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Vilniuje susirinko Lietuvos garbės konsulai

Pirmą kartą Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo susirinko 65 garbės konsulai iš 50 pasaulio valstybių. Iš viso šiuo metu 
Lietuva turi 89 garbės konsulus. Gausiausiam, aštuonių garbės konsulų būriui iš JAV atstovaujantis Vytautas Čekanauskas paklaustas, 
kas garbės konsului yra sunkiausia, atsakė: “Aukojame savo laiką ir savo pinigus’’. Už garbės konsulus atsakingas Konsulinio departamento 
konsulinės informacijos ir analizės skyriaus vedėjas Petras Anusas sakė, kad šie žmonės vertinami pagal du kriterijus: “Jie turi būti 
garbingi žmonės ir norėti atstovauti Lietuvai”. Garbės konsulų paieškos patikėtos užsienyje dirbantiems Lietuvos diplomatams. Būna 
atvejų, kai norintys būti garbės konsulais patys apie save praneša. Dokumentai su trijų žinomų to krašto žmonių rekomendacijomis 
perduodami užsienio reikalų ministrui. Garbės konsulo kadencija trunka trejus metus. Vėliau ji gali būti pratęsta arba, atsiradus 
garbės konsulą kompromituojančių žinių, nutraukiama. Lietuvos garbės konsulai Lietuvoje lankėsi tris dienas. Be susitikimų su Vilniaus 
ir Kauno miestų merais, jiems surengtos išvykos į Lietuvos įmones. Garbės konsulai lankėsi Panevėžio “Kalnapilyje” ir “Anykščių 
vyne”. Kartu su jais atvykusioms garbės konsulų žmonoms parengta atskira programa. Viešnios lankėsi M.KČiurlionio menų gimnazijoje, 
susipažino su Vilniaus ir Kauno senamiesčiais, taip pat^pžiūrėjo Trakus. .
Nuotraukoje: LR garbės konsulai, tarp jų Generalinis garbės konsulas Australijoje Viktoras Šliteris (centre) ir Garbės konsulas 
Melbourne Andrius Žilinskas (centre, truputį į dešinę), suvažiavimo metu prie Vyriausybės svečių rūmų Žvėryne (Vilniuje).
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KPaksas ragina dešiniuosius 
vienytis

(ELTA). Spaudos konferencijoje Seimo 
opozicijos lyderis Rolandas Paksas kriti
kavo valdžią dėl idėjų bei atvirumo stokos, 
seno mąstymo ir ragino dešiniuosius “mūru 
stoti prieš bergždžią, bet kokias esmines 
reformas nušluojančią kairiąją politiką”. Jis 
pasigedo svarbių Vyriausybės žingsnių, 
esminių reformų. Anot jo, mokesčių 
sistemos reforma sustojusi, o pabiros idėjos 
dėl kai kurių mokesčių padidinimo ar 
sumažinimo visuomenei pateikiamos kaip 
rimta reforma. Tokia pat padėtis esanti ir 
su pensijų reforma.

“Imkim peripetijas su žemės ūkio ministro 
postu - ta pati veikla, kurios leitmotyvas 
išsaugoti esamą padėtį, kad tik šiandien, 
dabar iki būsimų rinkimą būtą galima 
nuraminti kaimo žmones ir surinkti ją 
balsus”, - sakė R. Paksas. Jo nuomone, net 
ir tokie smulkūs, nereikšmingi faktai, kaip 
Premjero Brazausko kalba, šlovinanti pra
eitį, susitikime su investuotojais, Kūno kul
tūros ir sporto departamento vadovo Rimo 
Kurtinaičio pakeitimas, atsinaujinusios dis
kusijos dėl komunistų partijos legalizavimo, 
liudija vadovavimąsi sena komunistine lo
gika. Jos esmę R.Paksas nusakė taip: “iš
laukti, kol viskas nusiramins, ir grąžinti bu
vusius, bet savus į taip reikalingus postus. O 
po fakto - lolat neloję - socialdemokratinis 
karavanas keliauja toliau”. Kritiškai, kaip 
eilinį politikų manevrą, jis vertino ir kairių
jų siūlymą kartu rengti Prezidento ir savi
valdybių rinkimus. Anot jo, tai bandymas 
ką nors išlošti patiems, neatnešantis jokios 
naudos rinkėjams.

“Šiandien kaip niekad akivaizdu yra tai, 
kad dešiniosios partijos turėtą vienytis ne dėl 
artėjančių Prezidento rinkimų, ne dėl kokių 
nors savanaudiškų išskaičiavimų ar savo 
vidinio silpnumo, o dėl to, kad būtų galima 
mūru stoti prieš kairiųjų bergždžią politiką ”. 
Anot jo, susivienyti dešinieji turi tam, “kad 
būtų galima priekin stumti reformas, pri
vatizavimą, kad taip išaukštinta ir apdai
nuota “socialiai orientuota”politika neužgož
tų elementarios verslininkų laisvės ir teisės 
dirbti, užsidirbti ir sumokėti mokesčius”.

Konservatoriai kritikuoja 
nutarimą dėl dujų

(ELTA). Opozicinė Seimo konservato
rių frakcija konstatuoja, kad Vyriausybės 
sprendimas dėl “Lietuvos dujų” privatiza
vimo modelio buvo padarytas slapta, sku
bant, neatsižvelgiant į Seimo opozicinių 
frakcijų siūlymą privatizavimą aptarti 
Ministro Pirmininko pasitarime su parla
mentinėmis partijomis, ir pasiduodant 
“Gazpromo” spaudimui.

Tokia Įvykių eiga, anot Andriaus Kubi
liaus, tik dar labiau sustiprina nuogąstavi
mus, kad premjeras ABrazauskas yra pasi
ryžęs per artimiausius kelerius metus liku
sias valstybės nuosavybėje “Lietuvos dujų” 
akcijas parduoti tokiu būdu, kad galų gale 
didesnis nei 50% “Lietuvos dujų” akcijų 
paketas atitektų dujų tiekėjams iš Rusijos.

“Mums lieka neaišku, ką Vyriausybė 
toliau ruošiasi daryti, ką Vyriausybė darys po 
metų, kaip pardavinės likusias jos dispo
zicijoje akcijas. Vienintelis dalykas, ką mes 
girdime, tai sakymas, kad bus daroma taip 
pat kaip Latvijoje, kurbuvo pradėta nuo pa
ritetinio Vakarų ir Rytų kapitalo dalyvavimo ”, 

- sakė A Kubilius. Jis priminė, kad šiandien 
Latvijos dujų įmonę jau valdo Rusijos dujų 
kompanijos.

Kyšiai populiarūs ir reikalingi
Nors korupcijos lygis Lietuvoje truputį 

pagerėjo lyginant su kitomis pasaulio 
šalimis, tyrimai nurodė, kad kyšiai Lie
tuvoje yra plačiai paplitę. Pasak “Baltijos 
tyrimų”, 72% Lietuvos gyventojų mano, 
kad kyšiai padeda spręsti iškilusias 
problemas, o 61 % gyventojų, esant reikalui, 
yra pasirengę duoti kyšį, jei tai padėtų jų 
problemų sprendimui. Per pastaruosius 
penkerius metus 36% gyventojų ir 37% 
verslininkų davė kyšį. Didžiausias vidu
tinis paprastų gyventojų duoto kyšio dydis 
yra apie 800 litų, verslininkų - apie 8000 
litų. Du apklausos dalyviai prisipažino, kad 
jiems Lietuvoje kyšio yra tekę duoti po 2 
milijonus litų. Maždaug 70% visų kyšių 
tenka Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos 
apskritims. Daugiausia kyšių tenka duoti 
policijai, muitininkams. Verslininkai dar 
išskiria Mokesčių inspekciją, o paprasti 
gyventojai - ligonines, “Sodrą”. Kyšiai 
dažniausiai duodami žemiausio lygio - 
savivaldybių - valdininkams, po to apskri
čių tarnautojams, o paskiausiai naciona
linio lygio valdininkams.

