santykiavimo su moterim, bet jis yra 
impotentas, ne tiek žmogus, kiek senatvę 
jaučianti žmogiška iškamša, kuri savo galva 
kaip kūju nori pramušti nežinią ir gal surasti 
tiesą. O visgi, viltis ne taip lengvai nustel
biama, nes pačiame dramos gale profe
sorius ir abu jo studentai tris kartus garsiai 
sušunka: “Dar kartą! ” Dar kartą galva kaip 
kūjis atsimuš į sieną! Tai būtų viena inter- 
pretacija. Antra vertus, gal dramaturgas tik 
gudriai sukompanavo tapatybės, filosofinių 
idėjų - teisybės bei realybės, žmogiškų 
įgeidžių ir protavimo ribotumo gijas ir, “pa
dabinęs” jas dėmesį trikdančiais pokštais, 
pateikė publikai? O gal., nėra prasmės? 
Tačiau tokiam spektakliui reikia labai gerų 
aktorių, nes Forman’o dramos įtraukimą į 
teatro repertuarą galima pateisinti ir iš 
grynai vaidybinio taško.

Pastatymas galėjo patikti ar nepatikti, 
bet žiūrovus turėjo sukrėsti Helmuto Ba
kaičio senyvo profesoriaus rolės interpre
tacija. Aktoriaus jausmų ir išraiškų skalė 
yra fenomenali Jo įsijautimas į profeso
riaus esybę - stebėtinas. Bakaičio stipri 
asmenybė dingsta - aktorius užvaldo Fo- 
reman’o profesorių. Aktoriaus forte yra 
meistriškas balso moduliavimas ir kalbos 
ritmas. Vaidybą papildo žestai ir stebinanti 
veido išraiškų kaita. Greta to, Bakaičio 
scenos ploto apvaldymas ir judrumas yra 
profesionalaus aktoriaus įsigytos brandu
mo savybės. Melissa Madden Gray - labai 
stipri aktorė, vaidino merginą - studentę,

Geri). Redaktore,
Siunčiu už MP š.m prenumeratą $55 ir 

auką - $5 (“big deal”). MP skaitau, kiek 
atsimenu, nuo 1950 metų liepos mėnesio. 
Aš einu 92-rus metus. Linkiu viso gero 
Jums ir Redakcinei kolegijai.

R.Glaubertas
MP Redakcija ir Administracija nuošir

džiai dėkoja Jums, vienam iš seniausių MP 
skaitytojų, už auką ir linki stiprios sveikatos 
ir dar daug šviesių metų.

Gert). Redaktore,
Ačiū, kad pagarsinote Lietuvos Studijų 

Sambūrio biblioteką ir angliškų knygų apie 
Lietuvą stoką (MP Nr. 36/2001). Jeigu 
skaitytojai norėtų susirišti su Sambūriu, 
pašto adresas yra:
LSS, RO. Box 777, Sandy Bay, Tas. 7006 
Elektroninis adresas:

A.Taskunas@uta s.edu.au
Adresas siuntinėliams:

A.Ihškūnas
Room 333, Hytten Hali
University of Tasmania
Rrench Street
Sandy Bay, Tas. 7005 (Australia)

Algimantas Taškūnas

Gerb. Redakcija,
Šventadienių netrūksta ir Australijoje, 

bet mano giminaičiai, rašydami laiškus iš 
Lietuvos, turbūt juokauja, kai jie giriasi, 
kad Lietuvoje dabar per metus yra 20 
šventų dienų. Iš laikraščių matau, kad 
LDDP vėl įvedė “Gegužės pirmąją”, o 
dešinieji - “Žolinę”. Vadinasi, švenčių iki 
valios.

Gal “Mūsų Pastogės” Redakcija turi 
lietuviškų švenčių sąrašą, ar galėtų jį gauti? 
Juk ir skaitytojams būtų įdomu. Be to, čia, 
išeivijoje, vieni jau mini Valstybės šventę 
(liepos 6 d.), o kiti dar mini Tautos šventę 
(rugsėjo 8 d.).

Kaip iš tikrųjų yra Lietuvoje?
Su pagarba

J.Rinkus

meilės ir geismų įsikūnijimą. Ji buvo puiki 
Bakaičio antrininkė. Antrasis studentas 
Benjamin Wisnpear vaidino nelengvą 
karikatūrinę rolę, kurioje šablonų ir stereo
tipų štampai neleido išvystyti vaidybos. 
Todėl vietomis aktorius kiek pertempė sty
gą. Nežiūrint neįprastų avangardo teatro 
naujienybių, vis dėlto verta pamatyti šį 
spektaklį.

Isolds Poželaitė-Davis AM
Pasinaudota knyga “Contemporary 

Dramatists”, edited by K.A.Berney, pub. St. 
James Press, Lond. 1993.

Gerb. Redaktore,
Labiausiai pasigendu “Mūsų Pastogėje” 

kultūrinių žinių iš Lietuvos. Iš draugų ir 
kolegų laiškų žinau, kad ten kultūrinis 
gyvenimas virte verda. Iš atsiliepimų tele
fonu ir laiškų redaktoriui taip pat žinau, 
kad ir kiti skaitytojai jų pasigenda. Tad, gal 
apsiimtų tautietis ar tautietė, kurio(s) 
kompiuteriu pasiekiamas internetas ir 
Lietuvoje leidžiamų laikraščių kultūriniai 
priedai, pvz. “Lietuvos ryto” priedas “Mū
zų malūnas”, mūsų laikraščio skiltis pa
įvairinti jomis? Mielai apsiimčiau šį darbą 
atlikti, bet mano Adomo ir Ievos eros kom
piuteris nepajėgus nei įsijungti į internetą, 
nei siųsti ar gauti laiškus elektroniniu paštu.

