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Juozas Lukaffis - Karališko Atsargos Laivyno Commander
2001 metais liepos 1 d. Juozui bukaičiui 

suteiktas Karališko Australijos Atsargos 
Laivyno (angliškai - Royal Australian Navy 
Reserve arba “RANR”) “Commander” 
laipsnis. Šiuo metu jis eina direktoriaus pa
reigas, yra atsakingas už Atsargos Laivyno 
ryšius su visuomene ir tiesiogiai atsiskaito 
RANR generaliniam direktoriui Com
modore Karel de Laat, kuris vadovauja 
RANR ir yra vyriausias Australijos Atsar
gos Laivyno karininkas. Generaliniam 
direktoriui Commodore Karei de Laat 
atsiskaito trys direktoriai, ir vienas iš jų yra 
Juozas bukaitis. Visi karininkai priklauso 
atsargos Laivyno štabui

Šis paskyrimas ir pareigos reiškia, kad 
Juozas bukaitis yra vienas iš aukščiausio 
rango RANR karininkų Australijoje. 
RANR sudaro 6 000 asmenų, jo metinis 
biudžetas - maždaug 8 milijonai dolerių.

Juozas bukaitis tarnybą Karališkame

Commander Juozas bukaitis R F D, RANR, vadovauja Reserve Forces Day paradui.

■barams Lietuvos įvykių apžvalga
Sovietmečio nostalgija

“Lietuvos ryto” pranešinu, Seime įvyko 
audringos diskusijos, liečiančios Balta
rusijos prezidento rinkimus. Konservatorės 
RJuknevičienės pasiūlytą rezoliuciją - 
pritarti Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo Organizacijos rinkimų stebėtojų 
nuomonei, kad Baltarusijos rinkimai buvo 
nedemokratiški - Seimas atmetė. Buvo 
atmestas ir radikalo V. Veselkos rezoliucijos 
projektas, kuriame Baltarusijos režisuotas 
rinkimų farsas buvo vertinamas aukščiau
siais epitetais. Tarp Baltarusijos rinkiminį 
procesą gynusių 30 Seimo narių, buvo ir 
valdančiosios koalicijos atstovas socialde
mokratas B.Bradauskas, kuris Seimui siūlė 
gerbti baltarusų pasirinkimą, nes ALuka- 
šenka susilaukė 86% rinkėjų paramos. Ši 
B.Bradausko laikysena buvo dangstoma 
gerų kaimyninių santykių ir pagarba tautos 
valiai šūkiais.

“Lietuvos rytas” pastebi, kad šitokią 
prokomunistinę poziciją šio Seimo kaden
cijos pradžioje drįso reikšti tiktai žinomi 
politiniai ekstremistai, tačiau nuo ABra- 
zausko gadynės pradžios, ją remia vis 
daugiau valdančios koalicijos politikų.

Australijos Atsargos Laivyne pradėjo 1983 
metais turėdamas jaunesniojo leitenanto 
laipsnį ir baigęs Karališko Australijos 
Laivyno (RAN) mokyklos HMAS 
CRESWELL karininkų kursus. HMAS 
LONSDALE išklausęs jūreivystės ir na
vigacijos paskaitas ir atlikęs pratybas 
laivuose HMAS BAYONET, HMAS 
JERVIS BAY ir HMAS TOBRUK, 1987 
metais Juozas bukaitis gavo laivo kontrolės 
posto prižiūrėtojo diplomą (“Bridge Watch
keeping Certificate”). Po to sekė tolesni 
navigacijos kursai HMAS WATSON, po 
kurių paskiriamas “Watchkeeper” į HMAS 
CURLEW. 1988 metais jamsuteiktas leite
nanto laipsnis. Iki 1991 metų Juozas bukai
tis ėjo skyriaus karininko pareigas HMAS 
LONSDALE, buvo atsakingas už Melbour
ne Uosto skyriaus orkestrą, dirbo vyres
niųjų jūreivių vadovaujančiu instruktoriu
mi ir navigacijos karininku iki Melbourne

Žymiai pagausėjo dūsavimų apie sovietinę 
praeitį, padažnėjo puolimai JAV, NATO ir 
Europos Sąjungos adresais.

Socialdemokratų partijos lyderiai aiš
kina, kad tai vien asmeniškos nuomonės, 
kurių išreiškimas yra sveikos, demokra
tiškos ir nemonolitinės partijos reiškinys. 
Jie ir toliau kartoja savo partijos paramą 
ir pasišventimą siekti žinomų eurointegra- 
djos tikslų. Partijos lyderiai užtikrina, kad 
A. Brazauskas pilnai sugebės sutvarkyti 
kraštutinius kairiuosius. “Lietuvos rytas” 
pasigenda šio žadėto sutvarkymo.

Antivakarietiški, antilietuviški išsišoki
mai pasitaiko ir kitais atvejais. Štai per 
neseniai Panevėžyje įvykusią karo veteranų 
sueigą buvo niekinamas Sąjūdis ir Lietuvos 
atgimimas, o Lietuvos laisvės kovotojai - 
partizanai vėl buvo vadinami banditais. 
Šioje sueigoje dalyvavo ir dabartinės val
džios Seimo daugumos atstovas V.Veli- 
konis, kuris savo kalboje nuo terorizmo 
nukentėjusią Ameriką apšaukė kaip 
didžiausią agresorę, kuri “apsidengus 
taikos balandžiu” - Atlanto Paktu - su
daužė - jo (Velikonio) mylimą gražųjį Bel
gradą. Ir Velikonio kalba partijos bičiulių

Uosto skyrius nutraukė savo veiklą.
Po to sekė tarnyba laivuose HMAS 

WARRNAMBOOL ir HMAS SHEPPAR- 
TON. Juozas bukaitis buvo navigatoriumi 
HMAS WARRNAMBOOL ir HMAS 
IPSWICH - vykdančiuoju karininku.

Baigęs tolesnius kursus, 1996 metais 
Juozas buvo paaukštintas Lieutenant 
Commander laipsniu. Jam buvo pasiūlytos 
ir jis sutiko eiti Atsargos Jūros Operacijų 
ir Pratybų karininko pareigas Viktorijoje - 
tai vyriausios atsargos jūrų karininko 
pareigos Viktorijoje. 1998 metais Juozas 
bukaitis apdovanotas Atsargos Kariuo
menės Ordinu. 1999 metais Laivyno štabas 
paskyrė Juozą bukaitį RANR generalinio 
direktoriaus kadriniu karininku (informa
cijai) su užduotimi - leisti ir platinti 
laikraštį “Karališko Australijos Atsargos 
Laivyno Žinios” (“Reserve News”), kuris 
išeina kas dvi savaitės 20 000 tiražu ir 
platinamas vyriausybėje ir gynybos pajė
gose. Dukart Juozas tarnavo HMAS 
CERBERUS laive kaip teisinis karininkas 
ir keletą kartų Jūros štabe kaip operadjų 
karininkas, planuojant Karališko Jūros Lai
vyno karines pratybas Azijoje ir Pietų Ra
miajame vandenyne.

Be jo įsipareigojimų Australijos Ka
rališkam Atsargos Laivynui. Ju^jas gerai 
žinomas advokatas ir notaras, ’tiri savo 
biurą Hawthorn. Jis yra aktyvus paskau- 
tininkas, Vyčių būrelio vadas Melbourne. 
Dainuoja grupėje “Kaimo dainininkai”. 
Juozas bukaitis vedęs Julie. Tūri dvi duk
ras ir du sūnus. Marta (14 metų) mokosi 
Genozzano gimnazijoje, Olivia (11 metų) 
šiais metais baigia Our Lady of Victories 
parapijos pradinę mokyklą, Daniel (20 
metų) Monash Universiteto studentas ir 
Sam (17 metų) mokosi Xavier gimnazijoje.

Andrius Žilinskas

buvo ginama kaip jo asmeninė nuomonė, 
kuri neatspindi Socialdemokratų partijos 
nuomonės.

Šią įvykių įvertinimo versiją šiek tiek 
sugadino pats Premjeras ABrazauskas. Jis 
per Amerikos Prekybos Rūmų suruoštą 
susitikimą su virš 70 JAV, Britanijos ir 
Vokietijos verslininkų, kurie norėjo kuo 
daugiau sužinoti apie jo vadovaujamos 
Vyriausybės planus ir išgirsti premjero 
požiūrį apie verslo sąlygas, klausytojus 
nustebino, kai atsisakė nuo jam valdininkų 
paruošto pranešimo, ir vietoje jo pateikė 
monologą apie didžiuosius Lietuvos pa
siekimus sovietmečiu, ir apie savo asme
ninę bei savo kartos vaidmenį šiuose pa
siekimuose. Premjeras skundėsi, kad šiuos 
pasiekimus dabar norima nuvertinti, ir kad 
nepriklausomos Lietuvos klaida yra ta, kad

Mažiau korupcijos
Tarptautinė nevyriausybinė organizaci

ja Transparency International paskelbė 
pasaulinio korupcijos tyrimo “Korupcijos 
indeksas 2001” rezultatus. Jame nustatyta, 
jog korupcijos lygis Lietuvoje per 
pastaruosius metus sumažėjo - šiemet 
Lietuva pagal korupcijos rodiklį tarp 91 
pasaulio valstybių iš 43-sios vietos pakilo į 
38-ąją vietą. Rodiklis leidžia suskirstyti 
valstybes pagal korupcijos mastą tarp 
valstybės pareigūnų ir politikų. Jis nu
statomas remiantis gyventojų, verslo 
atstovų ir žinovų apklausomis. Latvija yra 
dvidešimt pozicijų žemiau negu Lietuva, 
59-oje vietoje, Estija - 28-oje vietoje.

Korupcija yra mažiausiai išplitusi 
Suomijoje, Danijoje, Naujojoje Zelandi
joje, Airijoje, Singapūre ir Švedijoje. Blo
giausias rodiklis yra Azerbaidžane, Bolivi
joje, Kamerūne, Kenijoje, Indonezijoje, 
Ugandoje, Nigerijoje ir Bangladeše.

Transparency International Lietuvos 
skyrius įsteigtas Atviros Lietuvos fondo 
2000 m birželio mėnesį. Jo veiklos tikslas 
yra formuoti ir skatinti nepakantumą 
korupcijai visuomenėje, rinkti ir platinti 
antikorupcinio pobūdžio informaciją, 
organizuoti tyrimus, skirtus korupcijos 
analizei, rengti mokymus kovojimo prieš 
korupciją temomis. MP int

iki šiol pernelyg intensyviai bandyta kovoti 
su socializmu. Premjeras tikino, kad Ko
munistų partija nebuvo didelis blogis, ir kad 
tarp partijos pasiekimų galima priskaityti 
didžiosios pramonės išsivystymą bei lie
tuviškumo išlaikymą.

Užsienio verslininkai nieko konkretaus 
neišgirdę apie šalies ekonominės politikos 
viziją, ABrazausko pranešimą įvertino 
neigiamai. Vokietijos “Vereins und West
bank” banko vadovas Lietuvoje Wilfried 
Seemann sakė, kad “Premjero kalba tikrai 
nebuvo skirta tam, kad pakviestų užsienio 
verslininkų investicijas į Lietuvą”. W.See- 
mann priminė, kad investicijoms klimatas 
Lietuvoje nėra palankus ir todėl jis laukė 
ir tikėjosi informacijos apie tai, kaip ir ko
kiais teisės aktais bus gerinama investicijų 
aplinka.

Tranzitas į Kaliningrado sritį
Seimo opozicija sunerimo ir prašo iš 

Ministro Pirmininko Algirdo Brazausko 
paaiškinimo ir išsamesnės informacijos 
apie duotus pažadus Rusijai dėl tranzito 
sutarties į Kaliningrado sritį pakeitimo. 
Nerimą opozicijos parlamentarams sukėlė 
spaudoje pasirodžiusios publikacijos apie 
tai, jog premjeras pareiškė sutinkąs su 
Rusijos pageidavimu naujomis ilgalaikėmis 
sutartimis garantuoti tranzitą į Kaliningra
do sritį, tačiau mainais nori vyriausybinių 
Rusijos pusės įsipareigojimų dėl dujų ir 
naftos tiekimo, geležinkelių transporto 
tarifų. Tho tarpu Vyriausybės spaudos tar
nyba šiuos pranešimus pavadino “nepa
grįstais ir iškreipiančiais faktus”.