Nauji pareigūnai
(ELTA). Prezidentas Valdas Adamkus 

po susitikimo su Jeronimu Kraujeliu pasi
rašė dekretą, kuriuo paskyrė jį žemės ūkio 
ministru. Jis paragino ministrą pagrindinį 
dėmesį skirti kaimo žmonių užimtumui ne 
tik žemės ūkio sektoriuje. Žemės ūkio mi
nistras privalo glaudžiai bendradarbiauti su 
socialinės apsaugos ir ūkio ministrais ir 
kartu imtis neatidėliotinų priemonių smul
kiam, šeimos verslui kaime plėtoti ir
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“Komunizmo vampyrai 
nebesislepia..?’

Min. pirm. Algirdo Brazausko kalba 
sukviestiems užsienio investuotojams, ku
rioje užuot kalbėjęs apie investavimą, jis 
gyrė sovietinį laikotarpį, susilaukė aštrios 
kritikos. Šitaip reagavo “Liet, ryto” viceredak
torius Rimvydas Valatka.

Brežneviška premjero ABrazausko 
kalba užsienio investuotojams - lyg vinis į 
modernios Lietuvos kaistą. Komunizmo 
vampyrai net ir sulaukę saulės šviesos ne
besislepia karstuose.

Kodėl dabar, kai daugelis nebeprisi
mena tų laikų realijų, okupacija vėl imama 
garbinti?

Pilietį ABrazauską galima suprasti. So
vietmečiu jis gyveno spec, šalyje. Jis planavo 
penkmečių statybas ir nematė tų, kurie 
penkmetį kitą kirto mišką Sibiro taigoje.

Kas gėrė su pulkininkais pirtyse, o kas 
šalo ir kentė patyčias sovietų armijoje.

Stebina kitkas. Tai, kad ABrazauskas 
nebebijo šlovinti komunizmo statybos. 
1989-aisiais bijojo. 1992-aisiais šlovinti pra
eitį jo nė su šautuvu nebūtum privertęs.

ABrazauskui 1997 m. užteko išminties 
nedalyvauti Prezidento rinkimuose, jo atsi
sveikinimo kalbos žodžiais tariant, tik dėl 
to, kad jį “slegiapraeities kupra”.

Kodėl tobulą didybę atsisveikinimu su 
politika pasiekęs veikėjas nutarė susinai
kinti, taukšdamas apie tai, kaip komunistai 
lietuvybę gelbėjo? Ar gelbėjimas - ir trem
tinių rašytojų diskriminacija, rusų kalbos 
mokymas nuo 6 metų, šliaužianti rusifika
cija, išniekintos Vilniaus katedra ir Klai
pėdos bažnyčia? Vieni sako: ko norėti, toks 
senatvės marazmas. Ko gero, yra dar rim
čiau. Nei ABrazauskas, nei jo komanda 
neturi jokių idėjų, kaip valdyti nepriklau
somą valstybę. Geriau įsižiūrėjus, nėra ir 
jokios komandos. Grupė draugų, saujelė 
instruktorių ir komjaunimo sekretorių, pa
pildyta kelių demagogų bei prisiplakėlių - 
ne komanda.

Praeityje viskas buvo aišku: gavai 
Maskvoje fondų, statai gamyklą. Dabar 
pasaulis pasidarė per greitas. Ką daryti su 
“Draugystės” viešbučiu ar knygynu, kaip 
pasidalyti dujų įmonę, jis dar įsivaizduoja, 
- bet ką daryti su valstybe?

Susidūręs su pasikeitusia ekonomikos 
realybe ir būdamas ūkiškai nuovokus žmo
gus A.Brazauskas ima suprasti, kokią 
nesąmonę jis padarė sugrįždamas. Todėl 
sovietų respublikos “laimėjimų” šlovinimas 
tėra natūrali pavargusio ir užspeisto į kam
pą žmogaus savisaugos reakcija.

Nereikėtų stebėtis, jeigu jis vėl eis į 
Prezidento rinkimus. Tai - geriausia išeitis 
pabėgti ir nebūti apkaltintam dezertyra
vimu. Bėgimas atbulomis yra patogus - 
nematai ateities iššūkių. Ne tik ABra
zauskas, einoriai, bradauskai, velikoniai 
taip daro. Visa senoji politinė karta varo 
atbulomis. Kylantys iš karstų komunizmo 
vampyrai - totalinio nuovargio požymis. 
Visuomenė, bent jau aktyvioji jos dalis, 
bręsta, ji reikalauja iš politikų vis daugiau, 
o politikai gali vis mažiau. Iš baimės pra
rasti vietą griebiamasi šio, to, bet vis išeina 
taip, kaip mokė sovietinė propaganda - 
apie tarptautinį imperializmą. □
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

♦ Spalio 4 d. ore virš Juodosios jūros 
sprogo rusų keleivinis lėktuvas, su rusų 
įgula ir žydais keleiviais, skridęs iš Tel Aviv 
į Novosibirską. Žuvo visi skridę 78 asmenys. 
Įtariama, kad sprogimą iššaukė paklydusi 
karinė raketa, nes incidento metu Ukrainos 
karinės pajėgos darė priešlėktuvinių raketų 
bandymus Kryme.
♦ Pakistane, Afganistano pasienyje, 
siaučia pavojingos Krymo - Kongo krauja
vimo karštligės epidemija. Šios užkrečia
mos ligos simptomai yra panašūs į tuos, 
kuriuos iššaukia Ebolos virusas. Suardomos 
arterijų, venų ir smulkiųjų kraujo indų sie
nelės ir žmonės miršta dėl nesustabdomo 
kraujavimo. Užregistruoti bent 75 susirgi
mai ir 8 mirtys.
♦ Amerikos pareigūnai aprūpino visų 
JAV sąjungininkų vyriausybes tyrimų duo
menimis, įrodančiais Afganistano vyriau
sybės globojamo Osama bin Laden kaltę 
organizuojant rugsėjo 11d. teroristinį New 
York’o ir Washington’© užpuolimą. Patį 
užpuolimą suplanavęs Osama bin Laden 
artimiausias bendradarbis egiptietis Mo
hammed Atef. Kaltės įrodymų įtikintas, 
Pakistano prezidentas generolas Pervez 
Musharraf leido amerikiečiams naudotis 
Pakistano oro erdve puolant teroristų židi
nius Afganistane.
♦ Afganistano Taliban vyriausybė pasiūlė 
JAV, D.Britanijai, Vokietijai ir Australijai 
paleisti Taliban suimtus 8 užsieniečius, 
teisiamus už bandymą platinti krikščionybę

Lietuvos įvykių apžvalga
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nedarbui mažinti. V.Adamkus taip pat 
paprašė ministrą užtikrinti skaidrų ir 
efektyvų SAPARD programos lėšų panau
dojimą.

Jeronimas Kraujelis gimė 1938 m. vasa
rio 16 dieną Panevėžio rajone. Nuo 1969 
iki 1985 metų - Žemės ūkio ministerijoje 
buvo darbo užmokesčio, planavimo ir 
ekonomikos valdybos viršininkas, 1986- 
1988 metais Agropramoniniame komitete 
dirbo Vyriausiosios ekonomikos valdybos 
viršininko pavaduotoju bei jos viršininku. 
Populiariai jis žinomas kaip kolūkių teo
retikas ir buvo liet kompartijos Centro 
Komiteto narys. 1989 iki 1991 metų J.Krau- 
jelis buvo žemės ūkio ministro pavaduo
tojas ekonomikos klausimais. Nuo 1992 
metų iki išrinkimo į Seimą jis dirbo vienoje 
iš žemdirbių savivaldos organizacijų - Lie
tuvos žemės ūkio bendrovių asociacijoje - 
generaliniu direktoriumi, prezidentu. Že
mės ūkio bendrovės - per paskutinį dešimt
metį prigijęs vardas neišsidalinusiems 
kolūkiams.

Premjeras Algirdas Brazauskas pasirašė 
potvarkį, kuriuo Kūno kultūros ir sporto 
departamento prie Vyriausybės generaliniu 
direktoriumi skiriamas Vytautas Nėnius. 
Jis laimėjo konkursą šio departamento 
direktoriaus vietai užimti.

Apie V.Nėniaus kandidatūrą prabilta 
iškart po to, kai rugpjūtį premjeras Algirdas 
Brazauskas pareiškė, jog tuometinis depar
tamento direktorius Rimas Kurtinaitis tu
rėtų atsistatydinti. Buvęs garsiosios “Žal
girio” komandos kapitonas R.Kurtinaitis 
ir centro žaidėjas Arvydas Sabonis, kai 
ABrazauskas buvo išrinktas prezidentu, 
buvo pasakę, kad jiems gėda būti lietuviais.