Taip pat norėčiau sužinoti, kokia įstaiga 
rengia “Lietuvių grįžimo informacijos 
centro biuletenius”? Gal klystu, bet man 
atrodo, kad biuletenių žinios gan “atsi
jotos”. Kodėl mūsų apžvalgininkai nesi
naudoja tiesiogiai Vyriausybės ir spaudos 
žiniomis? Gal tokios žinios būtų įdomesnės 
ir sukeltų įdomių diskusijų?

Isolda Poželaitė-Davis AM

Katalikiška Lietuva Marijos žemėje

Lepšių kaime, Lukšių valsčiuje, Šakių 
apskrityje, Kramilių sodyboje prie vieškelio 
išlikusios kaimo kapinaitės. Jos čia jau buvo 
Napoleono laikais (1812). Jose yra palai
dotas ir dabar tebeilsisi vienas prancūzas 
ir du vokiečiai iš Pirmojo pasaulinio karo. 
Vokiečiai savo karių palaikus išsikasė 1942 
metais ir išsivežė į Vokietiją.

Pranas Kramilius, Antano tėvas, 1929 
m čia pastatė kryžių, prie kurio kas rytą 
prieš darbus vykdavo gegužinės pamaldos. 
Fundatorius mirė. Kryžius bolševikmetyje 
virto žemyn. Jį prikėlė dukra Elena Kra- 
miliūtė-Gumauskienė (nuotraukoje stovi 
antra) ir sūnus Antanas iš Australijos.

Antanas Kramilius
Pijušo Dulkelės nuotykiai

Dulkė tikrai atsidavęs, 
Arnhem žemę perkeliavo, 
Daug patyrė, daug pamatė, 
Pergyveno ir suprato.
O dabar šis puikus žmogus 
Mato Darwin’o pastoges.

Daugelį naktų gamtoje, 
Snaudęs maiše miegamam, 
Dabar viešbuty] puikiam, 
Pijus poilsiui sustojo. 
Raštinės graži panelė 
Skiria kambarį Dulkelei.

Mes tikrai kol kas nežinom, 
Kas prigundė Pijušėlį 
Į azartinį žaidimą.
O jis lošia kaip pašėlęs, 
Nors partneriai jam pavydi, 
Jo “metimus” laimė lydi.

Kitą dieną mūsų Pijus, 
Vėl žaidimų įkarštyje,
Lošia šaltai kaip įmano.
(Pinigų pilnos kišenės) 
O rytoj tai iš tiesų - 
Dums Dulkelė link namų!

Stasio Montvido eilės ir piešiniai
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Namo sugrįžus
Antanas Laukaitis

Trys Lietuvoje praleisti mėnesiai prabė
go taip greitai, kad nė nepajutau, kaip 

.reikėjo vėl krautis lagaminus ir ruoštis 
kelionei j namus. Maniau, kad grįšiu jau 
su apytuščiais lagaminais, bet kur tau, 
reikėjo dalį daiktų net palikti pas seserį, o 
paimti visas savo bei kitų artimųjų dovanas. 
Buvau net išsigandęs, kad turėsiu problemų 
su svoriu, nes iš Vilniaus oficialiai leidžia
ma išvežti tik 20 kg, plius 8 kg rankinio 
paketo, o mano susidarė gal net dvigubai 
daugiau. Tačiau čia ir vėl man padėjo 
Lietuvos Olimpinis komitetas, kurio buvau 
taip gražiai visą laiką prižiūrimas svečias. 
Parašė jie oficialų raštą, kad kaip buvęs 
olimpinis Lietuvos attache, vežu olimpines 
dovanas. Jų atstovas pats sutvarkė visą 
bagažą man net neįsikišus. Ačiū jiems.

Tikrai man buvo gana sunku palikti 
Lietuvą. Jau Kaune sesuo su ašaromis 
išleido mane, o draugai, giminės ir buvę 
olimpiečiai padarė bent kelias išleistuves 
sakydami: “iki pasimatymo kitais metais”. 
O Vilniuje, “Marceliukės klėtyje”, skam
bant lietuviškai muzikai ir dainoms, atsi
sveikinome su gausiu būriu draugų ir olim
piečių kone iki paryčių. Paskutines valan
das iki išskridimo, oro uosto svetainė 
beveik visa buvo užpildyta mane išleisti 
atėjusių bičiulių. Nežinau, bet visa tai 
sugraudino mane iki širdies gilumos ir 
Lietuvą palikau tikrai liūdėdamas.

Daugelis klausė, ar nenorėčiau visam 
laikui likti ir gyventi Lietuvoje? Klausimas 
tikrai rimtas ir manau, kad daugelio iš mū
sų to paties paklausia artimieji Lietuvoje. 
Nors mano atostogos Lietuvoje, kurias kas 
vasarą praleisdavau ten, būdavo labai 
gražios ir įdomios, ypač šios paskutinės, 
kuomet buvau Olimpinio komiteto ir 
“Žalgirio” oficialus svečias, tačiau pasilikti 
visam laikui po 50 metų, išgyventų Austra- 
lijoje, man būtų neįmanoma. Čia gyvena 
mano dukros, jų šeimos, labai mieli ir 
mylimi anūkai ir, svarbiausia, tas puikus ir 
jau taip įprastas Sydnėjaus oras: be jokio 
šalčio, be žiemos. Ką padarysi, sakiau savo 
artimiesiems Lietuvoje, geriau mes pasi-