Pirmadienį surengtoje spaudos konfe
rencijoje Liberalų frakcijos Seime seniūno 
pavaduotojas E.Masiulis atkreipė dėmesį, 
kad sutartis su Rusija dėl tranzito - ne vien 
ekonominiai, bet ir užsienio politikos
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

♦ JAV ir Europos valstybių policijos 
pareigūnai suėmė visą eilę asmenų, įvairiais 
būdais talkininkavusių teroristams vykdant 
rugsėjo 11 d. JAV užpuolimą. Policija 
išaiškino teroristų celių Hamburge, 
Londone ir Ispanijoje paruošiamą veiklą. 
Kai kurie suimtieji įtariami užpuolimų 
prieš JAV taikinius D.Britanijoje ir 
Prancūzijoje planavimu.
♦ Rugsėjo 26 d. Gazos oro uoste įvyko 
seniai laukiamas susitikimas tarp Izraelio 
užsienio reikalų ministro Šimon Peres ir 
palestiniečių lyderio Yasser Arafat. 
Amerikiečių diplomatinis spaudimas 
privertė Izraelio ministrą Ariel Saron duoti 
leidimą šiam susitikimui. Susitarta, kaip 
praktiškai įgyvendinti prieš keletą dienų 
paskelbtas paliaubas.
Deja, vos keletui valandų praėjus po Gazos 
susitikimo, Izraelio tankai puolė pales
tiniečių pabėgėlių stovyklą netoli Gazos, 
apšaudydami ją iš patrankų ir kulkos
vaidžių. Žuvo trys palestiniečiai, sužeista 
virš 30. Palestiniečių ir žydų naujakurių 
ekstremistams nusistačius nesilaikyti 
paliaubų susitarimo, kasdieniniai kruvini 
susidūrimai tebesitęsia.
♦ Rugsėjo 27 d. Šveicariją sukrėtė 
masinės žudynės. Ginkluotas asmuo 
įsiveržė į Zug kantono parlamento rūmus 
sesijos metu ir nušovė 14 asmenų, kitus 8 
sunkiais sužeisdamas, jų tarpe Zugkantono 
prezidentą. Žudikas kerštavo vietinei 
administracijai dėl jos nepalankaus 
sprendimo jo 1998 metais prasidėjusio 
kivirčo su miesto autobuso vairuotoju.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta išlpsL
klausimai, kuriuos formuojant dalyvauja ne 
tik premjeras, bet ir Prezidentas bei Parla
mentas.

E.Masiulio supratimu, premjeras imda
masis šios atsakomybės peržengė savo 
kompetencijos ribas. HMasiulio teigimu, 
tokie premjero žingsniai nesiderina su 
Lietuvos integraciniais įsipareigojimais 
Europos Sąjungai ir NATO ir gali sukelti 
sąmyšį šių organizacijų pareigūnams.

E. Masiulis Liberalų frakcijos vardu 
kvietė premjerą Seimo posėdyje kiek ga
lima greičiau viešai pasiaiškinti ir infor
muoti apie vizitą Maskvoje, kad spaudoje 
neliktų vietos įvairioms interpretacijoms.

Tokį patį reikalavimą spaudos konfe
rencijoje pateikė ir konservatorė Rasa 
Juknevičienė, kuri teigė, kad po vadovo 
vizito Maskvoje ji sužinojusi tik kokie yra 
Rusijos interesai Lietuvoje ir kad jie, 
ABrazausko žodžiais, yra “teisėti”. RJuk- 
nevičienė norėtų žinoti, kokius Lietuvos 
interesus premjeras išdėstė Rusijai ir ar 
Rusija juos irgi suprato kaip teisėtus. 
Parlamentare pabrėžė, kad artėjant NATO 
viršūnių susitikimui Prahoje, kur bus spren
džiamas plėtros klausimas, dviprasmiškos 
kalbos ir neaiški laikysena karinio tranzito 
į Karaliaučių klausimu yra labai pavojingi

Vyriausybės spaudos tarnyba savo 
pareiškime pažymi kad padarytos netei
singos išvados dėl premjero komentaro 
apie Rusijos karinį tranzitą per Lietuvą į 
Kaliningradą. Pagal spaudos tarnybą, 
premjero teigimas, kad “Rusijos pageida
vimai dėl tranzito garantijų yra supran
tami”, nereiškia, kad premjeras pritaria 
tokioms garantijoms ir kad jos bus su
teiktos... Spaudos tarnyba toliau teigia, kad 
karinio tranzito klausimai nebuvo keliami 
ir kad esančios taisyklės tenkina abišalis ir 
jų keisti nėra pagrindo. Susitikimo metu 
Rusijos premjeras užsiminė apie galimas 
sutartis, garantuojančias ilgalaikį ekono
minį tranzitą per Lietuvą į Kaliningradą.

__ABrazausko teigimu, toks pageidavimas
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♦ Rugsėjo 27 d. Makedonijos albanų 
sukilėlių vadas Ali Ahmeti pareiškė, kad 
albanų sukilimas pasibaigė, ir kad sukilėlių 
karinės pajėgos išformuojamos. Ir tikrai, 
NATO atsiųsti kariai surinkti sukilėlių 
ginklus iš jų šių ginklų surinko žymiai 
daugiau, negu buvo tikėjęsi Ar Makedo
nijoje įsiviešpataus taika, paaiškės tik tada, 
kai į savo gyvenvietes grįš albanų išvyti slavų 
kilmės gyventojai bei valdžios pareigūnai 
NATO Makedonijoje palieka dar 700 
karių, kurie turės apsaugoti paliaubų 
prižiūrėtojus.
♦ Rugsėjo 28 d. Australijos ministras 
pirmininkas John Howard buvo priverstas 
atšaukti spalio 6-9 dienomis Brisbanėje 
turėjusią įvykti Commonwealth’o vyriau
sybių vadovų susitikimą. Dėl įtemptos 
tarptautinės padėties, į jį negalėjo atvykti 
svarbiausių valstybių vadovai, jų tarpe 
D.Britanijos nūn. pirmininkas Tony Blair. 
Atidėtas ir karalienės Elzbietos II vizitas 
Australijoje, turėjęs įvykti tuo pačiu laiku
♦ TUrkijos parlamentas priėmė konsti
tucinę pataisą, sušvelninančią suvaržymus 
vartojant kurdų kalbą spaudiniuose ir 
radijo transliacijose. Ttirkija stengiasi įstoti 
į Europos Sąjungą, tad kurdų kalbos 
diskriminacija yra viena iš svarbiausių 
kliūčių jos narystei
♦ Vatikanas formaliai leido tikintiesiems 
naudoti gyvulių ląstelių, audinių ir organų

žiūrima į gyvulių organų persodinimą 
nepilnamečiams, bet leidžiama, jei tai 
reikalinga išgelbėti jų gyvybei

yra suprantamas, tačiau jokių garantijų 
premjeras nedavė.

Žemdirbių problemos
“Lietuvos rytas” smarkiai kritikuoja 

valdančios socialdemokratų Vyriausybės 

žemės ūkio politiką. Laikraščio supratimu, 
dar prieš ateinant į valdžią, socialdemok
ratai ir jų lyderis žemdirbiams negailėjo 
įvairių ir nerealių paramos pažadų. Kad 
išlaikytų šiuos pažadus, nepasigailėjo pa
aukoti efektingą, bet žemdirbiams netikusį 
ūkio ministrą K.Kristinaitį. Per paskutines 
savaites socialdemokratai laisvoje rinkoje 
įvedė nepriimtiną cukraus pardavimo ir 
grūdų supirkimo kontrolę, padidindami 
šias abi kainas. Laukiama, kad artimoje 
ateityje Vyriausybė ims nustatinėti pieno 
ir mėsos supirkimo kainas.

“Lietuvos rytas”, kritikuodamas šių 
kainų kontrolę, įrodinėja, kad ūkio pa
žangai geriausiai padeda laisvoji rinka, pvz. 
atsisakius valstybinio pieno supirkimo kai
nų reguliavimo, per metus 6.4% padidėjo 
pieno paklausa, o jo kainos išaugo beveik 
14%. Laikraštis teigia, kad ši kainų kon
trolė tik sustiprins žemdirbių ir jų lobistų 
įsitikinimą, kad Lietuvoje tas, kas dau
giausia rėkia, daugiausia ir gauna, ir pri
mena, kad už pabrangusias prekes mokės 
jų vartotojai kurių piniginės ne ką sto
resnės už žemdirbių.

Vyriausybės nutarimą kelti grūdų kainą 
teisme ginčyti ruošiasi Lietuvos grūdų 
perdirbėjų asociacija, argumentuojanti, kad

Pasisako Bendruomenės nariai

Besikuriant Australijoje
2001 m. žiemą Sydnėjaus lietuvių ben

druomenėje įvyko daug svarbių dalykų, 
tačiau, ko gero, pats svarbiausias iš jų-už
simezgę naujo pobūdžio ryšiai tarp Austra
lijoje nuo pokario laikų gyvenančių ir čia 
naujai atvykusių lietuvių. Šiuo metu Aus
tralijoje egzistuoja du lietuvių bendruome
nės: viena iš jų tradicinė, gausi turinti savo 
struktūrinius padalinius ir kita - nepalygi
namai mažesnė, amorfiška. Šių dviejų 
bendruomenių tarpusavio kontaktai Hgšiol 
buvo, galima sakyti, epizodiniai Žmonės 
susitikdavo tik ypatingomis progomis, 
tačiau šie kontaktai neperaugo į artimesnį 
bendravimą ir tik keleto vietinių bei naujai 
atvykusių lietuvių dėka, šie ryšiai visiškai 
nenutrūko.

Kodėl susiklostė tokia situacija, atsakyti 
ir paprasta, ir sudėtinga. Lengviausia būtų 
dėl visko apkaltinti vadinamuosius “nau
juosius lietuvius”, kurie, atvykę į šį kraštą, 
visų pirma savo dėmesį kreipia į darbo bei 
gyvenimo Australijoje problemas, o ne į 
dalyvavimą lietuviškoje kultūrinėje 
veikloje. Tačiau tai tik viena medalio pusė. 
Norint įsigilinti į šią problemą, reikėtų 
paieškoti kitų priežasčių. Čia galbūt pa
dėtų JAV lietuvių išeivijos istorija. Šiuo 
metu ten taipogi egzistuoja dviejų ben
druomenių problema, tačiau šiuo atveju 
tikriausiai reikėtų žiūrėti ne į šiandieninę, 
o į prieš pusamžį buvusią situaciją. Pokario 
metais iš likviduojamų DP stovyklų dau
guma lietuvių patraukė į JAV, kur susi
dūrė su ekonomiškai stipria bei turinčia 
gilias kultūrines tradicijas vietine lietuvių 
bendruomene. Vietiniai ne iškart draugiš
kai įsileido neturtingus “dipukus” į už savo 
sunkiai uždirbtais doleriais sukurtas kul
tūrines ir religines institucijas. Tikriausiai 
dėl to pokario imigrantams patiems teko 
kurti savo atskiras kultūrines organizacijas. 
Ilgainiui priklausymo vienai tautai jausmas 
sulaužė nepasitikėjimo vieni kitais barjerus 
ir riba tarp abiejų bendruomenių pamažu 
išnyko.

Reikia padėkoti Sydnėjaus Lietuvių 
Klubo vadovybei už norą ir ryžtą spren- 

ši grūdų kainų reguliacija kertasi su Akci
nių bendrovių konkurencijos įstatymais, su 
logika ir su laisvos rinkos principais. Jų 
teigimu, šiuo nutarimu Vyriausybė skatina 
neefektyvų žemės ūkį ir kuria išskirtines 
sąlygas vienai visuomenės dabai nepai
sydama didžiosios visuomenės interesų, nes 
kainų pakėlimas pabrangina visų maisto 
produktų kainas, ir už ūkininkų paramą bus 
nuskriausti visi šalies gyventojai Grūdų 
vartotojai primena, kad per keletą pasta
rųjų metų Lietuva nėra eksportavusi į 
užsienį nė vienos tonos miltų. Tai įrodo, 
kad ir anksčiau grūdai buvo per brangūs.

Dujos iš Norvegijos?
Per ABrazausko atsisveikinimą su 

išvykstančiu Norvegijos ambasadoriumi 
John Atle Gaarder, neplanuotai iškilo 
diskusijos apie galimą Norvegijos gamtinių 
dujų tiekimą Lietuvai

Norvegija ir Lenkija yra pasirašę 11 
mlrd. JAV dolerių 
vertės sutartį, pagal 
kurią Norvegija Len
kijai per 16 metų pa
teiks 74 mlrd. kubinių 
metrų gamtinių dujų. 
Jos bus teikiamos2008 
-2024metais per prieš 
tai Baltijos jūros dug
nu nutiestą 1100 km. 
ilgio dujotiekį. ABra- 
zauskas ir Lenkijos 
premjeras Jerzy Buzek 
yra aptarę Lietuvos ir 

džiaut šią dviejų bendruomenių egzista
vimo problemą bei pastangas padėti naujai 
atvykusiems (jų tarpe ir šių eilučių auto
riui). Tikėkimės, jog ši graži iniciatyva 
padės suartinti tiek vietinius, tiek naujai 
atvykusius (ir atvyksiančius) tautiečius. 
Dėkui ir “Mūsų Pastogės” autoriams, išsa
miai nušvietusiems įvykusius pasitarimus.

Visgi, pagalba bei dėmesys naujai atvy
kusiems yra reikalingi, nes žmonės čia 
patenka į visiškai kitą kultūrą, kurioje irgi 
nuolat reikia kovoti už savo būvį. Įvairios 
problemos, kaip pvz. nepažįstama aplinka, 
išsiskyrimas su artimaisiais, finansiniai 
nepritekliai o dažnai ir skolos, slegia naujai 
atvykusiuosius. Negana to, dauguma mūsų 
nėra garantuoti dėl savo ateities. Neatsi
tiktinai daugelis su tyliu pavydu išklauso 
vietinių lietuvių skundus, jog jiems teko net 
du metus atidirbti vyriausybei už leidimą 
gyventi Australijoje. Taigi, mums išties 
reikalinga įvairiapusiška čia gyvenančių 
tautiečių pagalba.