Socialdemokratų partijai priklausantis 
VNėnius Kūno kultūros departamentui jau 
yra vadovavęs 1993-1996 metais, kuomet 
Seime daugumą turėjo LDDP Anksčiau 
VNėnius buvo Lietuvos kompartijos 
instruktorius sporto reikalais.

VNėnius yra Lietuvos tautinio olimpi
nio komiteto viceprezidentas, Lietuvos 
sporto federacijų sąjungos prezidentas,
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Afganistane, jei šios valstybės atsisakytų 
nuo bet kokių priešiškų veiksnių prieš Ta
liban vyriausybę. Visos keturios valstybės 
atmetė Afganistano vyriausybės pasiūlymą, 
reikalaudamos Osama bin Laden ir jo ben
dradarbių išdavimo bei teroristų apmo
kymo stovyklų uždarymo.
♦ Spalio 7 d. vėlai naktį Afganistano laiku 
JAV ir D.Britanijos karinės pajėgos pradėjo 
karo veiksmus prieš Taliban vyriausybę. 
Raketomis iš povandeninių laivų Indijos 
vandenyne apšaudyti taikiniai Afganistane. 
Puolimą tęsė karo lėktuvai iš lėktuvnešių 
bei iš tolimų bazių. Pirmoje eilėje puolami 
Afganistano karo aviacijos taikiniai, Al- 
Qaeda teroristinės organizacijos stovyklos 
ir Taliban būstinės Kabul, Kandahar, Jala
labad ir kituose centruose. Karo veiksmai 
nukreipti prieš Taliban, ne prieš civilius 
Afganistano gyventojus, nes lėktuvai mėtė 
ir maisto siuntas badaujantiems krašto gy
ventojams. Oro puolimai tęsiami ir sekan
čiomis dienomis.
♦ Pakistano vyriausybė remia JAV kovą 
prieš Taliban vyriausybę, bet didelė dalis 
gyventojų palaiko kraštutinių musulmonų 
propaguojamą prieš JAV ir vakariečius 
nukreiptą politiką, tad eilėje miestų suruoš
tos protesto demonstracijos prieš JAV ir 
prieš Pakistano vyriausybę privedė prie 
kruvinų susirėmimų su policija ir kariuo
mene. Užsieniečiams nesaugu ir Indonezi
joje. Ten fanatiškos musulmonų organiza
cijos skelbia kerštą visiems užsieniečiams.

Lietuvos sporto draugijos “Žalgiris” prezi
dentas.

Genocido metinės paminėtos ir 
Washington’e

(ELTA). Washingtone, JAV holokausto 
memorialiniame muziejuje spalio 4 dieną 
svečių iš Vilniaus - berniukų choro “Ąžuo
liukas” koncertu paminėtos Holokausto 
Lietuvoje 60-osios metinės. Minėjimą 
surengė Lietuvos Respublikos ambasada ir 
JAV holokausto memorialinis muziejus.

Minėjimo pradžioje pasakytoje kalboje 
Lietuvos ambasadorius JAV Vygandas 
Ušackas pabrėžė, kad Lietuva kasmet pažy
mi tris susikaupimo ir atminties dienas. 
Viena iš jų skirta paminėti Holokaustą 
Lietuvoje. “Ąžuoliuko” koncertas, pasak 
VUšacko, yra naujas Lietuvos ir JAV 
kultūrinio bendradarbiavimo žingsnis. 
Ambasadorius sakė tikįs, kad kultūrinio 
pobūdžio renginiai nuties tarpusavio 
supratimo tiltus tarp dviejų tautų.

Lietuvos ambasada Amerikoje žydų 
genocido minėjimus tradiciškai rengia 
kiekvienais metais. Pernai JAV Senate bu
vo surengta Vilniaus geto plakatų paroda.

Karinės pratybos jūroje
(ELTA). Lietuvos kariškiai dalyvaus 

tarptautinėse jūrų pratybose. Mokymai 
“Amber Sea 2001” (“Gintarinė jūra”) 
spalio 4-12 dienomis vyks Latvijoje. Iš 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos jose iš viso 
dalyvaus apie 500 karių.

Lietuvai mokymuose atstovaus Karinių 
jūrų pajėgų minų paieškos laivas “Kuršis” 
su įgula, vienas Karinių jūrų pajėgų apsau
gos ir gynybos bataliono būrys, trys kari
ninkai iš Lietuvos Didžiojo kunigaikščio 
Butigeidžio motorizuotojo pėstininkų bata
liono bei du Karinių oro pajėgų naikintuvai 
L39. Šiemetiniams mokymams vadovaus 
Latvijos karinių jūrų pajėgų kapitonas 
Andrejs Zvaigzne. Tarptautinės pratybos 
“Amber Sea” kasmet rengiamos nuo 1995 m 
Lietuvių poezijos knyga angliškai

Rašytojų sąjungos klube buvo pristatyta 
didžiulė lietuvių poezijos rinktinė lietuvių 
-anglųkalbomis „Gyvasatodūsis. Breathe 
Free“. Jos sudarytojas ir vertėjas - niujor-

ŽVILGAMI
Pasisako Bendruomenės nario!

Vyskupas Motiejus Valančius
Mokslas Mokytojai

Neseniai teko skaityti knygą apie švie
timo raidą Lietuvoje XVIII a. antroje ir 
IX a. pirmoje pusėje. Autorė dr. Meilė 
Lukšienė labai stropiai surinko žinias savo 
leidinyje “Demokratinė ugdymo mintis 
Lietuvoje”. Radau įdomių žinių apie 
vyskupo Motiejaus Valančiaus pažiūras į 
mokslą. Šia tema jis rašo net keliose savo 
knygose, ir taikliai, net griežtokai pasisako 
apie liaudies išsimokslinimo stoką: “Juo tik 
protas silpnesnis, tuo žmogus nedaresnis” 
(M.Valančiaus Raštai, 1.1, psl.148)

Iš konteksto aišku, kad rašydamas 
“protas silpnesnis”, autorius turėjo omenyje 
išsimokslinimo laipsnį, o ne psichinės ne
galios kriterijų. Galbūt, kad šis jo posakis 
turi ir didaktinį ir kiek pagąsdinantį tikslą, 
nes Valančius nedviprasmiškai pasisako už 
elementaraus visuotinio švietimo būtinybę. 
Reikia pripažinti, kad tais laikais caro 
Rusijos okupuotoje Lietuvoje, tai buvo drą
sus žingsnis tiek politiniu, tiek ir kultūriniu 
atžvilgiu. Tačiau kas dar labiau stebina, tai 
jo požiūris, kad ne tik vyrai, bet ir moterys 
turi būti išmokslintos. Koks tai vis dėlto 
įžvalgumas dar XIX amžiui neįpusėjus! 
‘Žemaičių vyskupystėje” (1848 m.) jis rašo 
apie švietimo reikalingumą ir apie 
“mokytus lietos vyrus” (ten pat, psL 242).

Betgi Valančius nesitenkina tuo. Jis, 
aukšto rango dvasininkas, palaiko Eduka
cinės komisijos reformas ir atrodo, kad 
nepritaria senajai jėzuitų mokymo sistemai. 
Jo raštuose randame atsiliepimų, iš kurių 
galima suvokti jo nuomonę apie senosios 
metodikos mokyklų ir mokytojų lygį. Va
lančius gan išsamiai pasisako, kas jam 
nepatinka jų sąrangoje ir padaro išvadą, 
kad dėl to žmonės neišprusinti. Pavyzdžiui, 
apie/Kražių mokyklą jis rašo..‘Žemaičių 
vyskupystėje”, kad XVII amžiaus jaunuo
menė: “Kražiuose dėl mokymo mokėsi, bet 
mažko tepramoko, nes patys mokytojai 
negudriai temokėjo... Kaipogi viso proviso 
tuokart reikalavo nuo mokytinių, kad kiaurai 

kietis Vyt Bakaitis.
Rašytojų sąjungos pirmininkas Valenti

nas Šventickas pastebėjo, kad pirmą kartą 
išeina tokia stambi (500 psL) poezijos kny
ga, kurios išleidimo nesvarstė ir niekaip 
kitaip nesikišo jokia redakcinė kolegija ar 
kitas oficialus organas. Visa ji - Vyt 
Bakaičio nuopelnas. Autorių sąrašas drie
kiasi nuo Kristijono Donelaičio iki Mari
jaus Pakšto.