matysim tik vasaros metu ir būkim artimi 
bent iš toli

Ar kas pasikeitė Lietuvoje?
Nebuvęs Lietuvoje dvejus metus, pa

stebėjau nemažai ir pasikeitimų. Visuose 
didžiuosiuose miestuose atsidarė didžiulės 
krautuvės. Jos pilnai gali prilygti mūsų 
pačioms didžiausioms parduotuvėms. Čia 
viskas lygiai taip pat kaip pas mus: atskiri, 
labai gražūs ir švarūs įvairių dalykų skyriai. 
Visur pardavėjai gražiai uniformuoti, ne 
taip kaip ankstyvesniais laikais, ypač man
dagūs ir tave aptarnauja su šypsena, o 
prekių, prekių ir ko tik panorėtum, tik 
pinigų turėk! Tačiau aš pastebėjau, kad 
nemažai dalykų čia, Australijoje, yra pi
gesni nei Lietuvoje. Tai-benzinas, gera mė
sa, vištiena, kai kurie vaisiai, užsienietiški 
gėrimai ir kita. Bet lietuviški mėsos 
gaminiai yra nepalyginami su čia pas mus 
esančiais. Tos dešros, skilandžiai, kum- 
piukai ir kita, tiesiog burnoje tirpsta, todėl 
nenuostabu, kad svoris ten taip greitai 
auga... O duona ir tie balti lietuviški sūriai, 
tai lygių sau čia neturi. Žinoma, ne visi 
gali sau leisti pirkti tuos skanumynus, nes 
pensininkų gyvenimas tikrai sunkus ir 
nepavydėtinas. Taip pat ir bedarbystė labai 
didelė, o paprastų, be specialybės žmonių 
algos labai mažos. Tačiau aš tikrai nežinau, 
kaip ten žmonės gyvena. Visi, ar tai tur
tingi ar vargšai, dejuoja ir skundžiasi. Gi 
kur tik bebuvau, visomis dienomis (ne taip 
kaip pas mus daugumoje tik savaitgaliais) 
kavinės ir restoranai pilni žmonių. Čia 
valgo, geria ir atrodo gražiai apsirengę. 
Jokio vargo nesimato.

O automobilių, automobilių... Kas 
trečias žmogus pagal statistiką jį turi ir, 
nors benzinas brangus, tačiau judėjimas 
vis tiek labai didelis.

O vasarą, kai oras buvo gražus, tikrai 
australiškas, Palanga, Šventoji, Nida ir kiti 
kurortai buvo taip pilni, kad net vietų 
apsigyventi nebuvo. Garsusis Klaipėdos 
“Švyturio”alaus bravoras nespėdavo net 
užtenkamai alaus pagaminti. Taip ir lieka 
didžiulis klausimas apie gyvenimo Lie
tuvoje lygį.

Skraidantis konsulas
Tik neseniai, dar su manim Lietuvoje 

viešėjęs, mūsų generalinis garbės konsulas 
Viktoras Šliteris ir vėl išskrido į Lietuvą. Šį 
kartą jis ten viešės ir bus patarėjas arabų 
šeikui bei jo 15 žmonių delegacijai, kurie 
savo lėktuvu atskrido į Vilnių ir ten svarstys 
investicijų galimybes. Tai jau ne pirmas 
arabų biznierių vizitas į Lietuvą. Reikia 
tikėtis, kad tai bus naudinga ir Lietuvai. Šie 
arabų princai turi investavę didžiules pinigų 
sumas į Sydnėjaus ir kitų miestų viešbučius. 
Gal ir Lietuvoje ką nors nupirks?

Gal atvyks?

Kun. Romualdas Ramašauskas

Prieš keletą metų pas mus viešėjo ir 
rekolekcijas pravedė jaunas ir energingas 
Krakių klebonas kun. Romualdas Rama
šauskas. Būdamas Lietuvoje aš vėl aplan
kiau prie Utenos jo tvarkomą ir labai gražiai 
vedamą našlaičių vasaros stovyklą. Kelios 
dienos, praleistos ten su gražiai vasaro- 
jančiais likimo nuskriaustais vaikais, suteikė 

“Sūkurys” “Sūkurys” “Sūkurys” į
Folk dancing rehearsals will resume on October 14th. They will continue at 6 į 

p.m. each Sunday evening, except the first Sunday of each month. «
The teacher will be Marina Coxaite-'Ihyior. j

| For futher information please contact: |
Ray Jurkūnas 0408 291113 or 9534 2967; Robert Sirutis 9708 3796. i

“Sūkurys” 1

man didelį malonumą kartu pabendrauti 
Visą didžiulę naštą ir rūpesčius ant savo 
pečių neša šis vaikų taip mėgiamas 
klebonas. Tačiau vagys viso to nepaiso ir 
prieš porą mėnesių pavogė vaikams iš 
Vokietijos dovanotą autobusiuką, pra
šydami kunigo piniginės išpirkos. Ihčiau 
pinigų jis neturėjo ir išsipirkti autobusiuko 
negalėjo. Apie tai sužinojo vienas televi
zijos laidos vedėjas Valinskas. Per kelias 
dienas savo programoje pravedė vajų ir 
surinko pinigų kitam autobusiukui, nes 
vaikai be jo negali niekur pajudėti

O mūsų geras prietelius kun. Ro
mualdas vieną vakarą pasakė man, kad gal 
gerai būtų ir jam truputį pailsėti, ir jis nori 
tai padaryti Sydnėjuje, kur turi daug gerų 
draugų. Ypač dabar, kai čia nėra lietuvio 
kunigo, kokius 3-4 mėnesius jis galėtų 
atlikti lietuvišką pastoracinį darbą. Aš 
manau, kad mes šį mielą kunigą keletui 
mėnesių galėtume pas save priimti. Gal 
kartais ir mes, kol gausime kitą kunigą, 
galėtumėm pasidžiaugti šio jauno ir 
energingo kunigo viešnage.