Tlio pačiu aš tikiu, jog kiekvienas naujai 
atvykęs yra ir gali būti naudingas lietuvių 
bendruomenei. Pažiūrėkite, kiek daug 
mūsų tarpe yra darbščių ir gabių žmonių. 
Mūsų yra kur kas daugiau negu šimtas 
(tikslus skaičius nėra žinomas) - pakanka
mai didelis būrys klientų lietuviškai kalban
čiam teisininkui gydytojui bei kitokį biznį 
darantiems tautiečiams. Galiausiai mes 
galime daug pigiau ir kokybiškiau nei 
vietinės kompanijos padėti suremontuoti 
jūsų būstą ar sutvarkyti aplinką. Tik kreip
kitės, ir mes su malonumu atvyksime jums 
padėti.

Sydnėjaus lietuvių bendruomenė, 
daugelio nuomone, gali išlikti tik tuomet, 
jei vietiniai lietuviai ir naujai atvykusieji 
pakeis ligi šiol vyraujantį nepasitikėjimą 
supratimu bei sustiprins tarpusavio ryšius, 
nes ateitis priklauso tik tam, kuris nestovi 
vienoje vietoje, neužsidaro savyje, o sugeba 
prisitaikyti prie kintančio gyvenimo ir taip 
tobulėti. Man regis, tokia optimistinė įvy
kių eiga yra neišvengiama, nes dauguma 
mano sutiktų Sydnėjaus, o ir visos Austra
lijos lietuvių buvo labai geranoriški ir 
draugiški bei suteikė neįkainojamą pagal
bą sunkioje situacijoje, ypač pirmomis 
dienomis Australijoje, už ką jums visiems 
sakau didelį AČIŪ.

Petras Vegys, Sydnėjus

Lenkijos dujotiekių sujungimo galimybę.
Norvegijos ambasadorius pabrėžė, kad 

diskusijose su premjeru jiedu nesigilino į 
ekonominio su Lietuva bendradarbiavimo 
detales, tačiau jis tikisi, kad šios diskusijos 
turės tęsinį.
Pasitraukė iš Naujosios sąjungos

Seimo Naujosios sąjungos frakcijos 
narys Aleksandras Poplavskis vykusiame 
šios frakcijos posėdyje pasitraukė iš 
frakcijos ir iš Naujosios sąjungos. APop- 
lavskls žurnalistams aiškino pasitraukiąs 
grynai dėl politinių motyvų, nes nesutinka 
su partijos dabartine politika ir negali 
priimti, kad Naujosios politikos idėja yra 
palaidota.

Pabaltiečiai anglų akimis
RtsauHnio lygio anglų dienraštis “Finan

cial Times” paskelbė straipsnį apie verslo 
padėtį ir verslo derybas Baltijos valstybėse. 
Pasak šio leidinio; Baltijos šalys verslo derybų 
požiūriu yra gerokai toliau pažengusios nei 
kaimyninės Rusija ir Baltarusija, tačiau 
tarpusavyje šios valstybės skiriasi: Estijoje 
vyrauja skandinaviškos, Latvijoje - vokiškos, 
o Lietuvoje - Rusiją primenančios verslo 
derybų tradicijos.

Estija, pasak dienraščio, yra biriausiai 
skandinaviška. Iš Baltijos valstybių Latvija yra 
labiausiai vokiško stiliaus, nors tai ir nustelbė 
daugybė rusų imigrantų.” Iš visų trijų valstybių 
labiausiai Rusįąprimena Lietuva. Nors lietuviai 
nuddausūisantūrūs,amerikieti3wsbendruvimo 
būdas čia tikrai nėra įpras tas”, - teigia 
“Financial Times”. □
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BENDRUOMENĖJ BARUOJE
Sveikiname miela mokslininkę

Labai malonu yra pasveikinti dr. 
Kristiną čėsnaitę - Brazaitienę: prieš kelias 
savaites Melboumo Universitetas, įvertin
damas jos darbą Germanistikos srityje, ją 
paaukštino. Dabar ji - Senior Lecturer. Ne 
vienam gal sunkoka susigaudyti akade
minės hierarchijos terminuose (be to, 
sunku juos tiesiogiai išversti į prieškarinės 
ar dabartinės Lietuvos mokslinių pareigy
bių kalbą!), tačiau - Senior Lecturer yra 
paskutinė pakopa pakeliui į profesūros lygį

Nors dr. Kristina ne mažai laiko pralei
do užsieniuose, daug jos gyvenimo ir darbo 
yra susieti su Melboumu ir jo mokslinėmis 
institucijomis. 1960 metais ji baigė Mel
boumo Universitetą B.A. laipsniu ir 
netrukus ten pat gavo Dip. Ed. diplomą. 
Jau tada pasirinkusi kalbas bei literatūrą, 
ji išvyko Vakarų Vokietijon, kur 1969 
metais sename ir garsiame Heidelbergo 
Universitete jai buvo suteiktas magistro 
laipsnis, o 1975 metais ji ten pat apgynė 
doktorato disertaciją. Ją nepaprastai trau
kė (iš tiesų, nuostabi) vokiečių viduramžių 
literatūra. Magistro tezei pasirinkusi vidur
amžių poetą Oswald von Wolkenstein ir jo 
eiles apie “dieviškos baimės pradžią”, vė
lesnėje daktarinėje disertacijoje dr. Kris
tina nagrinėjo pasakojimus apie Hikiės 
personažą, kuris iškyla senų germanų 
epuose ir randa atgarsį to meto italų

Lietuvos Baleto Bi
čiulių atstovė Sydnėju- 
je, Lietuvių Klubo direk
torė Ramona Ratas- 
Zakarevičienė surengė 
šaunią “Thngo popietę”.

Gražią rugsėjo 9 d. 
popietę rinkomės į 
Lietuvių Klubą Banks- 
town’e pasigėrėti svečių 
šokėjų išpildoma prog
rama. Salės grindys buvo 
išblizgintos beveik kaip 
veidrodis, prie baro pa
ruoštas stalas su saldu
mynais ir kava laukė 
užkandžiautojų.

Prie pasieniais išdės
tytų stalų sausakimšai 
susispaudę sėdėjo popie
tės svečiai Matėsi vei
dų iš Wollongong’o bei 
Sydnėjaus apylinkių.

Pritilus Kęsto Au
kaus “kapelos” garsams, 
Ramona pristatė sve
čius šokėjus - Žydrū
ną Pocių ir Nicole Kra- 
tochvil Žydrūnas gimė ir augo Klaipėdoje. 
Jis žinomas Klaipėdos “Žuvėdros” ansamb-
lio šokėjas, nuskynęs ne vienus laurus Eu
ropos čempionatuose. Dabar vadovauja 
nuosavai sportinių šokių studijai “Tango” 
Klaipėdoje. Jau pagarsėjęs Žydrūno studi-
jos ansamblis dalyvauja tarptautiniuose 
čempionatuose. Nicole gimė ir augp Sydnė- 
juje, čekų emigrantų šeimoje. Nuo vaikys
tės mokėsi šokti Lotynų Amerikos stilizuo
tus šokius. Dalyvavo Expo‘88 Brisbanėje 
atidarymo programoje, taip pat Sydney 
2000 Olimpiados uždarymo programoje. 
Reikia pastebėti, kad ši mergina nesiten
kina vien šokio karjera, ji jau įsigijo 
Biologijos mokslų laipsnį. Šiuo metu 
ruošiasi komercijos ir rinkos diplomui

Tango muzikai užgrojus, šviesos prigęso, 
salėn įėjo elegantiška pora: Nicole, apsivil
kusi tradicine ballroom suknele, Žydrūnas 
- vakaro apranga tuxedo. Tango žingsniai 
pynėsi vienas po kito, muzikos tempas ir 
ritmas išryškino šokančiųjų bruožus. Se
kantiems šokiams Nicole keitė kostiumus, 
specialiai parinktus kiekvienamšokiui. Tai 
paryškino šokėjų ir šokio charakterį. Sve-

Dr. Kristina Čėsnaitė-Brazaitienė.

literatūroje. Šį dr. Kristinos darbą 1977 
metais išleido prestižinė akademinių 
veikalų leidykla Peter Lang Verlag.

Dr. Kristinos dėmesys viduramžių 
literatūrai nenutrūko ir vėliau. Jau 
dėstydama Melboumo Universitete, į savo 
kursus ji įtraukė “Der Minnesang”, “Das 
Nibehmgenlied”, “Tristan und Isolde”, 
“Das Kundrunepos” ir Lt. Kartu, kaip 
viduramžių vokiečių kalbos specialistė, ji 
skaitė paskaitas apie kultūros istorijai 

Tango popietė

Šoka Žydrūnas Pocius ir Nicole KratochviL

čiai šoko pagal šiuolaikinius Ballroom 
standartus, įpynė akrobatinius žingsnius, 
šoko pagal tarptautinius kompetencijos 
nurodymus. Šokėjai pašoko 9 šokius: tango, 
quickstep, cha-cha, fokstrot, 2 WA, samba, 
rumba, jive, visuomet elegantišką Vienos
valsą. Intarpuose, kol šokėjai keitė kostiu
mus, dr. Ramutis Zakarevičius pianinu 
paskambino specialiai pasirinktą klasikinę 
tango muziką. Žiūrovai galėjo giliai pajusti, 
kaip tango ritmas dominuoja šokių muzi
koje. Tai išryškino programos balansą, su
teikė popietei elegancijos.

Pasibaigus programai, tol kol Kęsto 
“kapela” grojo, žiūrovai dar nesiskirstė, 
gurkšnojo alų, užkandžiavo. Seniai sydnė- 
jiškiai beturėjo tokią nuotaikingą popietę. 
Dėkojame Ramonai ir jos padėjėjoms. 
Jaunieji Ramonos padėjėjai - Darius įteikė 
Nicolei gėlių, o Renata Žydrūnui butelį 
šampano. Loterijos pelnas paskirtas Lietu
vos baletui Aukos prie durų skirtos kaip 
pašalpa Lietuvos baleto individualiems 
šokėjams, šį kartą Žydrūnui

Ramona, laukiame daugiau tokių 
renginių!!! Dalyvė ( M.R.) 

svarbų tarmės bei rašysenos etapą 
“Mittelhochdeutsch” (angliškai Middle 
High German) ir, žinoma, apie vokiečių 
kalbos išsivystymą apskritai

Nesvetima dr. Kristinai yra ir vokiečių 
modernioji literatūra. Nekalbant apie “bū
tinus” klasikus, laikui bėgant ją ypatingai 
sudomino pokaryje pagarsėjęs vokiečių 
rašytojas Johannes Bobrowski - gal todėl, 
kad jis jautriai bei įžvalgiai palietė lietu
viškas temas ir, plačiau, karo metu sukrės
tus Rytų Europos klausimus. Vienas jo ro
manų yra skirtas vien lietuviškai tematikai: 
“Litauische Claviere”, lietuviškai išverstas 
kaip “Lietuviškieji fortepijonai”, yra 
susilaukęs ypatingo dėmesio. Kūrybiškai 
pasinaudodamas Kristijonu Donelaičiu ir 
jo rūpesčiais, Bobrowski su giliu įsijautimu 
svarsto vokiečių - lietuvių santykius, suly
dydamas praeitį ir reliatyvią dabartį, o 
kartu ausdamas audeklą gan idealizuotai 
Rytų Europos (fiktyviu vardu Sarmatia) 
ateičiai. Apie šį rašytoją dr. Kristina savo 
studijų yra išspausdinusi ir lietuviškai. Su
sidomėjęs skaitytojas jos vėliausią straipsnį 
ras šių metų “Metmenų” nr. 80 (“Propheta 
in patria - lietuvių ir vokiečių santykiai: 
pranašiška J.B. vizija”), o susietą temą ir 
ankstyvesniame to paties žurnalo nr. 43 
(“Dialektinis principas “Lietuviškuose 
fortepijonuose”).

Reikia pridurti, kad dr. Kristinos lietu
viškoji sąmonė neapsiriboja akademinėmis 
sienomis. Dar 1983 metais jos iniciatyva 
buvo renkami parašai (surinkta apie 5000), 
kreipiantis į Australijos parlamentą, kad

Žinutės iš Melboumo
Melboumo Lietuvių Namuose gyve

nimas verda net ir sekmadieniais.
Virtuvėje energingai dirba “Dainos” 

choras - verda pietus.
Iš ryto Bažnytinis choras repetuoja 

Jubiliejinėje salėje.
Pietų metu salė pilna tautiečių: išklausę 

šv. Mišias, pietauja. Matosi ir jaunimo. Visi 
giria pietus.

Melboumo jaunesnės kartos solistai 
(“Tembras”) repetuoja, ruošiasi koncer
tams: spalio 7 d. Melboumo Lietuvių Na
muose, (1.30 vaL p.p.), spalio 14 d. - Syd
nėjaus Lietuvių Namuose (2.30 vai p.p.)

Kitoje salėje repetuoja balsingiausi 
Melboumo vyrai su dirigente Danute 
Levickiene. Keli vyrai atvažiuoja net iš 
Geekmgo. Ruošiasi minėjimui.