Pats Vyt Bakaitis paaiškino, kad jo 
pasirinkimą lėmė ne vien poetų iškilumas 
bendrame lietuvių literatūros kontekste ar 
jo asmeninės simpatijos, bet ir galimybė 
išversti į anglų kalbą, suteikti kūriniui 
panašią ištobulintą formą ir skambesį, kuri 
kūriniui yra esminė. Vertėjas sakė, kad jis 
nesivadovavo nei patriotiniais, nei religi
niais ar kitokiais kriterijais. Atsirenkant 
taip pat svarbu buvo, kiek kūrinyje yra tikro 
poetinio jausmo. Jis dėkojo dailininkui L. 
Grantui ir visiems prisidėjusiems už tai, kad 
knyga taip patraukli išoriškai Po įžanginių 
žodžių sekė aktoriaus A Venslovo ir paties 
V. Bakaičio savotiškas duetas, kai jie 
pakaitomis skaitė Fausto Kiršos, Kazio 
Binkio, Henriko Radausko, Jono Aisčio, 
Kazio Bradūno Gintaro Patacko, Sigito 
Gedos, Sigito Pamiškio eilėraščius, žinoma, 
abu skirtingomis kalbomis ir sudarydami 
galimybę susirinkusiems paieškoti formų 
panašumo. Antroji susitikimo dalis buvo 
skirta lietuvių literatūros vertimų į užsienio 
kalbas ir jų populiarinimo pasaulyje 
klausimams. Ta proga čia pat buvo galima 
pamatyti nedidelę lietuvių autorių leidinių 
parodą svečiomis kalbomis. 

mokėtų alvarą, bylotų jeb kaip lotyniškai, 
prirašytų plačius laiškus ant garbės geradėjų 
ir didžiūnų, braižytų šiokias tokias eiles 
lotyniškas. O visa tai mokėdami vaikai nė 
kiek dar mokytais nebuvo, iš tokio mokymo 
kilo didis neapšvietimas. kurs apdengęs buvo 
visą Lenkų žemę, už vis Augustui II ir III 
karaliaujant”. (M.Valančiaus Raštai, t II, 
psL 246)

O kas, be abejo, stebina ir džiugina 
mūsų laikų pedagogus, tai Valančiaus 
pažiūros į mokytojo ir moksleivio santykius 
ir toleranciją kitoms religijoms. Valančius 
smerkia mokytojus, kurie despotiškai 
elgiasi su moksleiviais ir pagiria tuos, kurie 
pasiekia gerų rezultatų be drakoniško 
“auklėjimo” metodų. Kaip pavyzdžius jis 
cituoja Kolainių ir Padubysio mokyklas: 
(Ten pat psL 267, 266). "... nes Zokano 
vyriausybė padėjo mokytojais vyrus protingus 
ir gerai pramokusius, kurie kaip vien reikiant 
vaikus mokė ir švietė”. “... nes mokytojai, 
Vilniujeprašviesti, ne vien kaip reikiant mokė, 
bet ir su vaikais žmoniškai elgės”.

Savo toleranciją kitoms religijoms Va
lančius įrodė pagildamas Kėdainių labai 
išmintingą kalvinų kunigą Joną Mpulsoną, 
kurį mokytoju padarė ”. (Ten pat, psl 259) 
Gal dar vertėtų paminėti, kad šis pedagogas 
tapo ilgamečiu mokyklos direktoriumi ir 
kitur minimas Mollesono pavarde.

Šį trumputį žvilgsnį norėčiau užbaigti 
autorės simpatišku Vyskupo ir jo sukurtu 
alterego Antano Tretininko portretu, kuris 
yra kiekvieno pedagogo “credo”: ’’Moky
tojas nebaudžia vaikų rykštę, autoritetą ir 
meilę įgyja, atsidėdamas darbui, supras
damas vaikus, mokėdamas juos Sudominti, 
bet kartu ir priversdamas dirbti. Beveik visa 
atsakomybė už mokymą ir auklėjimą tenka 
suaugusiajam, o ne vaikui...”

“Toliau vyskupas Motiejus Valančius 
siūlo vartoti kilnojamą abėcėlę, kad vaikiu 
lengviau ir greičiau pramoktų skaitytį, visą 
dieną su pietų pertrauka trunkantį mokymą 
paįvairinti pasakojimais,^ žaidimais, 
pasivaikščiojimais:.: .Esminiai reikalavimai —f 
mokytojui - mylėti (ne tik mėgti) savo darbą 
ir vaikus, suprasti juos ir ieškoti nors kiek 
mokymą lengvinančių būdų” (“Demokra
tinė ugdymo mintis Lietuvoje”, psl 244)

Isolda Poželaitė-Davis AM

“Čiulbantis kryžius”
Pasaulinę gyvūnijos dieną (spalio 3) 

Latvių gatvėje, Vilniuje, atidengtas meni
ninko Gitenio Umbraso kūrinys “Čiulban
tis kryžius”, simbolizuojantis dangaus ir 
žemės vienybę. Neįprasta konstrukcija iš 
keturių dešimčių inkilų Vilniuje pradeda 
ilgalaikį projektą “Paukščių takas”. Kūrinys 
skiriamas paukščių ir kitų gyvūnų globėjui 
šv. Pranciškui.

Pasak G.Umbraso, šį projektą jis bran
dinęs daugiau kaip du dešimtmečius. 
“Paukščių taku” norima sujungti šiaurinius 
ir pietinius paukščių migracijos kelius, juose 
išdėstant virtinę konstrukcijų iš inkilų. 
Autorius svajoja, kad jos galėtų būti sta
tomos ir kitose Europos Sąjungos šalyse, 
simbolizuodamos kelią į Romą arba 
Jeruzalę. Taip pažymėtas paukščių mig
racijos kelias simbolizuotų Europą be vizų, 
kurios gyventojai jaučiasi laisvi kaip 
paukščiai.
IBM kompiuteriai - mokytojams

Mokytojų dienos proga Švietimo ir 
mokslo ministerijoje Lietuvos pedagogams 
padovanoti nešiojamieji IBM kompiuteriai 
“Think Pad”. Kompiuterius laimėję peda
gogai dalyvavo Švietimo ir mokslo minis
terijos, bendrovių “IBM Lietuva” ir “Baltic 
Amadeus” rengtame konkurse, laikė kom
piuterinio raštingumo testą. Rengiant 
konkurso sąlygas siekta, kad nešiojamuo
sius kompiuterius gautų pedagogai, jau 
suvokę šiuolaikines technologijas ir galintys 
dalytis savo patirtimi su kitais.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvių 
grįžimo informacijos centro biuleteniais.

V » •. • * ■
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BENDRUOMENĖJ* BAR U OJE Tylūs ir gabūs naujai atvykusieji
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 

kraštų pirmininkų suvažiavimo, vykusio 2001 rugpjūčio 12-15 d.d. Seinuose, 

NUTARIMAI
1. Suvažiavimas džiaugiasi lietuviško švietimo už Lietuvos ribų plėtra, naujų 

švietimo židinių įsteigimu. Prašo bei ragina Bendruomenes ir toliau rūpintis lietu
viško švietimo plėtra, informuoti PLB Valdybos Švietimo komisiją apie naujai 
įkurtas mokyklas ir kitus švietimo židinius.

2. Džiaugiasi, kad XI Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas vyks Vasario 16- 
osios Gimnazijoje Vokietijoje, Seinų krašte ir Lietuvoje. Ragina visas kraštų Ben
druomenes remti šį svarbų lietuvybės išlaikymui renginį.

3. Suvažiavimas džiaugiasi ir dėkoja lietuviškos kultūros barų darbininkams 
ir vadovams. Ragina ir toliau nenuilstamai tęsti savo darbą šioje srityje. Prašo, 
kiek įmanoma, kraštų veiklą kultūros ir švietimo srityje koordinuoti su Pasaulio 
Bendruomenės Valdybos Kultūros ir Švietimo komisijomis bei PLB atstovu 
Lietuvoje.