Nauja knyga apie krepšinį
Maskvoje vykstančioje pasaulinėje kny

gų mugėje pristatyta naujoji legendinio 
trenerio Vlado Garasto knyga “Lietuvos 
krepšinis. Mūsų pasididžiavimas, džiaugs
mas ir meilė”. Mugėje dalyvauja 70 šalių 
atstovai. Vilniuje įsikūrusios “Rosmos” 
leidyklos ką tik išleista gausiai iliustruota 
didelio formato 256 puslapių knyga per 
Lietuvos leidėjų asociacijos surengtą kon
kursą buvo įtraukta į nuolatinę ekspoziciją 
pasaulio knygų mugėse. Kita tokio masto 
mugė spalio mėnesį vyks Frankfurte 
(Vokietija). MP in£

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

darosi tėti? Aš bijau,”- prisiglaudus prieTęsinys, pradžia MP Nr. 1-37
Ilgai neužmigau. Per pusiau atviras du

ris mėginau išgirsti, ką kalbėjo mano tėvai 
ir bobutė. Jų pokalbis buvo triukšmingas. 
Jaučiau, kad buvo sprendžiama kažkas 
svarbaus, bet negalėjau suprasti kas. Susi
jaudinus pradėjau verkti Meldžiausi Die
vui kad padėtų tėvams išspręsti bėdas, 
kurios juos kankino, kol užmigau. Tada 
mane užpuolė gąsdinantys, žiaurūs sapnai

Po sunkios nemigo nakties atsibudau 
anksti Gulėdama lovoje klausiausi mamos, 
kuri miegodama pūtė burbulus. Tėvas irgi 
garsiai knarkė. Išlindus iš po patalų, kad 
nepažadinčiau kitų, tykiai pasiėmiau savo 
rūbus ir nuslinkau į virtuvę. Bobutė jau 
buvo apsirengus ir šypsodamasi šukavo 
savo ilgus, baltus plaukus. “Kas dabar 
darosi? Jeigu ir yra kas blogo, vis tiek pasa
kyk man, prašau. Aš noriu žinoti”- paklau
siau jos pašnibždom, prisimindama vaka
rykščius barnius. “Aš tavęs negaliu girdėti 
Ale.” “Kas darosi? Pasakyk man, bobų te,”- 
aš šūktelėjau, pažadindama visus kitus 
šeimoje. “Eikše arčiau, Ale. Aš pasidalinsiu 
su tavim ką aš žinau.” “Prašau... Prašau...” 
“Tavo tėvai vakar sužinojo, kad tavo dėdė 
Vincas gyvena tik už kelių kaimelių nuo čia. 
Kokios geros žinios.” Dėdė Vincas buvo 
jos vienintelis sūnus. “Bet kodėl jūs ba- 
rėtės? Man atrodė, kad jūs buvot kažkodėl 
susirūpinę.” Tūo laiku mano tėvas įėjo į 
virtuvę, užsisegdamas marškinius. “Nevar
gink bobutės. Eikše pas mane.” “Kas dabar
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jo, pravirkau. “Vakar, Ale, aš sužinojau, 
kad už savaitės ar dviejų rusai užims šitą 
dalį Vokietijos. Mes turim iš čia išvažiuoti 
kaip galima greičiau, kad spėtume pabėgti 
į anglų ar amerikiečių zoną.” “Bet, tėti, 
amerikiečiai jau seniai yra čia.” “Aš žinau, 
bet jie kažkodėl atiduoda šitą dalį Vo
kietijoj rusams. Iš tikrųjų, aš pats nesu
prantu kodėl? Bet jeigu mes nepaskubė- 
sim pasitraukti, rusai vėl mus pagaus. Ar 
tau aišku dabar?”

Baisūs atsiminimai rusų okupacijos 
man gįžo atgal Prisiminiau kaip jis per
gyveno, kada komunistai atėmė žemę nuo 
jo, kaip jis buvo išjuoktas, nužemintas ir 
primuštas draugo Briedžio be priežasties, 
kai jo vienintelis nusikaltimas buvo meilė 
savo tėviškei. Po pusryčių tėvas išėjo 
pakaustyti arklius, sutvarkyti pakinktus ir, 
apžiūrėjus ratus, juos patepti Jis triūsė ten 
visą dieną iki pat vakaro. Mama su bobute 
buvo užsiėmusios rūšiuodamos daiktus ir 
risdamos į pundus kelionei. Mūsų šeima 
nebuvo vienintelė, kuri sujudo ruoštis 
bėgimui. Zosės ir Tadek tėvai iš kažkur 
gavo “handwagen” (mažas vežimėlis) ir kro
vė savo daiktus į ji “Kokia tu laiminga,
Ale. Tau nereiks traukti handwagen su 
ryšuliais. Tavo tėvas turi arklius,” - Zosė 
pavydėjo man.

Tą popietę mes vaikai žaidėm kartu 
prie prūdo. Tai buvo mūsų atsisveikinimas. 
Aš gailėjausi, kad negalėjau pasakyti 
sudiev mano slaptiems vokiečių mokyklos 

draugams kitoj pusėj kelio, nes mokykla 
tebebuvo uždaryta. Tą vakarą pan Kazi
miera atėjo pas mus su buteliu vodkos 
kišenėje, tempdamas dviratį laiptais į viršų. 
Jau buvo keletas savaičių, kai jis mokino 
mane su juo važiuoti ir kaipo įrodymą aš 
jau turėjau gumbą ant kaktos bei keletą 
mėlynių. “Pan Kazimiera. Mes neturim čia 
vietos, kad galėtum pasistatyti dvirati Kodėl 
tu jo nepalieki apačioje?” “Bei Ale, mano 
mergyte. Tas dviratis dabar yra tavo. Jis bus 
tau reikalingas rytoj kelionei” Tai išgirdus, 
šokinėjau iš džiaugsmo, negalėdama patikė
ti, kad dabar jis man tikrai priklausė. Aps
tulbus ieškojau žodžių, kaip jam padėkoti. 
“Pan Kazimiera, ką tu darai? Tau pačiam 
jis yra reikalingas. Tai yra per daug,”- mama 
išgelbėjo mane. “Nesirūpink, ponia. Aš turiu 
jų daugiau pas save.” Tada prisiminiau batus 
ir kitokius daiktus, kuriuos jis buvo mums 
atnešęs pradžioje amerikiečių okupacijos. 
Aš žinojau, kaip ir kur jis juos gavo, bet dėl 
to aš nesijaudinau. Dauguma svetimšalių 
darė taip, o juk ir aš buvau svetimšalė. Ir 
taip pateisindama save, aš jį priėmiau lengva 
širdimi “Niekada nesapnavau, kad kada 
nors aš turėsiu dvirati O tii dabar man jį 
davei. Ačiū labai, pan Kazimiera,”- 
dėkojau, jį bučiuodama.