Viršuje - Reprezentacijos kambaryje - 
Australijos Lietuvių Fondo metinis susi
rinkimas. Fondo pirm. Algis Šimkus 
skundėsi kad paramos prašyti tautiečiai 
suranda laiko, bet į Fondo susirinkimą 
neturi laiko ateiti. Kur organizacijų ats
tovai? Pirmininkas džiaugėsi Australijos 
Lietuvių Jaunimo Komitetu, kuris taip 
sąžiningai grąžino skolą.

Pramoginių šokių koncertas įvyks 
lapkričio 11 d. Lietuvių Namuose. Šoks 
Usa Matulaitytė - Foster ir James Bannan

“Tembro” ir pramoginių šokių koncer
tai rengiami tam, kad finansiškai padėtų 
“Gintaro” tautinių šokių grupei kuri kitais 
metais planuoja vykti į Lietuvą.

Džiaugiamės, kad iš Lietuvos jau grįžo 
“Entuziastės”, tikimės, kad atsivežė naujų 
idėjų.

Rugsėjo 19 d. SBS radijo stotis pakvie
tė lietuvių organizacijų atstovus į pasita
rimą dėl tolimesnės lietuviškos SBS radijo 
veiklos. Po susirinkimo Melboumo lietu

S
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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. 
Tiirint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tek (03) 9578 4319.

lietuvių kalba būtų įvesta kuriame nors šio 
krašto universitete. Vėliau jos dėka buvo 
rūpinamasi, kad būtų sukurta akademinio 
pasikeitimo programa (“exchange scheme”) 
tarp Vilniaus ir Melboumo Universitetų. 
Be to, dr. Kristina buvo oficiali valstybinė 
lituanistinių kursų egzaminatorė.

Jau minėta, kad dr. Kristina yra ir vo
kiečių kalbos specialistė. Šiame kontekste 
jos veikla irgi yra plati: ji ne tik daugelį metų 
dėsto Melboumo Universitete, bet aktyviai 
dalyvauja ir La Trobe Universiteto filolo
ginių pasiūlų plėtojime. Tarp jos nuopelnų 
yra naujų Germanistikos programų sukū
rimas bei įgyvendinimas, o kartu ir kalbos 
mokymo metodų tobulinimas. Ypač tenka 
pabrėžti dr. Kristinos darbą reliatyviai 
naujoje srityje: kalbos mokymas kompiute
rių pagalba, kurį ji išplėtojo Melboumo 
Universitete esančiame Horwood Language 
Centre. Jos darbo rezultatas kompiute
rinėje srityje yra naujas kompaktinis diskas, 
dabar jau pritaikytas intemetui: “Web- 
MGP”: “Multifocal German Program, for 
the Web.” Šitam darbui vystyti Melboumo 
Universitetas dr. Kristinai pakartotinai 
suteikė solidžių lėšų. Apie šią naują meto
dologiją dr. Kristina yra rašiusi profesinėje 
spaudoje bei dariusi pranešimus konferen
cijose Australijoje ir užsieniuose.

Dar kartą sveikinant dr. Kristiną, norisi 
nuoširdžiai linkėti, kad šis vėliausias “pa
kėlimas” jai būtų tarsi paskata tęsti 
kruopštuosius tyrimus, o akademiniais 
laiptais - kopti vis aukščiau.

Vytautas Doniela

viškos SBS radijo valandėlės vedėjas A. 
Jokūbaitis aprodė susirinkusiems moder
nią SBS stotį.

A V, aprašydama M.S.K.M. Draugijos 
Auksinį Jubiliejų, per klaidą nepaminėjo 
kun. Egidijaus Amašiaus, kuris paskam
bino gitara ir padainavo dainą apie Že
maitiją - Klaipėdą. A V labai atsiprašo kun. 
Egidijaus Amašiaus.

Šeštadienį, rugsėjo 22 d., įvyko metinis 
Melboumo Lietuvių Klubo susirinkimas. 
Didelė dalis Valdybos narių pasitraukė iš 
savo pareigų. Į naują Valdybą buvo išrinkti 
septyni nauji nariai.

Melboumo Lietuvių Klubo ilgamečiu! 
pirmininkui VBosikiui susirinkusieji 
sugiedojo “Valio, valio!..”, kaip padėką už 
per 14 metų įdėtą darbą.

Sekmadienį, rugsėjo 23 d., Australijos 
Lietuvių Krašto Valdybos pirmininkė 
Birutė Prašmutaitė ir ML Jaunimo 
pirmininkė Melisa Savickaitė papasakojo 
bendrus įspūdžius iš PL Bendruomenių ir 
PL Jaunimo pirmininkų suvažiavimo 
Seinuose (Lenkija). Iš Lietuvos atvežta 
spauda buvo išdėstyta ant stalų. Visus 
nustebino žinia, kad trečdalis lietuvių 
jaunimo gyvena užsienyje. Buvo malonu 
klausytis čia gimusių pranešėjų, kalbančių 
gražia lietuviška kalba. Po to dalyviai buvo 
pavaišinti kava ir pyragais.

‘Tėviškės Aidų” laikraščio administra
torius Benas Kaminskas jau virš poros 
savaičių guli ligoninėje. Jo pareigas perė
mė buvęs “Tėviškės Aidų” redaktorius 
E.ŠidIauskas.

Tautinių šokių “Gintaras” šokėjai 
puikiai dirba virtuvėje. Pietaujančių pilna 
salė.

Visi laukiame “Tembro” koncerto.
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Lietuva iš arti________________
-Pradėta demaskuoti KGB agentus

tuomet tiesiogiai dirbsiu SSRS KGB”, - savoTarpžinybinė liustracijos komisija pra
dėjo skelbti buvusių KGB agentų pavardes. 
Pirmu viešai įvardytu KGB bendradarbiu 
tapo dabartinis draudimo bendrovės “Bal
tijos garantas” vindikacijos skyriaus virši
ninkas, buvęs Lietuvos krašto apsaugos ir 
policijos pareigūnas 49 metų Algirdas 
Krasauskas. Buvę agentai iki praėjusių 
metų rugpjūčio turėjo Valstybės saugumo 
departamentui prisipažinti bendradarbiavę 
su KGB ar kitomis specialiosiomis tarny
bomis. Tai padarė apie 1600 buvusių KGB 
bendradarbių. Tačiau manoma, kad dar 
didesnė buvusių agentų dalis nepanoro 
prisipažinti. Per dvi savaites KGB agentu 
įvardytas asmuo gali liustracijos komisijos 
išvadas apskųsti teismui. Tik po to KGB 
agentų pavardės paskelbiamos “Valstybės 
žiniose”.

Artimiausiu metu turėtų būti paskelb
tos dar kelios dešimtys neprisipažinusių 
KGB agentų pavardžių. Anot pareigūnų, 
buvusių KGB agentų yra gerokai daugiau, 
tačiau įrodyti jų bendradarbiavimą nėra 
lengva. Viena sankcijų, kurią įstatymas 
numato savo veiklą KGB nuslėpusiems 
asmenims, yra jų pavardžių įvardijimas. Be 
to, jie 10 metų negali dirbti valstybinėse 
institucijose, jėgos ir teisėsaugos struktū
rose, įmonėse, susijusiose su ryšio prie
monėmis bei ginklais. Minėtų įstaigų 
darbdaviai iš karto privalo atleisti iš darbo 
savo pavaldinius, jeigu jie “Valstybės 
žiniose” įvardijami kaip buvę KGB agentai.

Valstybės saugumo departamento duo
menimis, buvęs policijos ir krašto apsaugos 
pareigūnas A Krasauskas buvo dvigubas 
agentas. Yra žinių, kad Lietuvos krašto apsau
gos departamento vadovybė bandė jį in
filtruoti į prieš mūsų šalį kovojusį vadina
mąjį OMONbūrį. Tačiau iš tiesų A Krasaus
kas atsiskaitinėdavo savo tikriesiems virši
ninkams - KGB karininkams.

AKrasauskas agentu tapo 1985 metais. 
KGB kartotekoje rašoma, kad jis buvo 
užverbuotas idėjiniu pagrindu. AKrasausko 
agentūrinis slapyvardis buvo “ModMč” (tokio 
modelio automobiliu jis važinėdavo). 1990 
metais AKrasauskas Lietuvos KGB parašė 
pasižadėjimą dirbti Sovietų Sąjungos nau
dai Jis tuomet teigė nepritariąs Lietuvos 
tautiniam atgimimui, aiškino, kad dalį lietu
vių tautos apkvailino naujieji šalies vadovai

“Jeigu Lietuva išstos iš SSRS, aš liksiu 
ištikimas savo pareigai Ir jeigu tada reikės 
dirbti sudėtingesnėmis sąlygomis, galite 
visiškai pasikliauti manimi, mano žiniomis 
ir mano bendraminčiais. Aš suprantu, kad 

pasižadėjime rašė AKrasauskas.
Manoma, kad KGB nurodymu AKra

sauskas 1991 metais įsidarbino slaptame 
Lietuvos krašto apsaugos departamento 
žvalgybos skyriuje. Mūsų šalies pareigūnai, 
siekdami A Krasauską įslaptinti, jį įformino 
“Jono Ramanausko” vardu. Jis greitai įgijo 
departamento vadovų pasitikėjimą, šiam 
pareigūnui buvo pavedama vykdyti itin 
slaptus Lietuvos pavedimus. Po kiek laiko 
AKrasauskas buvo paaukštintas ir tapo 
žvalgybos skyriaus viršininko pavaduotoju. 
Tačiau, anot Valstybės saugumo departa
mento, apie visą savo veiklą AKrasauskas 
nuolat smulkiai informuodavo KGB.

Vienas slaptųjų pavedimų, kurį AKra- 
sauskui buvo patikėjusi Krašto apsaugos 
departamento vadovybė, - įsiskverbti į 
OMON būrį. Valstybės saugumo departa
mentas turi KGB karininko pranešimą savo 
vadovybei apie 1991 metų gegužės mėnesį 
įvykusį pokalbį su agentu “Moskvič”. Pats 
AKrasauskas teigė, kad nebuvo gavęs jokio 
KGB nurodymo įsidarbinti Lietuvos krašto 
apsaugos departamente: “Tiesiog susitikau ten 
dirbusį pažįstamą. Jis ir pakvietė mane”.

AKrasauskas pagal prieš porą metų 
priimtą įstatymą privalėjo apie savo ben
dradarbiavimą su KGB pranešti Valstybės 
saugumo departamentui Tačiau buvęs 
agentas ne tik to nepadarė, bet ir katego
riškai neigė bendradarbiavęs su KGB. Do
kumentai apie AKrasausko bendradarbia
vimą su sovietine saugumo tarnyba surasti 
1992 metais perimant KGB rūmus. Šie 
dokumentai aptikti KGB operatyvinio 
darbuotojo PFalko kabineto šiukšlių dė
žėje. Visi jie buvo suplėšyti Vėliau Lietuvos 
saugumo pareigūnams ilgai reikėjo juos 
restauruoti

Vienąkart AKrasausko bendradarbiai 
nutarė jį išbandyti. Dokumentai buvo pa
likti ten, kur juos surasti galėjo tik AKra
sauskas. Įtarimai apie AKrasausko ryšius 
su sovietų specialiosiomis tarnybomis pasi
tvirtino: iš KGB netrukus buvo gautas per
spėjimas. Nors AKrasauskas buvo žinomas 
kaip KGB agentas, 1997 metais jam dar 
kartą pavyko įsidarbinti Lietuvos vidaus 
reikalų ministerijoje. TUomet jis buvo pa
skirtas Policijos departamento organizuotų 
nusikaltimų tyrimo tarnybos vyresniuoju 
inspektoriumi.  Pagal pareigas jis turėjo 
dirbti su agentūrinėmis bylomis. Manoma, 
kad gauti šį darbą AKrasauskui padėjo su 
KGB susiję žmonės.

Arvydas Lekavičius, “L.r.”

Sąjūdis - tada ir dabar
Atgimimo metą Sąjūdis - pagrindinė tuo metu Lietuvą link Nepriklausomybės galin

gai vedusi banga. Vėliau sąjūdiečių dauguma persigrupavo į politines partijas, tačiau 
Sąjūdžio organizaciniai rėmai bei vienijanti dvasia egzistuoja ir toliau. Sąjūdžio Kauno 
tarybos pirmininką docentą dr. Kazimierą Blaževičių klausinėjo dr. Vytautas Doniela.

Jūs sąjūdietis nuo pat pirmųjų Sąjūdžio 
dienų. Kaip šiandien, žvelgdamas iš laiko 
perspektyvos, vertinate sąjūdiečių lūkesčių 
išsipildymą?

Atgimimo laikotarpiu su kaupu išsipil
dė tik viena viltis - Laisvė buvo atgauta 
netikėtai greitai Už tai esame dėkingi Vy
tautui Landsbergiui ir jo buvusiai artimai 
aplinkai sugebėjusiai pakelti visuomenę į 
visatautinį galingą sąjūdį. Išplėštoji Laisvė 
- toks nuostabus laimėjimas, kurio niekad 
nenustelbs daugybė neišsipildžiusių vilčių.