4. Dėkoja “Pasaulio Lietuvio” redaktorei Reginai Kučienei ir administratoriui 
Viktorui Kučui už pasiaukojantį darbą. Ragina PLB kraštų Bendruomenių 
Valdybų narius užsisakyti ir platinti “Pasaulio Lietuvį” bei siųsti į jį straipsnius 
apie savo krašto veiklą bei rūpesčius.

5. Dėkoja visiems, parėmusiems “Valdovų rūmų” projektą. Skatina viso 
pasaulio lietuvius dosniai prisidėti prie jo įgyvendinimo iki 2009 metų.

6. Prašo atitinkamas institucijas padėti Lenkijos lietuviams (Suvalkų krašto 
gyventojams) įgyvendinti pageidavimą turėti Lietuvos televizijos bei radijo (FM) 
bangomis laidas.

7. Atskirais pareiškimais kreipiasi į NATO šalių vadovus remti Lietuvos ir 
Baltijos valstybių pakvietimą narystei NATO 2002 m. ir kviečia užsienio lietuvius 
įvairiuose kraštuose padėti Lietuvai būti pakviestai į NATO 2002 metais.

Vytautas Kantautas,
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos pirmininkas

Katinėlis ir Gaidelis scenoje
Senais laikais Australijos lietuvių 

teatras žydėte žydėjo: ir Adelaidėje, ir 
Sydnėjuje, ir Melbourne sceninio meno 
entuziastų nestigo. Sydnėjuje buvo ir Avos 
Saudargienės įkurtas “Vaikų teatras”, 
tačiau lėlių teatro Australijoje nebuvo net 
ir tais gerais laikais. Taigi, su “Katinėlio ir 
Gaidelio” pastatymu čia įvyko premjera. 
Danutė Gailiūnienė, Lietuvoje baigusi drą
siuos studiją, pasiryžo parodyti mums pa
saką - ir ne bet kokią, o pasaką visiems: ir 
mažiems ir dideliems. Iš tikrųjų, juk pasa
koje yra užfiksuotas tikras gyvenimas 
supaprastinta forma, išreikšta užslėptais 
simboliais bei metaforomis. Pasaka gali 
būti skaitoma įvairiuose lygiuose: vienaip 
ją skaito vaikai, kitaip tėvai, dar kitaip - 
etnologai, psichologai bei istorikai

Atsidarius užuolaidai mes pamatėme 
žalią girią, toj girioj - pasakų namelį, o 
prie jo ant kelmo sėdėjo Mergelė Uogelė, 
apsirengusi ilga raudona suknele, o jos 
galvelė skendo žalių lapų ir raudonų uogų 
kekių vainike. “Kaip gražu ”, - nuvilnijo per 
salę šnabždesys. Mergelė Uogelė, paaiš
kinusi tikros pasakos tikrą turinį, dingo už 
pasakų namelio. O tada pasirodė Katinėlis 
Rainakėlis ir Gaidelis Giedorėlis - du 
draugai kurie susitarė statyti “namą po 
medžiu”. Pasistatė ir gyveno. Galbūt gyve-
nimas jiems butų prabėgęs be sukumų, jei 
tik Gaidelis būtų protingesnis buvęs,
Katinėlio patarimo paklausęs ir Lapei Katinėlis, atradęs Lapę oloje, ją pagavo ir
Snapei - tai saldžialiežuvel nebūtų durų nubaudė: uždarė ją zoologijos sode.

Mergelė Uogelė — Danutė Gailiūnienė su mažaisiais padėjėjais: Luku Kains, -Tadu 
Kapočium, Natalija Lee, Lara Kains ir Irena Kapočiūte. Nuotr. Antano Kramiliaus.

Elvis, Sonata ir Ernestas Jaraminai.

Scenoje - Danutė Gailiūnienė (Mergelė 
Uogelė) ir renginio organizatorė dr. Ge
novaitė Kazokienė. Nuotr. A.Kramiliaus.

atvėręs. Ir pagriebė Lapė Gaidelį, ir nešėsi
jį per laukus pagalbos bešaukiantį, kol

Vis dažniau tai renginiuose, tai Klube, 
tai bažnyčioje susitinkame su naujai atvy
kusiais iš Lietuvos. Kai kurie atvyksta trum
pesniam laikui kiti - žada čia šaknis įleisti 
ilgesniam laikui. Pasikalbame su jais ir 
dažnai nustembame: kiek daug tarp jų yra 
labai malonių ir labai gabių asmenų.

Štai Sonata ir Ernestas Jaraminai atvy
ko su sūneliu Elviu. Jie, kaip tipiški lietu
viai - kuklūs, nemėgsta girtis. Ilgai teko 
įkalbinėti, kad sutiktų būti supažindinti su 
mūsų bendruomene.

Sonata ir Ernestas gimė ir užaugo Lie
tuvoje. Abu susipažino studijuodami Kau
no Technologijos Universitete. Mokėsi vie
noje grupėje, specialybė - Skaitmeninės 
projektavimo sistemos. Baigė universitetą, 
sukūrė šeimą, o po metų susilaukė ir sū
naus Elvio. Šiek tiek padirbėję Lietuvoje, 
nusprendė laimės ieškoti svetur. Sydnėjiš- 
kė Nijolė Bižytė (šiuo metu gyvenanti 
Lietuvoje) dažnai jiems papasakodavo apie 
Australiją. Todėl ilgai nedvejoję, pasirin
ko šią šalį Kadangi Australijoje, kaip ir 
visame pasaulyje, vis dar trūksta kompiu
terių specialistų, vizą gauti nebuvo labai 
sudėtinga.

Į Sydnėjų šeima atvyko 1998 metais. 
Ernestas pirmus tris mėnesius dirbo The 
Australian Software Company. Vėliau 
Ernestas gavo pasiūlymą iš kompanijos 
Happen Business, kur dirba iki šiol kaip 
Senior Programmer. Ši kompanija yra 
sukūrusi programą, kuri vadinasi Jim2 (Job 
Information Management). Ji yra skirta 
biznio valdymui ir apskaitai. Nors tai dar 
gana naujas produktas, bet jau suspėjo 
gauti ir kelis apdovanojimus. Jim2 du 
metus iš eilės pateko tarp Channel 9 Small 
Business Awards Finalists, laimėjo pirmą 
vietą Australian Manufacture Software

Katinėlis, išgirdęs pagalbos šauksmą, jį 
išgelbėjo. Ir kai tai pasikartojo antrą kartą, Aiškiai matydami už grotų tupinčią 

Lapę Snapę ir jausdamiesi visai saugūs, ir 
mes, žiūrovai, džiaugėmės drauge su 
Mergele Uogele, Katinėliu ir Gaideliu 
Dainorėliu: ir ant sūpuoklių supomės, ir 
Gaidelio dainelę dainavome:”..kakarieko, 
kakarieko aš daugiau nemoku nieko”. Dar 
užklydo Kalėdų Senelis iš Lietuvos, paprašė 
jis dainelių apie visus metų laikus ir ap
dovanojo vaikus dovanėlėmis. O po visų 
dainų dainelių Mergelė Uogelė nusileido 
nuo scenos ir su mūsų vaikučiais sušoko 
ratelį. Tačiau prieš išeidama, Mergelė 
Uogelė neužmiršo ir auditorijos - visiems 
mums padovanojo brangiausią dovaną - 
šypseną. Ji prilipo prie manęs ir iki dabar 
dar ją nešiojuosi su savimi.

“Katinėlis ir Gaidelis” - tai puikiai 
sueiliuota Kosto Kubilinsko poema, kurią 
Danutė Gailiūnienė išdeklamavo visais 
reikiamais balsais (tarp kitko, be jokių suf
lerių). Poema turi ir kiek didaktiškų ele
mentų: graži draugystė, ištikimybė, pagalba 

Awards Melbourne, taip pat pateko tarp 
keturių geriausių produktų parodos IT 
2000 Sydnėjuje metu.

Sonatos pirmas darbas Australijoje 
buvo Centrelink Call Support centre, po 
to perėjo dirbti į spausdinimo kompaniją. 
Čia ji dirba Production Manager asistente. 
Šiuo darbu ji labai patenkinta.