Tą naktį aš miegojau pasistačiusi dviratį 
šalia lovos. “Jis yra mano, tik mano”, - kar
tojau uždėjus ranką ant jo, kol užmigau.

VĖL BĖGOM Į VAKARUS
Buvo vėlyvas birželio rytas, 1945 metai 

Aš paliečiau šalia mano lovos stovinčio 
dviračio rėmą užsitikrinti, kad tai nebuvo 
sapnas. “Vaikai, renkitės. Mes turim daug 

darbo šį rytą. Ale, nežiopsok. Padėk man 
surišti lovų patalynę ir, nunešus į vežimą, 
tuoj grižk atgal Aš turiu pertvarstyti tavo 
skaudulius. Ir nepamiršk nutempti tą dvi
ratį žemyn. Ar nematai kad jis man mai
šosi” - subarė mane mama. Kai nuvilkau 
jį žemyn, radau Hoffman ir Schwartz šei
mas jau atsikėlusias. Galvojau, kaip man 
reikės su jais atsisveikinti? “Pusryčiai ant 
stalo,” - išgirdau bobutę šaukiant virtuvėje.

Bet šįryt aš turėjau daug svarbesnių 
bėdų negu rūpintis dėl pusryčių. Mano 
mintys buvo nukreiptos į ateinančią kelio
nę, apleidžiant savo namus antrą kartą. 
Tėvai neatrodė labai susijaudinę, o bobutė 
buvo beveik laiminga. Aš irgi nejaučiau to 
įtempimo ir gresiančio pavojaus kaip tą 
baisią naktį, kai palikom savo tėviškę Lie
tuvoje. “Bobute, kaip yra, kad tu šį rytą vis 
šypsaisi?”-neiškentus paklausiau jos. “Aš 
tam turiu gerą priežastį.” “O kokią? Pasa
kyk.” “Tavo dėdė Vincas ir jo šeima bėgs 
su mumis šį kartą.” “Ar tikrai, bobute? Ar 
nemeluoji? Negi vėl susitiksiu su pussesere 
Hanka,” - šokinėjau iš džiaugsmo.

Herr Schwartz ir Herr Hoffman padėjo 
mums susinešti ir susikrauti į vežimą daik
tus. “Mano miela kaimyne. Aš manau šitos 
pravers jums kelionėje,” - Frau Schwartz 
padavė mamai keletą sutaupytų dėžučių 
mėsos iš Raudonojo Kryžiaus. Ji apkabino 
kiekvieną iš mūsų, linkėdama geros ir sau
gios kelionės, kur ji mus benuvestų. Man 
buvo labai sunku atsisveikinti su Frau 
Hoffman, nes aš jau buvau prisirišus prie 
jos. Dažnai paslapčia svajojau, kad ji būtų 
mano teta.

(Bus daugiau)
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Antanas 
Laukaitis

Vieni išeina - kiti ateina
Olimpiados metu Sydnėjuje gyveno ir 

daugiausiai prie statybų dirbo apie 150 
tautiečių, atvykusių iš Lietuvos. Daugelis 
jų turėjo darbo vizas, nes buvo tinkuotojai 
ar kitokie statybų žmonės, kurių tuo metu 
labai reikėjo prie statomų olimpinių 
pastatų. Kita dalis atvykusiųjų turėjo biznio 
vizas, o dar kiti, ypač merginos, turėjo 
turistines vizas. Pasibaigus normaliam vizų 
galiojimo laikui, biznio ir turistinės vizos 
buvo pakeistos Į kitas, leidžiant Australijoje 
gyventi metus laiko, o po to dar ir ilgiau. 
Daugelis gavo teisę ir dirbti, ypač tada, kai 
darbdavys garantavo už tą žmogų. Taigi, 
Sydnėjuje įsikūrė graži naujųjų lietuvių 
ateivių grupė. Nors daugumoje jie labai 
sunkiai dirbo (5.5 dienas), tačiau nepa
miršo ir lietuviško gyvenimo. Dažnai sek
madieniais atvažiuodavo į mūsų Lietuvių 
Klubą, įsijungė į mūsų sportinį gyvenimą. 
Daugelis pradžioje gyveno buvusiame 
olimpiniame name, bet Olimpiados metu 
jie šį namą turėjo užleisti Lietuvos olim- 
piečiams. Tas viskas tęsėsi apie dvejus 
metus. Tačiau šiandien, daugeliui iš jų 
gyvenant skirtinguose Sydnėjaus prie
miesčiuose, bendravimas darosi sunkes
nis, nors savaitgaliais ar per didesnius 
renginius Lietuvių Klube, naujųjų ateivių 
matosi nemažai.

Bet laikas daro savo. Gana nemažai, 
pasibaigus vizoms ar negavus darbo, grįžo 
atgal j Lietuvą ir ten, kai man teko ne vieną 
sutikti, labai gražiai prisimena tą Aus
tralijoje gyventą laiką ir mielu noru, jei tik 
būtų galimybės, grįžtų atgal Tačiau didžioji 
dalis naujųjų ateivių dar liko čia. Ne vienas 
čia sukūrė naują šeimą, kiti atsivežė žmo
nas ar drauges iš Lietuvos, o dabar stengiasi 
kaip nors įsikurti ir pasilikti

Tačiau be šių dirbančiųjų, vien tik 
Sydnėjuje jau kuris laikas studijuoja apie 
10 naujų studentų. Jie patenkinti mokslu 
ir gyvenimu čia, o Vilniuje yra net įsistei
gusi UAB bendrovė “Kalba”, kuri turi 
ryšius su Australijos universitetais bei 
koledžais ir oficialiai sutvarko studentams, 
norintiems čia studijuoti, visus doku
mentus. Kiek tai kainuoja, aš nežinau. 
Taigi, atvažiuoja ir jaunų studentų, tik 
pradžioje jie labai mažai ką žino apie visą 
mūsų lietuvišką gyvenimą. Jau ne vienas, 
gavęs mano adresą ir telefono numerį 
Lietuvoje, kreipėsi ir aš jiems padėjau.