Kokios vilčių neišsipildymo priežastys?
Visose valdžios institucijose išliko jė

gos, kurioms Sąjūdžio idealai buvo ir yra 
svetimi. Kitaip ir būti negalėjo, nes “An
tanaitis”,“Vokė”,“Petro-Petia”, "Žaliasis”, 
“KHčka”, “Tomas”, “Petraitis-Petrauskas” 
ir daugybė kitų, buvusių ištikimų okupa
cinės valdžios ramsčių, niekur nedingo, o 
darbavosi ir Sąjūdžio klestėjimo metais, 
darbuojasi ir šiandien, siekdami, kad eko
nominė ir politinė valdžia išliktų buvu
siųjų rankose.

Dabartinė valdininkijos karta - patiki
mas buvusiųjų ramstis - padėjo jiems sėk
mingai “prichvatizuoti” visuomeninį turtą, 
tapti laukinio kapitalizmo pradininkais 
Lietuvoje, “respektabiliais” milijonieriais, 
“nepakeičiamais”, kokiais jie buvo ir so
vietiniais laikais. Nesutramdomoji valdi
ninkija sudarė sąlygas suklestėti ir nusi
kalstamo pasaulio vadeivoms, kurių inte
resai dažnai tampriai persipynę su buvu
siųjų interesais. Aukštuose valdžios ešelo
nuose, “naujųjų lietuvių” tarpe nerasime 
partizanų, politinių kalinių ir tremtinių, 
aktyvių disidentų, dorų žmonių, kurie liko 
ištikimi Sąjūdžio idealams, atstovų.

Negali nejaudinti tai, kad 90% “naujųjų 
lietuvių” savo turtus susikrovė ne moksli
nių atradimų, jų įdiegimo, naujų technolo
gijų įsisavinimo ar gamybos išvystymo dė
ka, bet savo tautiečių apiplėšimo sąskaita. 
Tokia tai pilkoji realybė, kuri ilgam palai
doja šviesias ir kilnias sąjūdiečių viltis.

Sąjūdis visad skeptiškai žiūrėjo į eksko- 
munistus, koks šis požiūris šiandien?

Sąjūdis niekad nepasisakė prieš tuos 
komunistus, kurie, pasitaikius pirmai pro
gai, metė “raudonąsias maisto korteles” ir 
atsiribojo nuo komunistų. Gi tie, kurie kelis 
kartus keitė kailį, tapo lyg ir socialde
mokratais, kurių vienintelis gyvenimo 
tikslas yra būti valdžioje ir parazituoti ant 
tautos kūno, nei visuomenei, nei sąjūdie

čiams niekad nekėlė ir nekelia pasitikė
jimo. Jei buvai aktyvus okupantų tarnas ir 
talkininkas, tai netrukdyk žmonėms, ne- 
kentusiems okupantų ir kovojusiems su 
jais, kurti naują gyvenimą. Kaip galima 
gerbti žmones, neturinčius savigarbos?

Kaip vertinate Algirdo Brazausko grįži
mą į valdžią?

Neigiamai. Politiškai Lietuvai tai ne
naudinga. A Brazausko buvimas pirmuoju 
oficialiu laisvę atgavusios Lietuvos prezi
dentu nepapuošė tautos istorijos. Būdamas 
prezidentu, jis neparodė jokios dėmesio 
vertos iniciatyvos, vargu ar sugebės ką nors 
naudingo padaryti ir būdamas premjeru. 
Kol kas iš ABrazausko neišgirdome jokios 
originalios minties. Tęsti Andriaus Kubi
liaus Vyriausybės pradėtus darbus didelės 
išminties nereikia. Šiandien Lietuvai reika
lingas energingas, ryžtingas, idėjų kupinas 
premjeras, o ne pensininkas, apsiskelbęs 
“tautos gelbėtoju”. Baltijos kelyje jis pa
būgo stovėti, o į prezidentus ir premjerus 
veržte veržėsi. Ko tik nepadaro besaikis 
garbės troškimas...

Kas šiandien labiausiai jaudina sąjū
diečius?

Teisingumo stoka, visuomenės dorovinė 
ir patriotinė degradacija, visų valdžios 
struktūrų atsiribojimas nuo Sąjūdžio idea
lų, turtinės diferenciacijos neteisėtas 
augimas, valdininkijos savivaliavimas, 
laukinio kapitalizmo suvešėjimas, bedar
bystės maras, valdininkijos nesugebėjimas 
ginti visuomenės ir valstybės interesus, 
masinės informacijos priemonių bulva- 
rėjimas, kosmopolitizmo kryptimi vyks
tanti mokyklos reforma, metodiškas pri
mityvizmo brukimas, ypač per komercines 
televizijas ir kt

Visas šis neigiamų reiškinių komplek
sas susiformavo todėl, kad neturėjome val
džios, kuriai rūpėtų visuomenės interesai 
(išskiriant AKubiHaus Vyriausybę, kuriai 
pristigo laiko būtinoms reformoms). Ko 
gero visuomenė gali tikėtis valstybėje, 
kurioje Konstitucinio Teismo teisėjai rodo 
gobšumo ir savanaudiškumo pavyzdį, pa
tvirtindami sau “teisę” į fantastiškus atly
ginimus. Beje, įvairių institucijų teismų 
sistemos reitingas yra vienas žemiausių.

Suvešėjusią korupciją pripažįsta visos 
valdžios instancijos, kovai su ja steigiamos 
specialios tarnybos, o puota maro metu tę
siasi

(Tęsinys sekančiame MP nr.)

Ne paslaptis, kad Lietuvoje yra ir labai 
turtingų, ir vargšų. Apie turtuolių pramogas 
rašo “Stiliaus”(“Liet, ryto”priedas) žurnalis
tė Giedrė Bradauskienė. Red.

Prie grafų Tiškevičių rūmų Palangoje 
pririeda arkliais kinkyta karieta, išjos išlipa 
puošnūs ponai... Tai - ne šimtmečio senu
mo, bet šiandienos vaizdas. Iš karietos lipa 
šių dienų ponai - koncerno “Achema” bei 
laivų krovos kompanijos “Klasco” prezi
dentas Bronislovas Lubys (buv. mm. pirmi
ninkas ABrazausko prezidentavimo metu) 
su žmona Lidija. Kiti ponai lipa iš prašmat
nių limuzinų, jų ponios šluoja rūmų laiptus 
ilgomis sukniomis. Po keturiasdešimties 
metų pertraukos šiuose rūmuose vėl vyko 
Lietuvos aukštuomenės pokylis.

Rugpjūčio 25-osios pavakarę per tris 
šimtus svečių - garsių verslininkų, įtakingų 
visuomenės veikėjų, menininkų - Tiške
vičių rūmų didžiojoje terasoje, stebint 
smalsiems poilsiautojams, vaišinosi rinkti
niais valgiais ir gėrimais. Ieškantys vienu
mos ponai klaidžiojo po rūmus ir rožyną, 
lydimi svajingų fortepijono melodijų. Šioje
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Grafu rūmuose - atsisveikinimas su vasara

Į buvusius graft} rūmus palydėti vasaros atėjo (iš kairės) advokatas Kazimieras Motie
ka su žmona Rože Marija, auditorius Juozas Kabašinskas su žmona Irena ir buvęs 
Lietuvos poiicąjos vyriausias vadovas Visvaldas Račkauskas su žmona Alma.

puotoje - kaip neįprasta - nebuvo valdžios 
atstovų. Žymiausia viešnia - šalies pirmoji 
ponia Alma Adamkienė.

Nors kvietime į pobūvį ir nebuvo nuro
dyta būtina vakarinė apranga, daugelis pa
sipuošė puošniausiais drabužiais. Vyrai vil
kėjo brangiais kostiumais, moterys - praš
matniomis sukniomis ar vakariniais apda
rais. Ne viena jų pasipuošė vokiečių mados 
namų “Escada” drabužiais. Svečių žvilgs
nius traukė bendrovės “Pajūrio mediena” 
prezidento D. Johalo draugės Linos suknia 
iš naujausios “Escada Couture” kolekcijos, 
kainuojanti daugiau kaip 40 000 litų. Ste
bino ne tik šio drabužio karališkas puošnu
mas, bet ir tai, kad jis turėjo “giminaitę” - 
suknele iš tos pačios aukštosios mados 
kolekcijos vilkėjo ir studentė Laura Simo- 
navičiūtė, Tomo Jankausko draugė.

Artėjant nakčiai ir vėstant orui, ponios 
mėgino laikytis didvyriškai ir neslėpti

vėliau ėmė suptis į kailių šalius ir skraistes. 
Turtingiausių Lietuvos žmonių pokylį, patį 
prašmantniausią pastaraisiais metais, 
vainikavo įspūdingi fejerverkai. □
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nr. 38 (2750), p. Viktoras Baltutis savo 
straipsnyje šia antrašte pareiškia savo 
nuomonę Sydnėjaus Lietuvių Dienų tema. 
Tikrai malonu, kad mano straipsnis šiuo 
reikalu abiejuose mūsų periodiniuose 
laikraščiuose iššaukė eilės Australijos 
Lietuvių Bendruomenės narių įvairių 
pasisakymų. Tai įrodo, kad mums visiems 
tebėra svarbu ir teberūpi lietuviškas kul
tūrinis gyvenimas čia Australijoje. Netu
rėjau jokios intencijos šia tema daugiau 
rašyti, nes iš tiesų pateikiau faktus iš 
finansinės pusės, kuriuos, manau, mūsų 
Australijos Lietuvių Bendruomenės nariai 
turėjo žinoti. AL Fondo Valdyba jautė, kad 
tai tikslinga, nes ji neša ne tik juridinę 
atsakomybę valstybiniams įstatymams už 
teisėtą ir prasmingą AL Fondo kapitalo 
panaudojimą, bet tuo pačiu jaučia ir mo
ralinę atsakomybę ALB-ei šioje srityje.

Savo straipsnyje p. V. Baltutis išreiškia 
visą eilę prasmingų minčių lietuviško 
kultūrinio gyvenimo tema. Tačiau man yra 
visiškai nesuprantama, kaip jis interpre
tuoja AL Fondo tikslus bei valdybų 
atsakomybę Fondo kapitalo prasmingu 
panaudojimu. Aš buvau tikrai nustebintas 
kai kuriomis p. V.Baltučio išreikštomis 
mintimis, tiesiog pateisinant mažą dalyvių 
skaičių. Priežastys - tai tolimos ir nelabai 
žinomos vietovės, kurios buvo parinktos kai 
kuriems renginiams. Koks gi pasiteisini
mas, kad atidarymo šv. Mišiose ar teatro 
spektaklyje, kurio išlaidas padengė Fondas 
(pagal gautą pažymą parduoti 44 bilietai), 
dalyvavo tiesiog absurdiškas skaičius žiū
rovų. Abu renginiai vyko nuolat lietuvių lan
komose vietovėse! Ponas Baltutis pats nebu
vo Lietuvių Dienose ir nepergyveno buvus
ios situacijos. Pagarba ir padėka organizato
rėms už jų įdėtą didelį ir prasmingą darbą, 
tačiau nutylėti ir nepadaryti pastabų už 
klaidas bei iš jų nepasimokyti, būtų didelis 
nusikaltimas. Neklysta tie, kurie nedirba!

Aš savo straipsnyje ne verkšlenau, kaip 
p. V.Baltutis išsireiškia, o tik pateikiau 
finansinius faktus bei paminėjau kai kurias 
neprasmingas ir gana stambias išlaidas. 
Manau, kad Kontrolės Komisijos AKTAS 
mano teigimus gana ryškiai patvirtino. 
Šiame AKIE taip pat buvo labai aiškiai 
pažymėta, kad atskaitomybės vedimas toli 
gražu nebuvo patenkinamas.

Toliau p. V. Baltutis teigia, kad aš, kaip 
AL Fondo pirmininkas, nesuprantu savo 
vadovaujamos organizacijos tikslų. Taip 
sakydamas jis mane įžeidžia. Aš, ir visi AL 
Fondo Valdybos nariai, labai gerai žino, 
kokiems tikslams jis buvo įsteigtas ir tiems 
rikiams mes tebeesam ištikimi. Deja, p. V. 
Baltutis nesupranta ar nenori suprasti, kad

Piiušo Dulkelės nuotykiai

Stabtelėjęs valandėlei, 
Savo alkį numalšinęs, 
Susikrimto Pįjušėlis - 
Nebeužveda mašinos; 
Iki šiol taip sekės jam, 
Automobilyj naujam... 

AL Fondo kapitalo panaudojime Valdyba 
turi veikti atsakingai ir valstybinių įstaty
mų ribose, bei mūsų ALB siekiuose pagal 
esamas sąlygas, Fondo išteklius ir ateities 
veiklos perspektyvas. Čia gal verta pa
minėti, kad jeigu praeityje AL Fondo 
Valdybos būtų paklususios visų prašymų 
rekalavimams ir rekomendacijoms, įskai
tant ir p. V.Baltučio, tai AL Fondas grei
čiausiai nebūtų turėjęs pakankamai 
kapitalo čia paminėtiems nuostoliams 
padengti Neturiu jokio noro eiti į polemi
ką su p. V. Baltučiu ir į tolimesnes disku
sijas spaudoje šia tema nesileisiu.