Ernestas ir Sonata yra įsijungę į Syd- 
nėjaus lietuvių veiklą. Laisvalaikiu mėgsta 
sportuoti. Ernestas žaidžia pool’ą Lietuvių 
Klube. Taip pat mėgsta krepšinį, lauko ir 
stalo tenisą, labai patinka kompiuteriniai 
žaidimai. Sonata pradėjo vadovauti stalo 
teniso entuziastų būreliui Sydnėjaus Lie
tuvių Klube, kur neseniai, granto ir Banks- 
towno savivaldybės dėka, buvo gauti du 
nauji stalo teniso stalai. Laisvalaikiu mėgs
ta kapstytis sode, keliauti. Sūnus Elvis 
lanko katalikišką Šv. Teresės mokyklą, 
lanko plaukymo bei karate treniruotes. 
Šauniai pasirodė praėjusiame “Šiupinyje” 
Sydnėjaus Lietuvių Klube.

Laukiam lapkričio mėnesį į Sydnėjų 
atvažiuojančių Sonatos tėvų. Jie yra gana 
nemažai pakeliavę po pasaulį, bet “down 
under” dar nebuvę. Sonatos tėvelis hab. dr. 
Vytautas Martinaitis yra Aplinkos inžine
rijos fakulteto dekanas Vilniaus Gedimino 
Technikos Universitete. Jis yra paskelbęs 
virš 40 mokslinių darbų Lietuvos ir užsie
nio žurnaluose. Be to, yra keturių išradimų 
autorius. Jo mokslinių interesų sritis - 
efektyvus energijos vartojimas pastatuose. 
Tai labai opus klausimas dabartinėse 
energetikos sąlygose Lietuvoje. Jis yra ir 
Vyriausybės energijos taupymo komisijos 
narys. Tikimės, kad Sydnėjaus lietuviai 
turės progos jį išgirsti mums paaiškinant 
energetikos problemas Lietuvoje.

Ramona ir Ramutis Zakarevičiai

nelaimėje, nerūpestingumo pasėkos ir galų 
gale pabauda už klastą. Šiais laikais, kai 
vaikams skirti filmai, video, televizijos 
programos kimšte prikimštos gąsdinimų ir 
kankinimų, šaudymų ir gaudymų, tokie tyri 
ir dori veikalai praskaidrina sielą ir padaro 
gyvenimą daug malonesnį, ypač kai tiesa 
ir teisingumas yra galutiniai laimėtojai

Tiek vaidyba, tiek scenarijus buvo ža
vūs. Gailiūnienė mokėjo viską darniai 
supinti: ir daineles, ir žaidimus, net ir 
pasikalbėjimus su auditorija. Visi grįžo j 
vaikystę, žiūrovų veiduose spindėjo šypse
nos. Gaila būtų tokį puikų pasirodymą taip 
ir užbaigti su premjera. Reikėtų jį ne tik 
pakartoti, bet ir kitiems miestams parodyti. 
Čia buvo įdėta ne tik daug darbo ir gero 
noro, bet ir daug talento, kuris nėra lengvai 
atrandamas. O Danutė Gailiūnienė, pasi
rodo, jo nestokoja. Ačiū jai už jos talentą 
ir įdėtą darbą.

Genovaitė Kazokienė
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Lietuva iš arti
Praturtino Gintaro muziejų

Grafų Tiškevičių rūmuose jau ne pirmą 
kartą su gintaro dovanomis iš tolimų kraštų 
svečiavosi Australijoje gyvenanti menoty
rininkė dr. Genovaitė Kazokienė.

Viešnia iš tolimosios Australijos minėjo, 
jog ji po emigracijos pirmą kartą Palangoje 
ir Gintaro muziejuje apsilankė 1975 metais. 
Jau tuo metu G.Kazokienė pagalvojo, kad 
reiktų ekspoziciją praturtinti ir gintaro 
dirbiniais iš kitų šalių. “Tarkime, Afrikos 
gintaras yra tamsus ir juodas, o lietuviškasis 
- šviesus, todėl norisi atskleisti tikrąjį jo 
grožį", - minėjo menotyrininkė, pradžioje 
abejojusi, kaip ši idėja bus priimta.

Nuo rugsėjo 14 d. lankytojai tarp 
gausybės eksponatų gali pamatyti pagal 
G.Kazokienės pasirašytąjį Dovanojimo 
aktą muziejaus priklausomybei atitekusius 
meno dirbinius. Tibeto gintaro vėrinys su 
sidabru ir turkiu, Tibeto vienuolio gintaro 
rožančius, gintaro karoliai iš Vakarų 
Afrikos, lydyto gintaro ir sidabro papuo
šalas iš Šiaurės Vakarų Indijos bei gintaro 
gabaliukas iš Naujosios Zelandijos - tai 
visa, kas buvo per dvejus metus, anot 
viešnios, jos pastebėta ir supirkta, kai tik 
pardavėjai užtikrindavo, jog juose esama 
tikro gintaro.

Pasak G.Kazokienės, dovanojimo tiks
las - tai galimybė žmones supažindinti su 
kitų kultūrų nedidele dalimi. “Kas gali imti 
ir paprastai nuvažiuoti į Naujosios Gvinėjos 
džiungles?’’, - retoriškai klausė viešnia, jau 
penkis dešimtmečius gyvenenti saulėtoje 
Australijoje, kur aktyviai veikia lietuvių 
bendruomenė.

Paklausus viešnią, ar ji negalvoja

Sąjūdis - tada ir dabar
(Tęsinys iš MP nr. 40)

Su Sąjūdžio Kauno tarybos pirmininku 
doc. dr. Kazimieru Blaževičiumi kalbasi dr. 
Vytautas Doniela.

Atrodo, kad ne vienas iš valdžios ir pa
sipelnė...

Geriausiose miestų, gražiausiose kraš
tovaizdžio vietose, prie ežerų, netgi nacio
naliniuose parkuose pridygo daugybė 
pilaičių. Seimūnas, ministras, kelis metus 
pasitrainiojęs valdžios olimpe, už pusę 
milijono litų pasistato pilaitę, nors ir 
turgaus bobutei aišku, kad iš savo atly
ginimo jis to padaryti negalėjo. Kovos su 
korupcija tarnybų darbuotojams elemen
tarioji aritmetika neįkandama... Visų lygių 
valdininkija, kuriai svetimi Sąjūdžio idealai, 
savo gerbūvį sėkmingai ir nevaržomai kuria 
mokesčių mokėtojų sąskaita. Taip praėjo 
11 Laisvės metų... Yra ko nerimauti 
sąjūdiečiams.

Jūs gan plačiai bendradarbiaujate Lie
tuvos bei išeivijos spaudoje, dažnai apžvel
giate politinių kalinių, tremtinių ir partizanų 
knygas. Kaip galėtumėte pakomentuoti šią 
literatūrą?

Glaustai pakomentuoti šios gausios 
literatūros neįmanoma. Apsiribosiu tik 
sąlygine jos klasifikacija. Tai: 1. Politinių 
kalinių, tremtinių ir partizanų prisiminimai;
2. Populiari literatūra tremties ir laisvės 
kovų tematika; 3. Partizanų ir tremties 
poezija; 4. Mokslinės monografijos, skirtos 
laisvės kovoms ir 5. Moksliniai - istoriniai 
žurnalai, skirti pasipriešinimo kovoms 
rudiesiems ir raudoniesiems okupantams.

Džiugina tai, kad minimos literatūros 
turime pakankamai daug. Belieka tik ją 
sumaniai naudoti jaunimo auklėjimui ir 
išugdysime patriotų kartą, vertą legendinių 
laisvės kovotojų. ‘

Keletą žodžių apie naujausias monogra
fijas ir mokslinius periodinius žurnalus?