Kas - kur- kaip?
Graži pradžia

Dar būnant Lietuvoje, mane pasiekė 
maloni žinia, kad Sydnėjaus Lietuvių Klube 
buvo susirinkęs nemažas būrys naujųjų 
ateivių pasikalbėti su Klubo direktoriais. 
Tikrai puiku. Girdėjau, kad rugsėjo 29 d. 
(šeštadienį) vyks jau trečias toks susitikimas 
ir bus apsvarstyti tolimesni ateities planai. 
Aš tikiu, kad į šį susitikimą atvyks nema
žai mūsų naujųjų ateivių. Manau, kad ir 
mums, jau seniai čia gyvenantiems 
tautiečiams, bus paranku ir malonu ap
silankytų pasiklausyti, o gal kuom nors ir 
padėti šiems, čia besikuriantiems, tėvy
nainiams. Tad iki pasimatymo šį šeštadienį.

Ir kaip gali pradėti kurtis?
Daugelis sydnėjiškių labai gerai pažįsta 

auksinių rankų inžinierių iš Lietuvos 
Gintarą Janulevičių. Ne vienam jis sutaisė 
jau bekiūrantį stogą, sutvarkė namų 
trūkumus ir dar daug kitų dalykų. Tai 
visuomet besišypsantis buvęs kaunietis, 
niekuomet neatsisakąs bet kam padėti. Jo 
gęrą ranką jau ir Sydnėjaus Lietuvių Klubas 
pamatė, o jis pats bei studentė žmona Rita 
yra šio Klubo nariai Jie ir dabar visą laiką 
sielojasi Klubo reikalais, dažnai jame lan
kosi skaito “Mūsų Pastogę” ir agituoja, kad 
kuo daugiau naujųjų ateivių taptų Klubo 
nariais. Gaila tik, kad Klubo direktoriai 
atmetė profesionalias virėjas ir didžiulio 
Klaipėdos restorano “Būrų užeiga” savi
ninkės norą perimti Klubo virtuvę, kuri 
būtų tikrai iškelta į skanaus ir įvairaus 
maisto paruošimo viršūnes. Tai buvo mūsų 
Generalinio garbės konsulo Viktoro 
Šliterio, Gintaro ir dar kelių, norinčių 
padėti pagerinti Klubo virtuvę, pasiūlymas. 
Tikrai gaila, jo nepriėmė.

Ne vienas iš naujųjų ateivių visokiais 
būdais bando užsikabinti Australijoje. Ir 
auksarankis Gintaras, įsitaisęs darbo 
įrankius, nusipirkęs jiems vežioti auto
busiuką, atrodė, kad jau užsikabino. Tik 
staiga, praėjusią savaitę, naktį nuo namų 
jam tą autobusiuką pavogė. Nusiminęs jis 
tik pasakė: “Ir kaip žmogus gali pradėti 
kurtis?”
Greitai Lietuvoje atsidarys kazino

Kaip praneša mums visiems labai gęrai 
žinomas buvęs policijos vyr. komisaras ir 
vidaus reikalų ministras Česlovas Blažys, 
šiuo metu esantis vyriausias azartinių 
lošimų ir kazino vadovas, visi parengiamieji 
darbai jau baigti, tuoj bus išduodami 
leidimai ir atsidarys kazino namų durys. Jau 
yra išleista pirmoji krupjė grupė. Egzaminus 
išlaikė ir diplomus gavo 30 kursantų. Už 
dviejų mėnesių kursus jie turėjo sumokėti 
po 1000 litų. Šios mokyklos “International 
Casino Training Consultants” gauti dip
lomai galioja ir Europos bei Amerikos 
šalyse. Tikru profesionalu tampama maž
daug po 5-kių metų.

XIPLJK
Vienuoliktasis Pa

saulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas, kuris prasi
dės 2003 m. rugpjūčio 1 
d. ir baigsis rugpjūčio 17 
d., susideda iš trijų 
dalių: pirmoji dalis - 
Studijų Dienos - vyks 
Vokietijoje, antroji - 

Stovykla - Lenkijoje ir trečioji dalis - 
Kongreso užbaigimas - Lietuvoje.

Pirma dalis, už kurią atsakingi Vokie
tijos Ruošos Komiteto nariai, gavus direk
toriaus Šmito sutikimą, vyks Vasario lė
tosios Gimnazijos patalpose. Ši dalis truks 
dešimt dienų.

Pagal mūsų apskaičiavimus dalyvaus ne 
mažiau kaip 80 žmonių ir ne daugiau kaip 
200. Nakvynei galėsime naudotis Gimna
zijos bendrabučiais, kuriuose telpa apie 90 
žmonių. Visi, netelpantys bendrabučiuose, 
bus apgyvendinti aplinkiniuose viešbu
čiuose; bus organizuojamas transportas 
tarp viešbučių ir Gimnazijos. Įvairiais vo
kiškais ir lietuviškais patiekalais aprūpins 
Gimnazijos virtuvė.