Kas liečia ateities Lietuvių Dienas, AL 
Fondo Valdyba pilnai supranta jų reikšmę 
mūsų bendruomeniniame ir kultūriniame 
gyvenime ir neturi jokios abejonės jas 
paremti, kai parama bus reikalinga. Todėl 
ir Sydnėjaus atveju AL Fondo Valdyba 
nepradėjo jokios “raganų medžioklės” ir 
nepareikalavo, kad nuostolius kas nors 
padengtų. Kad išvengtume nepageidautinų 
rezultatų ateityje ruošiant Lietuvių Dienas, 
AL Fondo Valdyba yra nustačiusi tam 
tikras gaires beprocentinės paskolos iš
davimui LD rengėjams. Kadangi sekančios 
ALDyra rengiamos Adelaidėje, tai aš, kaip 
AL Fondo pirmininkas, buvau nuvykęs 
bendram posėdžiui šia tema su Adelaidės 
Apylinkės Valdyba, liiriu tik pasidžiaugtų 
kad posėdis vyko labai nuoširdžiai, kon
krečiai buvo išsiaiškinti rūpimi klausimai 
ruošiant Lietuvių Dienas, supratome vieni 
kitų poreikius. Neabejoju glaudžiu, pras
mingu ir atsakingu bendradarbiavimu, bei 
Adelaidės Valdybos ir jos pagalbininkų 
sėkmingu Lietuvių Dienų organizavimu.

Algis R Šimkus, 
AL Fondo pirmininkas
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Visiškai nusmuko ūpas, 
Dulkei niekas neberūpi; 
Gi miškelio pakraštyje, 
Ganos buffalo galvijai. 
Jų vadui tuojau parūpo, 
Ko ta mašina ten tupi?

If REDAKCIJOS PAfTO
Mieli MP skaitytojai,
gal galėtumėte atsiliepti per redakciją, 

jei ką nors žinotumėte apie matomai 
Lietuvoje mėgiamą pasaulinį išminčių. 
Turiu iš Lietuvos dieninį kalendorių, 
kuriame labai dažnai dienos mintys yra 
pažymimos kaip nuo F. LAROŠFUKO. 
Pavardė skamba lyg tai Japonijos Šinto 
kulto išminčiaus. Tad, jeigu žinotumėte, 
prašau atsiliepkite, žingeidumas mane 
graužte graužia.

Vytenis Šliogeris

Dovana Kintams
Ponia Regina Skėrienė (Geelong) gavo 

padėkos laišką už knygas ir periodiką. Apie 
šią dovaną žurnalistas Saulius Sadonis 
plačiau rašo Šilutės rajono laikraštyje “Šilo 
kamana" (2001.08.28):

Rugpjūčio mėnesį Kintus pasiekė knygų 
siunta iš tolimosios Australijos. Jas Kintų 
Vydūno kultūros centrui atsiuntė Geelongo 
mieste gyvenenti ponia Regina Skėrienė. 
Siuntą sudaro 66 įvairių laikotarpių 
leidiniai Tai 1945-1984 metais emigracijoje 
leista grožinė literatūra, to meto periodika, 
ėjusi Australijoje bei Vakarų pasaulyje. 
Įdomūs yra “Geelongo lietuvių biuletenio” 
rašomąja mašinėle 1961-1975 metais leisti 
komplektai. Siuntinyje buvo ir visas “Ka
talikų Bažnyčios Kronikos” rinkinys. Tarp 
pasiekusios literatūros yra Vakarų pasau
lyje ėjęs Mažosios Lietuvos lietuvių 
laikraštis “Keleivis”. Gavome 1951-1958 
metais ėjusius numerius. Yra ir kitos su 
Mažąja Lietuva, Vydūnu susijusios litera
tūros. Su ponia Regina Skėriene daugiau 
kaip prieš metus susirašinėti pradėjo Kintų

Amnesty International
Pasaulio politikoje įtakinga tarptautinė organizacija “Amnesty 

International” primena, kad jos rengiama kasmetinė “Žvakių diena” (Candle 
Day 2001) šiemet bus penktadienį, spalio 26 d. Ši organizacija rūpinasi 
politiniais kaliniais diktatūrinėse šalyse ir kovoja už jų išlaisvinimą. Daugelį 
metų ši organizacija į savo sąrašus įtraukdavo ir žinomus lietuvius disidentus, 
tuomi skelbdama jų sunkią būklę sovietų kalėjimuose ir gulaguose.

“MF’ inf.

Visi užsienio lietuvių tautiniai ansambliai, chorai ir šokių grupės 
kviečiamos dalyvauti

lll-čloje Pasaulio lietuvių dainų šventėje
2002 m. liepos 4-7 dienomis Vilniuje.

Informaciją teikia:
Darius Polikaitis, 7318 Ticonderoga Rd., Downers Grove, IL 60516 USA, 
tel: 1630 2410074; fax: 1 630 2410075, e-mail: ldpolikaitis@ att.net

(^AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ PASTOGĖS" PRENUMERATĄ^)

Gan smagiai įsišuoliavęs, 
Bulius baisų smūgį davė 
Į duris užpakalines, 
Pįjaus stovinčios mašinos. 
Motoras tik sudrebėjo, 
Ir iškart važiuot pradėjo. 

bibliotekininkė Roma Mačiulairienė. Ji 
viename iš laiškų nusiuntė Kintų Vydūno 
kultūros centro išleistą lankstinuką. Visos 
knygos bus prieinamos kintiškiams: vienos 
bus Vydūno muziejuje, kitas norintieji suras 
Kintų bibliotekoje.

Poezijos pavasario atgarsiai

Poetė Aldona Veščiūnaitė-Janavičie- 
nė su jaunute Suomijos poete Jaana Pajų 
tuoj po poezijos skaitymų bei premijų įtei
kimo užbaigiamajame Poezijos pavasario 
2001 renginyje Vilniaus universiteto 
Sarbievijaus kieme (gegužės 27 d.). Kaip 
rašo p. Aldona, ši suomė poetė žavėjo 
savaisiais poetiniais vaizdiniais, taip arti
mais Sibelijaus monumentaliai muzikai. 
(Nuotrauka daryta Karilės Janavičiūtės)

“Mano mašina vėl ūžia,
Ačiū tau stiprus drauguži!’’ 
Dulkė Bizonui mojuoja: 
“Likit sveiki - aš važiuoju, 
Dar dn tūkstančiai mylelių, 
Lig mano mielų namelių!’’

Stasio Montvido elės n-piešiniai
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Kas -
Antanas Laukaiti

“KOVO” balius 
Rugsėjo 22 d. Syd- 

nėjaus Lietuvių Klube

kur - kaip?

vyko sportininkų vakaras. Ir ne bet koks, o 
metinis sporto klubo “Kovas” balius. Skam- 
ba tikrai gražiai, nes sportininkų baliai 
paprastai būdavo linksmi, įdomūs ir pilni 
žmonių. Nors peršalęs ir su skaudančia 
galva, sakau - turiu būti pas koviečius, ypač 
šia metine proga. Pasikvietęs kelis savo 
draugus iš Lietuvos, atsirandame Klube. 
Baliaus didžioji salė labai gražiai išpuošta, 
matosi plakatiniai sveikinimai svečiams, 
stalai - didesni ir mažesni - pasipuošę 
gėlėmis, žvakutėmis ir lengvais užkandžiais, 
tik ir laukia svečių. Puiku, kad naujoji 
valdyba, beveik visa susidedanti iš jaunų
koviečių ir vadovaujama jaunos 
krepšininkės Jacintos Ankutės, 
taip gražiai pasiruošė šiam vaka
rui. Muzika suderinta. Vienoje 
scenos pusėje matėsi loterijos 
fantai, kuriuos paaukojo sporti
ninkų rėmėjai, ir kitoje pusėje - 
stalas su dovanomis, kurios turė
tų būti įteiktos per metus geriau
siai pasirodžiusiems koviečiams. 
Atrodė, bus tikrai įdomu, nes šis 
vakaras turi ir savo pavadinimą 
- “Naktis su žvaigždėmis”.

Praėjo pusvalandis ir daugiau 
nuo vakaro pradžios, tačiau salė
je užimti tik keli staliukai Kas 
gi darosi, kur svečiai, kur ir patys 
koviečiai? Net nepatogu prieš 
svečius iš Lietuvos, kai nesimato 
savųjų. Gal tai tik “lietuviškas 
punktualumas”? Ir štai jau po 
geros valandos, pamažu pradėjo 
rinktis kaukėmis bei įvairiais 
“žvaigždžių” rūbais pasipuošę 
svečiai. Puiku, vakaras prasi
deda! Dar taip neseniai visas 
sporto šventes ir balius pravesda
vo ilgametė “Kovo” pirmininkė 
Angonita Wallis, gi štai dabar 
mamą pakeitė sūnus-krepšini n-

kas bei valdybos narys Michael, kuris visą 
vakarą įdomiai pranešinėjo. Klubo pirm, 
(kaip tikra “bose”) Jacintą, padedama 
kitų valdybos narių ir savo mainytės, pri
žiūrėjo vakaro eigą. Prieš prasidedant 
kaukių ir kitų “žvaigždžių” kostiumų lai
mėtojų rinkimui, turėjo įvykti sporto do
vanų įteikimas geriausiems metų kovie- 
čiams. Ir kas atsitiko? Nei šie geriausi 
metų koviečiai, nei jų tėvai į savo Klubo 
metinį balių ir dovanų įteikimą... neatvy
ko! Nežinau, bet per 50 metų, kuriuos 
praleidau su “Kovu”, dar tokių dalykų ne
buvo. Tai komedija be pinigų. Be to, 
vakare labai mažai matėsi koviečių vete
ranų ir net “Kovo” garbės narių. Kas at
sitiko? Ar jau taip greit buvo pamirštas 

Angonita Wallis (Marilyn Monroe) ir Benigna Zaka
rai) skaitė (HoHy-Go-Ughtty) iš “Breakfast at Tiffany’s”.

tas Klubas, kuris per 50 metų tikrai labai 
daug davė mūsų jaunimui, o dabar, kai jam 
reikia paramos, buvę koviečiai ir sporto 
rėmėjai jį pamiršo. Tikrai gėda jiems.

Truputį pasilinksminus ir pašokus, pra
sidėjo kaukių ir “žvaigždžių” kostiumų pa
radas. Geriausius rinko patys svečiai, taškų 
skaičiais balsuodami už juos, Vyrų grupėje 
laimėjo LNewman (krepšininkas), vaizduo
damas “Fred Flinton”. Nedaug nuo jo atsili
ko kito krepšininko Edžio Viržinto ir jo tele
vizijos grupės labai įdomi komanda. Moterų 
grupėje, surinkusios po lygiai taškų, buvo 
Gražina Newman, vaizdavusi “Kleopatrą” 
ir Benigna Zakarauskas, vaizdavusi “Holly” 
iš “Breakfast at Tiffany’s”. Svečiams parin
kus, laimėjo Gražina Newman. Angonitai 
ištraukus laimingus loterijos bilietus, prasi
dėjo linksmoji baliaus dalis. Tikėkimės, kad 
tik laikinai apsamanoję buvę koviečiai 
atsibus ir vėl pradės dalyvauti kartu su 
dabartine sportininkų karta.

Alaus festivaliai
Gyvenant Vokietijoje ir vėliau ne kartą 

lankantis pas gimines, bent tris kartus 
dalyvavau pasaulyje garsiausioje “Oktober
fest” alaus šventėje. Jau nuo 1810 metų 
kiekvieno spalio mėnesio pradžioje čia 
rengiamas šis gaisus pasaulyje alaus fes
tivalis, kuris tęsiasi visą savaitę. Jį aplanko 
daugiau kaip 6 milijonai svečių. Kas yra jame 
buvęs, jį ilgai prisimena, nes, kaip bavarai 
sako, čia vyras užmiršta žmoną ar atvirkščiai, 
linksminamasi visus savo vargus pamiršus. 
O linksmintis yra kur ir su kuo, ragaujant 
milžiniško iškepto jaučio, kuris yra kepamas 
ant didžiulio iešmo ir pilstomas įvairiais 
padažais net visą savaitę.

Paskutiniu metu ir Lietuvoje alus pasi
darė labai populiarus. Gal tik kaime daugiau 
išgeriama paprasto pilstuko. Alus Lietuvoje 
dabar yra labai geras, nesvarbu kuris bravo
ras jį daro. Jau ir čia tapo tradicija rengti 
alaus gėrimo šventes. Neseniai Vilniaus 
Vingio parke pasibaigė tradicinė alaus 
šventė pavadinta “Tris dienas, tris naktis...” 
Ji buvo surengta jau 8 -tą kartą. Šių švenčių 
metu yra rengiamos specialios programos: 
liaudiškos vestuvės, “bemvakaris”, “mergva
karis” su jaunųjų varžytuvėmis, piršlio ko
rimu, pabrolių varžytinės ir Lt Šventėje 

dalyvavo dauguma Lietuvos alaus daryklų. 
Įėjimas į šventę buvo nemokamas. Lietuvo
je į šią šventę susirenka daugiau žmonių 
negu Latvijoje ar Estijoje. Vilniaus šventėje 
linksminosi daugiau nei 100 000 žmonių.