Mūsų Pastogė Nr. 41,2001.10.15, psl. 4

Dr. Genovaitė Kazokienė sudovanomis.

galutinai grįžti į Lietuvą, atsakė: ’’Kai ilgai 
gyveni kitoje šalyje, įaugi įjos bendruomenę. 
Be to, būdama Australijoje, o ne Lietuvoje, 
savo gimtajai šaliai galiu padaryti daugiau

Sonata Lepaitė
(“Vakarinė Palanga”)

Paminėsiu tik tas monografijas, kurio
mis pastaraisiais metais teko naudotis. 
Monografijos labai vertingos, o jų pavadi
nimai atspindi turinį. Tai:

1. Juozo Staikausko “Čekistinė kariuo
menė Lietuvoje 1944-1953 metais” (1998, 
44 p.);

2. Nijolės Gaškaitės-Žemaitienės “Par
tizanai apie pasaulį, politiką irsave”(1998, 
711 p.);

3. “Pragaro vartai Štuthofas”, autorių 
kolektyvas (1998, 487 p.);

4. Arūno Bubnio “Vokiečių okupuota 
Lietuva 1941 -1944” (1998,606 p.);

5. Kęstučio Kasparo “Lietuvos karas” 
(1998,620 p.);

6. Izidoriaus Ignatavičiaus “Lietuvos 
naikinimas ir tautos kova 1940 - 1998” 
(1999, 701 p.);

7. Broniaus Kaselionio “Dainavos par
tizanų Šarūno rinktinės dokumentai ir pri
siminimai” (1999,520 p.);

8. “1941 m. birželio sukilimas. Doku
mentų rinkinys”, sudarė V. Brandišauskas 
(2000,378 p.);

9. “Lietuvos partizanų Tauro apygarda 
(1945 -1952 m)”, sudarė N. Maslauskienė 
(2000,584 p.);

10. Juozo Starkausko “Stribai” (2000, 
615 p.).

Iš mokslinių istorinių periodinių žur
nalų paminėtini šie:

1. “Laisvės kovų archyvas”, Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių sąjungos lei
dinys.

2. “Genocidas ir rezistencija”, Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 
centro leidinys.

3. “Lietuvos archyvai”, Lietuvos archy
vų departamento leidinys.

Šie žurnalai vienas kitą papildo ir yra 
labai informatyvūs. Anksčiausiai pradėtas 
leisti “Lietuvos kovų archyvas” (1991 me
tais). Šįmet išėjo jau 30-as tomas.

Prie mokslinės reikšmės leidinių reikia

Seimo nariai mėgsta keliones
Vienerius metus dirbantis Seimas, ku

rio dauguma narių pirmą kartą tapo 
parlamentarais, jau suspėjo išgarsėti po
mėgiu keliauti Ypač mėgstamos kelionės 
į egzotiškus kraštus.

Neseniai Seimo vicepirmininkas social
demokratas Artūras Skardžius ir liberalė 
Dalia Kutraitė-Giedraitienė grįžo iš Bur
kina Faso (Afrika) sostinėje Ouagadougo 
vykusios Tarpparlamentinės Sąjungos 
Konferencijos. A.Skardžius tapo ir pačios 
brangiausios šiais metais kelionės į Kubos 
sostinę Havaną dalyviu. Šioje šalyje taip 
pat vyko Tarpparlamentinės Sąjungos 
Konferencija.

Komandiruotes parlamentarai įsigud
rino derinti ir pagal savo pomėgius. Vyno 
ekspertu save laikantis liberalas Domi
ninkas Velička už Seimo pinigus jau lan
kėsi Prancūzijoje bei Vokietijoje vykusiuose 
forumuose, kurių dalyviai dalijosi patirtimi 
vyno technologijos srityje.

Parlamentarų kelionėms šiemet biu
džete buvo numatyta 1.1 mln. litų. Šių 
pinigų užteko vos pusmečiui. Iki šiol 
užsienio kelionėms jau išleista beveik 1.7 
mln. litų. Praėjusią savaitę Seimo vadovybė 
taip pat nutarė perpus sumažinti į Strasbūre 
vyksiančią Europos Tarybos Parlamentinę 
Asamblėją išsiruošusių parlamentarų

BEDA? - VADOVAUS IS POŽEMIO
Lietuva - ne JAV, ji niekuomet nesi

rengė branduoliniam karui, tačiau šalyje 
nemaža objektų, kurie avarijos atveju gali 
kelti grėsmę visiems gyventojams. Tai 
Ignalinos atominė elektrinė, Bronislovo 
Lubio “Achema” (buvęs Jonavos “Azo
tas”), “Mažeikių nafta”, Klaipėdos uostas 
su naftos terminalu, dujotiekio bei nafto
tiekio vamzdžiai. Beje, visi šie objektai gali 
būti ir teroristų taikiniai, ypač IAE, kuri 
kostruktyviai neapsaugota nuo lėktuvo 
kritimo. Būtent todėl o ne dėl tariamai 
pavojingo reaktoriaus tipo Europos Sąjun
ga ir ragina Lietuvą uždaryti šią jėgainę.

Kaip Lietuva pasirengusi valdyti gali
mas krizes bei dirbtinai sukeltas katas
trofas? Pareigūnai teigė, kad iš sovietinių 
laikų paveldėta ir per pastarąjį dešimtmetį 
išplėtota civilinės saugos sistema leidžia 
valstybės vadovams neprarasti kontrolės 
šalyje netgi įvykus avarijai Ignalinos AE.

“Mes esame pasirengę veikti aviakatas- 
trojų, laivų katastrofų, naftos išsiliejimo 
atvejais, - sakė Civilinės saugos departa
mento (CSD) direktorius Antanas Pauli- 
kas. - Taip pat yra parengti veiksmų valsty
bės mastu planai, jei įvyktų Nemuno potvy
nis ir avarija Ignalinos AE.

Kiekviena valstybinė institucija turi 

priskirti Juozo Daumanto - Lukšos “Par
tizanus” ir Adolfo Ramanausko - Vanago 
“Daugel krito sūnų...” (trecioji papildyta 
laida, 1999, 608 p.).

Susiklostė nuomonė, kad jaunimas turi 
nepakankamai žinių apie skaudžiausią ir 
kruviniausią mūsų tautos istorijos laikotarpį. 
Kaip yra iš tikrųjų?

Sakyti kad jaunimas pakankamai infor
muotas apie partizanų kovą, būtų per drą
su. Tačiau istorijos mokytojų patriotų 
daugėja ir jaunimo informuotumas gerėja. 
Tampadeda ir tradiciniais tampantys kelių 
pakopų respublikiniai konkursai “Lietuvos 
laisvės kovų ir kančių istorija”, kuriuos or
ganizuoja Švietimo ir mokslo ministerija, 
Tautos Fondas (New York) bei Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 
centras. 1999 metais vykusio tokio kon
kurso geriausieji rašiniai publikuoti leidiny
je “Nelaisvės metų atspindžiai” (2000,654 
p.). Šiais metais įvykusio panašaus konkur
so laimėtojų straipsneliai pradėti spausdinti 
11-tame žurnalo “Genocidas ir rezisten
cija” numeryje. Publikacijos rodo, kad jau
nimas domisi ir gerai žino skaudžią savo 

delegaciją. Strasbūras ir Belgijos sostinė 
Briuselis - populiariausi Seimo narių 
maršrutai. Vieno Lietuvos parlamentaro 
kelionė į Strasbūre rengiamas Parlamen
tinės Asamblėjos sesijas Seimui atsieina 
apie 4 500 litų.

Vienu socialdemokratu mažiau buvo ir 
ką tik į Vokietiją išvykusioje Seimo par
lamentinių ryšių su šia šalimi delegacijoje. 
“Lietuvos ryto” žiniomis, patiems socialde
mokratams reikėjo apsispręsti, kurį Seimo 
narį išleisti į Vokietiją - Algirdą Kunčiną 
ar Justiną Karosą. Pastarasis - šios grupės 
pirmininkas, todėl jis išskrido j Vokietiją. 
Bet ir A. Kunčinas neliko nuskriaustas. Jis 
kišenėje jau turėjo kvietimą į Islandijos sos
tinėje Reikjavike vykstantį NATO Parla
mentinės Asamblėjos Komiteto posėdį.

Paaiškėjus, kad Seimas gerokai viršijo 
užsienio komandiruotėms skirtų pinigų 
limitą, praėjusią savaitę buvo nutarta 
sumažinti į komunistinę Kiniją vykstančią 
šešių parlamentarų delegaciją. Paskutinę 
akimirką kairiesiems palanki Kinija ištiesė 
lietuviams pagalbos ranką ir nutarė pati 
apmokėti Seimo vicepirmininko, nuola
tinio dešiniųjų kritiko, socialdemokrato 
Vytenio Andriukaičio vadovaujamos de
legacijos sąskaitas.