Oficialią dalį praskaidrins trijų išvykų 
popietės į Heidelbergą, Mannheimo “Eich- 
baum” gamyklą bei laivo kelionė Reino upe 
(surišta su vyninių aplankymu). Į Kongreso 
atidarymo banketą ketiname kviesti ir 
apylinkės lietuvių bendruomenės narius. 
Ketiname suruošti ir vokišką vakaronę, į 
kurią kviesime vokiečių folklorinį ansamblį. 
Pačių Studijų Dienų temos dar svarstomos. 
Jaunimo sąjungos yra paprašytos pateikti 
savo pasiūlymus Ruošos Komitetui

Pasibaigus Studijų Dienoms, Kongresas 
persikels į Lenkiją. (Skrisime lėktuvu iš

Vaikų Festivalis 2001

Šeštadienį, rugsėjo 22 d., Bankstowne (NSW), Paul Keating parke, prie Savivaldybės 
salės, visą dieną nuo 11 vai. ryto iki 8 vaL vakaro vyks Vaikų Festivalis: žaidimai, varžybos, 
šviesų paradas ir tt Sydnėjaus lietuvių jaunimo grupė (nuotr. viršuje) pasirodys tarp 
230 ir 430 vaL po pietų. Festivalio rengėjai visus maloniai kviečia dalyvauti MP int

Ruošos Komiteto pranešimas
Frankfurto į Vilnių ir iš ten važiuosime au
tobusu į Seinus). Penkių dienų laikotarpyje 
stengsimės susipažinti su lietuvišku kaimo 
gyvenimu ir pakeliauti senovės lietuvių bei 
prūsų takais. Stovyklą užbaigsime Žoli
nėmis. Už šią dalį atsakingi Lenkijos Ruo
šos Komiteto nariai.

Lietuvoje planuojame koncertinį ren
ginį rugpjūčio 16 d., o rugpjūčio 17 d. - 
spaudos konferenciją ir oficialų Kongreso 
uždarymą.

Šalia atstovų programos, organizuoja
me ir turistinę (pažintinę) kelionę per Vo
kietiją, į kurią kviečiamas dalyvauti tiek 
jaunimas, tiek ir vyresnės kartos atstovai 
Aplankysime įžymias vietas kaip, pvz. 
Heidelbergą, Neuschwansteino pilį, Ham
burgą, Berlyną ir kitas vietas.

Kadangi Kongresas vyks Europoje, 
tikimės gana gausaus atstovų skaičiaus iš 
Rytų Europos jaunimo sąjungų, kurios iki 
šiol neturėjo galimybės tokiu dideliu 
skaičiumi dalyvauti. Be to, pirmą kartą 
Kongreso ruošos istorijoje, jis vyks Lietuvos 
etninėse žemėse. Be to, Kongreso ruoša 
bus puiki proga į jaunimo sąjungų veiklą 
įtraukti visus narius, kurie ligi šiol tik pasy
viai dalyvavo renginiuose. Reklamuodami 
Kongresą Vokietijoje ir Lenkijoje, galėsime 
pritraukti nemažą skaičių naujų narių.

Pirmininkų suvažiavime įvyko Ruošos 
Komiteto posėdis, kuriame aptarėme lai
kiną sąmatą ir suplanavome tolimesnę 
veiklą. Sekančiame pusmetyje įkursime 
interneto svetainę, išspausdinsime reklami
nius plakatus, išleisime informacinį leidinį 
bei suprojektuosime turistinę programą.

Vytas Lemke
XI PLJK Ruošos Komiteto pirmininkas

lietuvių kultūrinės veidas tęstinumas AustrdĘoje
mūsų visų rėkdąs

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

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

Dėmesio Adelaidės lietuviams
Rugsėjo 30 d., sekmadienį, po 11 vaL šv. Mišių, krapuos salėje Adelaidės Lietuvių 

Katalikių Moterų Draugijos Valdyba ruošia pietus Tasmanijoje Algimanto Taškūno 
leidžiamo “Lithuanian Papers” ir kun. K. Ambraso knygos “Kengūrų ir koalų pašonėje” 
paramai. Tautiečiai maloniai kviečiami dalyvauti ir paremti lietuviškus leidinius.MP int

Mieli mūsų laikraščio skaitytojai, 
norime priminti, kad spausdinamų sveikinimų, skelbimų ir 

užuojautų kaina “Mūsų Pastogėje” - $22, įskaitant GST.
Pinigus siųskite čekiu arba pašto perlaida adresu:

MP, P.O. Box 550, Bankstown, NSW, 1885

In memoriam
a.a. Alfonsas Urnevičius

Aa. Alfonsas Urnevičius mirė rugpjūčio 24 dieną St. Peters “The Avenue” slaugos 
namuose, prieš tai mėnesį laiko išbuvęs St Andrew’s ligoninėje.

Alfonsas gimė 1917 m. spalio 15 d. Simferopolyje, Kryme. Grįžęs į Lietuvą baigė 
Alytaus gimnaziją, o vėliau - Karo Mokyklą. Karo pradžioje Alfonsas su būriu kariškių 
buvo stumiamas Rusijos link, bet jam pasisekė pabėgti ir grįžti Lietuvon. 1943 m. vedė 
Anelę Gylytę. 1949 m. Alfonsas su šeima atvyko į Australiją ir apsigyveno Adelaidėje. 
Priklausė LKVS “Ramovei”, Lietuvių Sąjungai ir Šv. Kazimiero Parapijai. Velionio 
laidotuvės įvyko rugpjūčio 27 d. Palaidotas Centennial Park kapinėse. M.R int

Eugenijai Stasiliūnienei
mirus, skausmo valandoje užjaučiame jus - Akvile, Sauliau ir s. Vladai

Stasiliūnai. Skautininkų Ramovė Melbourne

Peter Kęstučiui
mirus, liūdime kartu su Tavim v.s. Vytai Mačiuli ir Tavo artimaisiais.

Skautininkų Ramovė Melbourne
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“Sūkurys” “Sūkurys” “Sūkurys”
Kviečia visus buvusius šokėjus ir visus norinčius šokti tautinius šokius. 

Repeticijos prasidės spalio 14 dieną, 6 vaL po pietų Sydnėjaus lietuvių Klube. 
Repeticijos vyks kiekvieną sekmadienį, išskyrus pirmą mėnesio sekmadienį.

Mokytoja - Marina Coxaite - Taylor.
Daugiau informacijos galite gauti skambindami:

Ray Jurkūnui teL 0408 291113 arba 9534 2967, 
Robertui Siručiui teL 97083796.