Praėjusią savaitę Vilniaus Rotušės aikš
tėje vyko buvusio krepšininko ir populia
raus restorano “MarceKukės klėtis”(kur ir 
mano išleistuvės vyko beveik iki paryčių) 
savininko Vytenio Urbos surengta mugė, 
pavadinta Pranciškaus vardu. Vilniečiai 
draugai apgailestavo, kad ten nebuvau. 
Aikštėje buvo pastatytas “smetoniškas 
miestelis” su mokykla, gaisrine, karčema, 
foto atelje, krautuvėmis, amatininkų dirb
tuvėmis, žuvų ir kitais turgais bei alaus bra
voru. Čia buvo ir 600 kv. m. žaidimų aikš
tynas - Marceliukės vaikų parkas. Kaip 
mielas mano prietelius Vytenis Urba sakė, 
visas šias atrakcijas jis pats sugalvojo ir 
prižiūrėjo jų statybą. Jis kolekcionuoja se
nus padargus - varinius puodus, kaimiškus 
rūbus ir kita. Visa tai galima pamatyti 
“Marceliukės Klėtyje”. Pranciškaus mugė 
buvo labai populiari ir įsiliejo į “Sostinės 
dienų” programą.

. Sporto žinutės
Australijos vyrų krepšinio rinktinė, pa

keitusi savo buvusias krepšinio “žvaigždes” 
- Gaze, Heal, Bradtke ir Vlahov - į jau
nesnius žaidėjus, dalyvavo Oceania krepši
nio varžybose N.Zelandijoje ir čia pirmą 
kartą nuo 1970 metų 2:1 pralaimėjo nau- 
jazelandiečiams ir tuo padu nustojo teisės 
dalyvauti 2002 metais būsimose Pasaulio 
vyrų krepšinio pirmenybėse Amerikoje.

Tai panaši krepšinio tragedija austra
lams, kaip ir lietuviams, pralaimėjus prieš 
latvius. Pasiguodė australai tuo, kad jie ne 
vieni iškrito. Tas pats likimas ištiko sidabro 
medalių laimėtojus prancūzus ir bronzos 
medalius laimėjusius lietuvius. Italija taip 
pat negalės dalyvauti šiose kvalifikacinėse 
varžybose, nes užėmė penktą vietą.

Lietuvos moterų krepšinio rinktinė, 
žaidusi Europos pirmenybėse Prancūzijoj, 
laimėjo 4-ą vietą ir galės dalyvauti kitais 
metais Kinijoje vyksiančiose pasaulio pir
menybėse. Europos čempione tapo Pran
cūzija, antroje vietoje palikusi Rusiją ir 
trečioje - Japoniją.

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

Tęsinys, pradžia MP Ne 1-39
“O kaip tu vadiniesi, gudruole?” - Adis 

erzino mane toliau.
“Aš tau ne gudruolė... Mano vardas yra 

Alė... Dabar žinai...”
Nežiūrint pradinio susikirtimo, mes 

greit susidraugavom Mano pusseserė Han- 
ka,kuri irgi važiavo tėvo dviračiu, Vladas, 
Adis ir aš sudarėm žvalgų grupę, važiuo
dami vežimo priekyje. Mūsų darbas buvo 
įspėti tėvą apie artėjančius kalnus, kryž
keles ir amerikiečių patikrinimo punktus.

Kiekvieną kartą, kai pastebėdavom jų 
sargybinius, mes pasukdavom į pirmą 
pasitaikiusį šalutinį kelią, norėdami iš
vengti bereikalingos bėdos. Suaugusieji 
buvo jų įerzinti ir pikti, nes prie kiekvieno 
kontrolės punkto turėjo rodyti kareiviams 
savo dokumentus, atrišti ryšulius, niekada 
nežinodami, ko jie ieško. Kartais aš galvo
davau, kad jie tyčia taip darė, norėdami iš 
mūsų pasišaipyti.

Dažniausiai mes nakvodavom ūkininkų 
daržinėse. Kartais apsistodavom mokyk
lose arba kokioje nors salėje, kurios buvo 
paruoštos pabėgėliams prisiglausti. Neužil
go mes visi pradėjom kasytis. Net ir kū
dikiai to neišvengė. Ir vėl utėlės, blakės bei 
blusos karaliavo ant mūsų.

Vieną vakarą, kai nakties poilsiui
sustojom mažam kaimelyje, mus pasitiko _ vaisių nuo pakelėje augančių vaismedžių, 
vokiečių valdininkas. Net nepaklausęs, kas išskyros vieną nelaimingą atsitikimą. Aš 
mes per tokie ir ko norim, įsakė: tada sėdėjau aukštai vyšnių medyje,

“Eikit su manim” ir, paėmęs arklį už raškydama ir valgydama raudoniausias ir 
_________________________________________sultingiausias uogas, kurias galėjau pa- 
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brizgilo, pradėjo vesti link salės šalia 
aikštės.

“Čia jūs galėsit pernakvoti. Manau, 
kad galėsite gerai čia paiilsėti,”- kalbėjo 
jis atrakindamas duris.

Balienė, pažiūrėjus į vidų, į ant grindų 
gulinčius čiužinius, pradėjo šaukti:

“Aš čia nenešiu savo kūdikio. Jo ma
žytis kūnelis jau ir taip yra užsirožijęs nuo 
utėlių sukandžiojimo. Jis daugiau negali 
pernešti.”

Tą naktį, jaunoji pora nutarė miegoti 
lauke po medžiu.

“Ar aš galiu irgi miegoti lauke ?”- 
zirziau mamai

“Ne, tu negali Mes miegosim salėje 
su blakėm ir utėlėmis,” - mama subarė 
mane, žiūrėdama į artėjančius tamsius 
debesis.

Neužilgo užėjo audra ir pradėjo lyti be 
perstojo. Jaunoji pora nebeturėjo pasirin
kimo. Peršlapę grįžo į salę ir atsigulė ant 
blakių ir utėlių apsėsto čiužinio. Su maistu 
neturėjom jokios bėdos. Mes visi sukčia- 
vom kaip mokėjom ir galėjom, prašydami 
pabėgėlių maisto kortelių kiekviename 
miestelyje ir kaimelyje kur pravažiuoda- 
vom. Ne visada, bet daugeliu atveju pa
sisekė. Visi keturi patruliai, kaip mes save 
dabar vadinom, labai įgudom prisirinkti 

siekti Staiga, apačioj atsirado didelis vilkinis 
šuo, urgzdamas ir lodamas ant manęs. Jis 
šokinėjo aplink kamieną, bandydamas pa
griebti mano koją. Patraukiau jas aukščiau, 
bet kai pamačiau jo apsiputojusius nasrus 
ir baltus dantis, sustingau iš baimės.

Šalia šuns stovėjo didelis, storas ūkinin
kas su lazda rankoje. Kas dabar bus?, pagal
vojus beveik užspringau su vyšnia. Žvalgiau
si, ieškodama savo patrulių draugų, bet jie 
lėkė nuo manęs tolyn kiek galėdami grei
čiau, palikdami mane šuns valiai Norėjau 
juos prisišaukti, bet tie išdavikai jau buvo 
pradingę už kalniuko.

“Du Schweinehund... Du, Auslaender... 
Lipk lauk iš mano medžio.- vokietis ūki
ninkas rėkė dar garsiau nei jo šuva lojo.

Aš niekada nebuvau buvus tokia paklus
ni kaip dabar, bet koja praslydo pro šaką ir 
nukritau jam po kojomis. Nutvėręs už 
rankos, jis be pasigailėjimo pliekė mane su 
lazda per užpakalį ir skaudulius. O kai galų 
gale mane paleido, įširdęs dar riktelėjo:

“Lauk, prakeikta pabėgėle..., Lauk...”
Pasigriebus dviratį, pasileidau bėgti 

Atitolus nuo ūkininko, bandžiau sėsti ant 
jo, bet užpakalis buvo perdaug skaudus, kad 
galėčiau važiuoti Ir taip su geliančiais skau
duliais, burnodama, stūmiau dviratį toliau.

“Esu tikra, kad aš ne pirma, kurią jis taip 
išvanojo, už jo nusususių vyšnių valgymą. 
Koks skrodžius... Ai, ai, mano užpakalis... 
Ai, ai, skauduliai... Kokie bjaurūs mano 
draugai, kurie paliko mane šuniui sudrąs- 
kyti.” - siutau įniršus, raišdama ir ašaro
dama.

Kai grįžau prie vežimo, jie jau laukė 
manęs.

“Ale, nesirūpink. Mes tavo tėvams ne
pasakėm, kas tau atsitiko,” - Vladas pa
šnibždėjo man į ausį.

“Ačiū, draugeli, jūs mane išgelbėjot nuo 
dar vieno vanojimo,” - jau atsileidus, aš 
pašnibždėjau.

Mano apetitas vaisiams po to labai 
sumažėjo ir niekada daugiau nebelipau į 
vyšnių medį. Išvargusiems arkliams traukti 
perkrautą vežimą į Harz’o kalnus buvo 
labai sunku, nežiūrint, kad visi padėjo stum
ti, kaip buvo pažadėję. Važiuoti žemyn buvo 
dar sunkiau. Kiekvieno kalno viršūnėje 
vyrai turėjo nukirsti vieną ar du medelius, 
priklausomai nuo pakalnės ilgio ir statumo. 
Taip padarę, pririšdavo juos prie ratų galo. 
Tada visi susėsdavom ant medelių šakų, 
savo svoriu prilaikydami ratus, kad per 
daug neįsibėgėtų į pakalnę.

“Tėti, tu tikrai esi gudrus, kad taip su
galvojai “, - pagyriau, sėdėdama ant šakų.

“Gerai, kad tu taip galvoji, Ale. Todėl 
nepamiršk manęs klausyti, kai aš tau ką 
nors patariu.”

Ir taip mes keliavom keletą savaičių, 
kol vieną vakarą tėvas, pamatęs ūkelį 
pakelyje, paprašė šeimininko, kad leistų 
pas jį pernakvoti Jis sutiko.

Vakarieniaujant, mano dėdė išsitraukė 
užsOikusį butelį degtinės.

“Aš šitą bonką išlaikiau atšvęsti atva
žiavimą į amerikiečių zoną. Išgerkim, bro- 
Kai, dabar už saugų pabėgimą. Ruskiai čia 
negalės mūsų bepahesti,” - jis džiūgavo, 
pakeldamas stikliuką.

“Valio... Valio...” kiti pritarė.

(Bus daugiau)
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Sydnėjaus Lietuvių Klube
Spalio mėnuo Klube lyg virdulys 

gurguliuoja. Nuo pat mėnesio pirmos 
dienos - lėlių teatras, turgus, balius, kon
certas, lyg tai būtų priešrinkiminė propa
ganda.

Laukiame iš Melbourne atvykstančių 
“Tembro” solistų, nors paskutiniame laiške 
ponia Rita Mačiulaitienė skundžiasi, kad 
palydovai buvo įsigiję bilietus per 
ANSETT’ą ir dabar neaišku, kas iš mel- 
boumiškių juos lydės. Tačiau užtikrina, kad 
Stepas atvyks dieną prieš, o abi ponios - 
Rita ir Birutė - turi bilietus su QANTAS 
ir lauksime jų šeštadienio ryte. Matysime 
juos Klubo Baliuje, o sekmadienis, tikiuosi,

pritrauks pilną salę žiūrovų. Kalbant 
telefonu su ponia Rita, ji prižadėjo 
koncertui 23 dainas, o kai užklausiau, kas 
bus kai plosim, šauksim ir prašysim dar 
daugiau, gavau malonų atsakymą - 
“pamatysit!” Taigi, nepraleiskit progos 
apsilankyti Klube.

Iš liūdnesnės pusės. Patikrinus narių 
sąrašus, radau 173 narius, kurie 
nesusimokėjo nario mokesčio. Įritėkite 
omenyje, kad terminas sumokėti buvo 
rugsėjo 30 d.

SUSITIKSIME KLUBO BALIUJE 
IR PO TO KONCERTE!