Sydnėjaus parapijos žinios
Sydnėjaus lietuvių kapelionas Fr. Roger Bellemore SM dėl sveikatos, 

įsipareigojimų savo parapijoje ir gimnazijoje, raštu patiekė atsistatydinimą. Savo 
darbą, kaip lietuvių kapeliono, Fr. Roger pradėjo 1998 balandžio 26 ir užbaigs jį su 
šv. Mišiomis šių Kalėdų rytą.

Parapijos Komitetas mano, kad problemą, liečiančią lietuvių pamaldas 
Sydnėjuje, turi spręsti visa tikinčiųjų bendruomenė. Rugsėjo 30 dieną, sekmadienį, 
2 vaL po pietų Sydnėjaus Lietuvių Klube šiuo reikalu yra šaukiamas specialus 
lietuvių susirinkimas. Dienotvarkėje:

1. Pirmininkės pranešimas.
2. Lietuviškų pamaldų tęstinumas.
3. Kapeliono suradimas >
4. Einamieji religiniai reikalai.
5. Susirinkimo uždarymas. Praneša Parapijos Komitetas

Pranešimas Sydnėjaus pensininkų klubo nariams
Sekantis susirinkimas įvyks rugsėjo27 dieną, 12 vaL Lietuvių Klube, Bankstown 

(Puikūs švediško stalo pietūs - tik $5.50). S.N.

Kviečiame visus apsilankyti į
Reginos Mačienė* paveikslų ir Paul Mosig fotografijų

parodą
ir Alės Liubinlenės antros knygos, Under Eucalypts,

p ri staty mą ,
šeštadienį, 13 spalio 2001 nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. p.p.

Parodos atidarymas ir knygos pristatymas, įvyks 12 vaL Balwyn Community 
Centre, 412 Whitehorse Road, Surrey Hills, VIC.

Bus kavutė ir užkandžiai

Ieškome, pirksime...
Sydnėjaus Lietuvių Klubo virtuvei labai reikalinga bulvių tarkavimo mašina, 

nes turimai mašinai trūksta kai kurių dalių ir negalime ja naudotis. Prašome 
tautiečius, žinančius ar turinčius tokią mašiną, pranešti mums arba Klubo ad- 

^minstracijai, ir mes nupirksime. Sydnėjaus Lietuvių Klubo virtuvės vedėja

ALFAS pranešimas
ALFAS Valdyba praneša ir kviečia visus Australijos lietuvių sporto klubus 

registruotis į 51 -ąją Sportu šventų, kuri įvyks gruodžio 27-31 dieno
mis Canberroje. 51-osios Sporto šventės šeimininkai bus CLSK - VILKAS. 
Prašome visus sporto klubus laikytis Sporto Švenčių Statuto ir užsiregistruoti pagal 
paskelbtą datą. Visiems klubams primename, kad raštu praneštų ALFAS Valdybai, 
kuriose sporto šakose numato dalyvauti ir nuorašus pasiųstų šventę rengiančiam 
klubui iki spalio 16 dienos. Visiems klubams primename, kad susimokėtų ALFAS 
Valdybai $30 metinį mokestį. Iki malonaus pasimatymo 51-oje Sporto šventėje 
Canberroje. ALFAS Valdyba

J^IIO ...sėkmės nuo nesėkmių?

Sėkmėmis džiaugiamės patys, o nesėkmėmis džiuginame kitus.

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

Telf: 9708 1414 Fax: 9796 4962
www.lithuanianclub.org.au

“Sukūrys’

Sekmadieniais nuo 5.00 iki 6.00 vai.
HMCSMCDZ VALANDA

Visi gėrimai tik pusė kainos!

DARBO VALANDOS:
Savaitės dienomis nuo 4.00 vai.

Šeštadieniais ir Sekmadieniais nuo 12.00 vai.
ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

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 27 d. 12.30 vai.

PENSININKŲ POPIETĖ
A

Rugsėjo 29 d. 7.00 vai.
NAUJAI ATVYKUSIŲ MĖNESINIS SUSITIKIMAS 

Spalio 7 d.

Spalio 13 d.
Metinis Klubo Balius

Spalio H <L 
Melbourne “Tembras” Koncertuoja 

Sekite spaudą

Spalio 28 d.
METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS 

DIREKTORIŲmPAREIŠKIMAI sekančių metų kadencijai 
PRAŠOME PATEIKTI IKI 2001 SPALIO 1 d.

AR SUMOKĖJAI ŠIŲ METŲ NARIO MOKESTI?

Narių ir jų svečių informacijai

NEPRALEISKITE PROGOS

TEMBRO
KONCERTO

KUR IŠGIRSITE ATLIEKAMUS 
KLASINIUS, LIAUDIES IF ESTRADINIUS 

MUZIKOS VEIKALUS

MELBOURNO LIETUVIŲ NAMUOSE SPALIO 7 d. 1.30 vai.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBE SPALIO 14 d. 2.30 vai.

ĮĖJIMAS $12.00 JAUNIMUI IKI 16 METŲ NEMOKAMAI

KLUBO NARIŲ IR JŲ SVEČIŲ INFORMACIJAI

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

Tinklapis: www.users.Wgpond.conVmpastoge
Redaktorė Dalia Donielienė

Redakcinė kolegija: Antanas Laukaitis, Kęstutis Protas, Vytenis Šliogeris 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos ir 

leidėjų nuomone
Prenumerata metams $55. Užsienyje oro paštu - $130.00. N.Zelandijoje oro pastų $105.00. $

Mūsų Pastogė Nr. 38, 2001.09.24, psl. 8

8

http://www.lithuanianclub.org.au
mailto:mpastoge@bigpond.com
http://www.users.Wgpond.conVmpastoge

	2001-09-24-MUSU-PASTOGE_0001
	2001-09-24-MUSU-PASTOGE_0002
	2001-09-24-MUSU-PASTOGE_0003
	2001-09-24-MUSU-PASTOGE_0004
	2001-09-24-MUSU-PASTOGE_0005
	2001-09-24-MUSU-PASTOGE_0006
	2001-09-24-MUSU-PASTOGE_0007
	2001-09-24-MUSU-PASTOGE_0008