Algis Bučinskas

In memoriam

Kultūrinės nuotrupos iš Šiaulių
Kultūrinės žinios šį kartą mane pasiekė 

iš Šiaulių. Laiškas, deja, keliavo “pailsė
damas” net 18 pilnų dienų. Tad Thrptautinio 
Exlibriu konkurso prizininkai jau bus 
atrinkti. Labai prašau buvusius Šiaulių

dėmesį į Juliaus Janonio gimnazijos dailės 
mokytojos prašymą atsiųsti savo kūrinius, 
jei įmanoma, į dailės parodą, rengiamą 
gimnazijos 150 metų jubiliejaus proga, kuris 
įvyks 2001 m. spalio 27-28 d. Jubiliejaus 
programa įdomi Pagarsėjęs dirigentas ne 
tik Lietuvoje, bet ir Europoje, S.So nd čekis 
ir jo kamerinis orkestras koncertuos “Sau
lės” kino centre. Vyks ir kiti koncertai, 
dailės parodos, jų tarpe ir Exlibriu paroda, 
Šiaulių miesto ir gimnazijos salėse bei 
literatūriniai montažai prie R Višinskio pa
minklo ir vakaronė pramogų centre “Max”- 
as. O dabar prie žinučių. Cituoju iš dailės 
mokytojos Daivos Leliukienės laiško:

“Vasaros atostogų metu su savo kolege 
dalyvavau dailės plenere-stovykloje (prie 
Merkinės).Vežėmės po tris savo mokines, ku
rios turi meniškas sielas. Tai buvo respub
likinis renginys dailės pedagogams ir mo
kiniams (12 suaugusūgų ir39 moksleiviai). 
Kiekvienas mokytojas turėjo 2 dienas vesti 
su mokinių grupe (apie 20) užsiėmimus, ku
rių rezultatai buvo kiekvieną vakarą prista
tomi visiems stovyklos nariams improvizuota 
peržiūros forma. Visi moksleiviai turėjo pa
pasakoti apie savo kūrybinį eksperimentą, 
pademonstruoti rezultatą. Mokytojas apiben
drindavo atliktą darbą, paaiškindavo tikslus. 
Visa tai buvo galima padaryti labai išradingai: 
su eilėmis, daina, mini spektakliu... Mūsų 
moksleiviams tai paliko neišdildomą įspūdį. 
Laisvi tą dieną kiti mokytojai galėjo tobulinti 
savo kūrybinius sugebėjimus - kurti poeziją, 
tapyti, fotografuoti, kurti erdvinius kūrinius 
(mobile, angį.), tik vakarinės peržiūros metu 
savo dienos darbus turėjo lygiai taip pat 
pristatyti. Žodžiu kūrėme kartu su vaikais ir 
šaka jų nuo ryto ligi vakaro. Be abejo, buvo 
ir pramogų - ekskursijos po to krašto įdo
miausias vietoves, tapyba ant kūno prie ežero, 
laužas per naktį su muzika ir dainomis... 
Pabaigoje iš įdomiausių darbų paruošėme 
parodą, kuri paliko Merkinės miesto dailės 
galerijoje. Vėliau paroda bus pervežta į Aly
taus rotušę ir parodosuždarymas su mokslei
viais ir dalyvavusiais pedagogais turėtų būti 
po dviejų mėnesių Vilniuje Pedagogų raidos 
institute. Prisiminimui stovykloje išleidome 
katalogą - brošiūrą su dalyvavusių mintimis, 
dienų temomis ir daugeliu iliustracijų. Štai

kokį nuostabų renginį turėjome vasaros atos
togų metu!

Grįžusi po atostogų į gimnaziją, buvau 
labai nustebinta atsiųstomis dovanomis iš 
Australijos. Šiaurės Borneo salos kablys yra 
nepaprastai gražus ir originalus kūrinys. 
Autentiškas net medienos kvapas, kuris buvo 
jaučiamas jį išvyniojus. O prisilietus pirštu, 
galima tiesiog pajausti kūrėjo dvasią. Savo 
galerijoje tikrai turėsime unikalų akcentą. 
Radau ir brangių meno albumų ir knygų 
siuntą. Naujausios meno knygos yra labai 
geros kokybės, tačiau iš savo atlyginimų jų 
nusipirkti negalime. Dovanotos knygos tikrai 
mums pagelbės kasdieniniame darbe, tuo 
labiau, kad bus tiesiog po ranka.

Po vasaros atostogų remonto darbų, gim
nazija pasitiko moksleivius labaipašviesėjusi. 
Daug kur viskas buvo perdažyta. Visuose 
aukštuose ir koridoriuose naujai pakabinome 
abiturientų dailės egzaminų darbų. Aktų 
salėje bus patys didžiausi ir brandžiausi dar
bai Labai laukiame baigiamųjų darbų - 
šviestuvų įrengimo. Galėsime 150 metų jubi
liejaus švenčių išvakarėse iškilmingai atidaryti 
iš Australijos dovanotą meno kūrinių galeriją. 
Manau, kad moksleiviams tai bus tikrai įspū
dinga. Tuo labiau, kad įdomių dalykų galė
sime papasakoti apie visus darbus ir autorius. 
(Dailės mokytoja sudarė brošiūrą apie visus 
dailininkus).

Dabartiniu metu labiausiai rūpi Tarptau
tinio Exlibriu konkurso rezultatai Jau sulau
kėme knygos ženklų iš daugelio pasaulio ša
lių, tame tarpe irvienas iš Australijos. Juokin
giausia, kad visų mažiausia darbų kol kas 
yra lietuvių menininkų. Ieškome ir savo buvu
sių dailę baigusių auklėtinių. Ruošiamės 
miesto Universiteto dailės galerijoje padaryti 
jų darbų parodą. Galės dalyvauti visi, kas 
norės ir turės meninių darbų nesvarbu prieš 
kiek metų baigė gimnaziją. Tikimės, kad 
parodą pavyks sudaryti margų bet įdomią 
visiems - ir jauniems, ir vyresniems. Lau
kiame eksponatų1 Linkėjimai iš Juliaus 
Janonio gimnazijos dailės kabineto”.

Baigdama cituoti Juliaus Janonio gim
nazijos dailės mokytojos Daivos Leliukie
nės laišką, dar kartą norėčiau paraginti buv. 
Šiaulių berniukų gimnazijos meniškos sie
los auklėtinius susirišti su ja ir, pagal gali
mybes, pasiųsti medžiagos rengiamai 
parodai. Tai gali būti net ir nuotraukos, ar 
trumpi aprašymai ir, aišku, dailės kūrimai

N.B.: Juliaus Janonio gimnazija, Tilžės 
g-vė 137, IT - 5400 Šiauliai

Isolds Poželaitė - Davis AM

x+A Stefa
1913.0126

Su mūsų pavasario besiskleidžiančiais 
žiedais kaip rudenio pageltęs lapas paliko 
šį audrų pilną pasaulį Tauragėje gimusi 
Stefa Gintalienė, sulaukusi 88 metų.

Iš rytų artėjanti antra raudonųjų 
okupacija privertė Stefą nieko nelaukiant 
gelbėti save ir mažametę dukrelę Ireną. 
Siame šurmulyje teko atsiskirti nuo vyro 
Juliaus, kuris po daugelio metų ištrūko iš 
raudonųjų nagų ir atvyko į Australiją pas 
savo šeimą. Trumpai teko džiaugtis šeima 
ir laisve. Palaužta sveikata be laiko nuvarė 
Julių į kapus. Stefa, kol leido sveikata, da
lyvavo bendruomenės ir Lietuvių Parapijos 
gyvenime.

Laidotuvių apeigos šv. Mišiomis 
prasidėjo St Joachim’s bažnyčioje rugsėjo 
25 d. Jas atlaikė vietinis australas klebonas 
Fr. John Alt. Po pamaldų, dalyvaujant 
šeimai ir draugams, Stefos žemiški palaikai 
buvo palydėti į Lietuvių sekcijos kapus 
Rookwoode ir palaidoti šalia anksčiau 
mirusio vyro Juliaus. Su velione Stefa 
kapuose draugų vardu atsisveikino 
Antanas Kramilius.

Gintalienė
-2001.0925

Stefa Gintalienė

Liūdesyje liko dukra Irena, jos sūnus 
Mark su žmona Lidija bei sūneliu Dean 
Mark. Po žemiškų kelionių ir audrų, toli 
nuo gimtosios Lietuvos, ilsėkis ramybėje po 
Pietų Kryžiumi Australijoje. • AVK

Current TALKA Interest Rates
The following interest rates apply from October 1,2001 

for all new and renewed deposits and for all loans:

Term Deposits
Account minimum $500

12 Month 5.0%
6 month 4.5%
3 month 4.5%

On maturity, the deposit and interest may be 

withdrawn or transferred to other accounts. 
If the client does not notify his/her intentions, 
the account is automatically rolled-over for 
another equal term at current interest rates. 
Withdrawals may be made from term deposits 

before maturity date. In such case only 0.5% is 

payable on the withdrawn sum.

At-Call Accounts
Account minimum $10

$5,000 +
3.0%
$1,000-$4,999

^Saving Accounts ( , TalkaKids AcC0Unt 20 % 
w? I Under 18 Youth Account 2.0 %

Loans — -•
Loan interest rates may be varied 

during the year depending on current 
interest rates offered by banks and 

other finance bodies.

No Bank Fees!
Contra Account Available

N^VLoans* 5.4 %
ov»r $60,000 capped for 12 months

Mortgage Secured 6.3 % 
Guarantor Secured 12.0% 
(conditions apply |

Personal 12.0%
(conditions apply)

Melbourne (03)9328 3*65 
Adelaide (08) 8362 7377
Sydney (02) 9796 8662
Emai: taiEa@accass.net.au

Bettar than the Bank

Sydnėjaus lietuvių choro “Daina” ir Ku - ring - gai vyrų choro bendras

spalio 21 d. 230 vaL po pietų 
Sydnėjaus Lietuvių Klube

Melbourne Pensininkų S-gos nariams
Sekantis susirinkimas įvyks spalio 9 d. 11 vaL Lietuvių Namuose. Jau laikas 

užsirašyti Kalėdinės šventės vaišėms. A.S.

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

Kviečiame visus apsilankyti į
Reginos Mačienės paveikslų ir Paul Mosig fotografijų

parodei
ir Alės Liublnienės antros knygos, Under Eucalypts,

pristatymcĮ,
šeštadienį, spalio 13 <L, nuo 10 vaL ryto iki 5 vaL p.p.

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

Bus kavutė ir užkandžiai

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

p.m. each Sunday evening, except the first Sunday of each month.
The teacher will be Marina Coxaite-lbylor.

For father information please contact:
Ray Jurkūnas 0408291113 or 95342967; Robert Sirutis 97083796.

“Sūkurys”
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NEPRALEISKITE PROGOS

TEMBRO
KONCERTO

KUR IŠGIRSITE ATLIEKAMUS 

KLASINIUS, LIAUDIES W ESTRADINIUS 
MUZIKOS VEIKALUS

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBE SPALIO 14 d. 2.30 vai.

ĮĖJIMAS $12.00 JAUNIMUI IKI 16 METŲ NEMOKAMAI

NARIŲ IR JŲ SVEČIŲ INFORMACIJAI

Skelbimų kainos
Nuo spalio 1 dienos “Mūsų Pastogėje” talpinamų užuojautų ir mažų 

skelbimų kaina bus $25 (įskaitant GST). Kalėdiniai sveikinimai kainuoja 
$20. Didesnių skelbimų kaina priklauso nuo skelbimo dydžio, ji pasilieka ta pati 
- $6.60 už 1 cm per dvi skiltis, su 15% nuolaida lietuviškoms organizacijoms.

LB Spaudos Sąjungos Valdyba

SPALIO 13 d. 8.00 vai.

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

Telf: 97081414 Fax: 9796 4962
______ www.lithuanianclub.org.au

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.
HAKSMOJI 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.

Spalio 7 d.
~TURGUS

Spalio 13 d. 8.00 vaL

KLUBO METINIS BALIUS
GERA MUZIKA, IMPORTUOTA PROGRAMA 

TRIJŲ PATIEKALŲ VAKARIENĖ 
ĮĖJIMAS $30.00

Užsisakykite stalus Klubo raštinėje

Spalio 14 <L

“Tembras” Koncertuoja

Spalio 28 d. 

METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Klutx> narių ir jų svečių dėmesiui

“Sūkurys” “Sūkurys” “Sūkurys” s 
j Kviečia visus buvusius šokėjus ir visus norinčius šokti tautinius šokius. j 
| Repeticijos prasidės spalio 14 dieną, 6 vaL po pietų Sydnėjaus Lietuvių Klube. | 

i Repeticijos vyles kiekvieną sekmadienį, išskyrus pirmą mėnesio sekmadienį. ■ 
Mokytoja - Marina Coxaite - Tkyior.

■ Daugiau informacijos galite gauti skambindami; ■
I Ray Jurkūnui tel. 0408 291113 arba 9534 2967, I
I Robertui Siručiui tel. 97083796. “Sukūrys” I

KLUBO BALIUS
Šoksit iki kitos dienos

GROS GERA MUZIKA

IMPORTUOTA PROGRAMA

TRIJŲ PATIEKALŲ VAKARIENĖ

WWW
ir vynas

UŽSISAKYKITE STALUS
KLUBO RAŠTINĖJE

ĮĖJIMAS ASMENIUI $30.00

J+UO SKIriOSI... ...idealistas nuo karjeristo?
Idealistas gyvena ir dega, karjeristas dega, bet gyvena.
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Pranešimas L.B.S. S-gos nariams
Artėjant metiniam susirinkimui, Lietuvių Bendruomenės Spaudos 

Sąjungos nariai kviečiami siūlyti kandidatus į Spaudos Sąjungos Komitetą. 
Nominacijos turi pasiekti Komitetą ne vėliau kaip spalio 23 dieną.

Nominacijos pteikiamos raštu, su bent dviejų Sąjungos narių bei siūlomo 
kandidato parašais. Komiteto adresas:

P.O. BOX 550, Bankstown, NSW 1885.
Dabartinį Spaudos Sąjungos Komitetą sudaro pirmininkas Vytautas 

Patašius, vicepirmininkas Vytautas Doniela, sekretorius Vytenis Šliogeris, 
nariai: Antanas Laukaitis ir Kęstutis Protas.

Pagal Sąjungos įstatus, du dabartinio komiteto nariai Antanas Laukaitis 
ir Vytenis Šliogeris turi atsistatydinti per šį metinį narių susirinkimą. Jie 
gali būti vėl renkami į naują komitetą.

lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tinklapis: www.users.bigpond.comfrnpastoge
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. ^Zelandijoje oro paštu $105.00.
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