Tadas Ignatavičius, “I>.r.”,”MP” inf.

planą, kaip ir ką turi daryti esant eks
tremalioms situacijoms. Bendrai vadovau
jama valstybinėms struktūroms gali būti iš 
Ypatingųjų situacijų valdymo centro, įkurto 
bunkeryje Vilniuje po Tauro kalnu. Šiame 
dar nuo sovietmečio likusiame, tačiau kapi- 
taliai suremontuotame ir pertvarkytame 
bunkeryje įrengtos kompiuterizuotos darbo 
vietos CSD štabo specialistams bei krizių 
metu į jį persikelti turintiems šalies vado
vams, ministerijų ir žinybų atstovams. Pagal 
įstatymą, esant ekstremaliai situacijai 
ministras pirmininkas skiria operacijų j 
vadovą, paprastai ministrą ar kurio nors 
departamento vadovą, priklausomai nuo 
krizės pobūdžio. Pasak A.Pauliko, prak
tiškai CSD ekstremalių situacijų valdymo 
centrą teko išbandyti tik kartą - per didžiulį 
Nemuno potvynį 1994 metais. Tačiau visų 
institucijų atstovų mokymai rengiami 
nuolat

Pesimistiškiau atsiliepia Valstybės sau
gumo departamento vadovas Mečys Lau
rinkus. “Taip, yra numatyta, kuo Krizių val
dymo centras turi užsiimti. Yra etatai Tačiau 
bėda ta, kad šis centras, vaizdžiai šnekant, 
“neįjungtas į tinklą”. Nėra  finansavimo, nėra 
visos reikiamos įrangos - kompiuterių, 
informacinės sistemos”. Pagal “Veidą” 

tautos nesenų laikų istoriją.
Ką galite pasakyti apie laikraščius, atsto

vaujančius visuomenės pažiūras nuo centro į 
dešinę? ■■

Apgailėtina, tačiau absoliuti dauguma 
periodikos kontroliuojama kairiųjų. Tą 
faktą kairieji labai sumaniai išnaudoja 
įvairių rinkimų metu. Nesuprantama, kaip 
du kartus buvę valdžioje dešinieji nepasi
rūpino savąja spauda. Buvęs rimtas dien
raštis “Lietuvos aidas” buvo sužlugdytas 
pačių dcšiniųjų rahkomis. Šiandien jis 
bando atsitiestų tačiau pasirinktas super- 
radikalumo kelias nedidina jo populia
rumo. Kaip ir buvusiuose, taip ir būsimuose 
rinkimuose dešinieji turės neišvengiamų 
sunkumų dėl savo populiaraus laikraščio 
neturėjimo. Šiandien dešiniosioms pažiū
roms atstovauja skaitytojų mėgiamas 
“Valstiečių laikraštis”, pakankamai solidus 
“XXI amžius”, specialios paskirties “Trem
tinys” ir vienas kitas rajonų laikraštėlis. 
Paminėtieji laikraščiai (ne dienraščiai) 
nepajėgūs atremti kairiosios spaudos, 
neatstovaujančios tautos interesų, stipraus 
spaudimo. □
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PLB ir PUS Kraštų
Pasaulio 

Lietuvių Ben
druomenės ir Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Są- 

a jungos kraštų pirmininkų 
suvažiavimas prasidėjo penkių valandų 
autobuso kelione nuo Vilniaus iki Seinų, 
Lenkijoje. Atvažiavę užsiregistravome Lie
tuvių Namuose. Jaunimas buvo apgyven
dintas Punsko gimnazijos bendrabutyje.

Susipažinimo vakaronė vyko 
Lietuvių Namų salėje, kur vėliau 

mes daug valandų praleidome posėdžiau
dami. Seinų ir Punsko lietuviai paruošė 
puikias vaišes - stalai plyšo nuo patiekalų. 
Sakyčiau, kad Lenkijos lietuviai labai 
skaniai verda - panašiai kaip mes, tik jie 
nebijo riebalų. Jie verda taip, kaip mūsų 
močiutės verda: neskaičiuoja nei kalorijų, 
nei riebalų gramų. Tas pirmasis vakaras
praėjo smagiai ir greitai. Jaunimas susipa
žino vienas su kitu greitai, nes beveik visi
jau buvo susidraugavę X Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongrese, Australijoje, arba per 
praėjusių metų suvažiavimą. Tad buvo tik 
keli nauji veidai. Visus atvykusius pasvei
kino Lenkijos Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos pirmininkė Irena Gasperavičiūtė, 
Lietuvos Respublikos ambasadorius Len
kijoje Darius Degutis ir PLB Valdybos pir
mininkas Vytautas Kamantas. Suskai
čiuota, kad suvažiavo 26 LB kraštų valdybų 
pirmininkų ir 15 jaunimo sąjungų pirmi
ninkų. Po sveikinimų susipažinome su 
vietiniais lietuviais ir pasiklausėme lietuviš
kų muzikantų muzikos.

Suvažiavimo metu mes išklau
sėme daug pranešimų, pokalbių ir 

susipažinome su įvairiais svarbiais asme
nimis. Užuot pasakojus apie pranešimus ir 
pokalbius, papasakosiu savo asmeninius 
įspūdžius. Jeigu norėsite sužinoti tikslesnės 
informacijos apie kiekvieno krašto veiklą, 
problemas ir pasiekimus, siūlyčiau ap
lankyti PLB tinklalapį per internetą 
(www.plbvaldybaforg), kur rasite visų 
kraštų pirmininkų adresus ir informaciją 
apie jų veiklą. Vėliau PLB pateiks visą 
išsamią informaciją.

Prmadienis prasidėjo pusry
čiais bendrabutyje. Po jų važia- 
. vome į Seinų kapines padėti gėlių prie An

tano Baranausko paminklo ir ant 1919- 
1920 m žuvusių lietuvių karių kapų.

Pirmasis posėdis Lietuvių Namuose 
prasidėjo Paulius Baltakio O.F.M. (vys
kupas lietuviams už Lietuvos ribų) invo- 
kadja. Vytautas Kamantas, PLB Valdybos 
pirmininkas (JAV), mums papasakojo apie 
PLB Valdybos veiklą, PLB dešimtojo 
Seimo nutarimų vykdymą ir perspektyvas. 
Paaiškino, kad visi LB pirmininkai turi 

tiktai po tris minutes pranešimui 
apie savo kraštų PLB X Seimo 
nutarimų vykdymą. Jis parodė savo 
chronometrą ir davė pasiklausyti jo 
skambučio, kad visi susiprastų ir 
ribotų laiką, nes pasisakančių yra 
daug. Atrodė, kad trys minutės yra 
labai mažai, bet iš tikrųjų per tą 
laiką galima daug ką pranešti, jeigu 
esi pasiruošęs. Gaila, kad nemažai 
LB pirmininkų nukrypo nuo temos 
arba kalbėjo per ilgai. Visi prisi
mins, kaip vienas kalbėtojas greitai 
perskaitė savo pranešimą, po to 
paprašė duoti dar truputį laiko ir 
įsmigo į ilgą savo poezijos mono
logą, ignoruodamas chronometro 
čirškimą ir klausytojų nerimą. Galų 
gale po kelių prašymų užbaigti, ne
patenkintą poetą reikėjo mandagiai
“nutempti nuo scenos”, kad gale- Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos kraštų pirmininkai suvažiavo į Seinus, 
tumėm grįžti prie tolesnio darbo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mums ne tik teko posėdžiauti, 
bet ir susipažinti su Punsko bei 

Seinų lietuvių kultūra. Mes aplankėme 
Punsko lietuvių kultūros namus, kurie jau 
beveik baigti. Pamatėme, kaip Punsko 
lietuviškas jaunimas moka šokti tautinius 
šokius, naujoviškus šokius, dainuoti liau
dies dainas ir naujas dainas. Punske yra 
nemažai lietuvių, bet pasirodė tik saujelė 
jaunimo, kuris priklauso šokių ar daini
ninkų grupėms. Manau, kad įdomiausia 
buvo pamatyti jaunimo ‘pop’ muzikos 
grupių narius ir išgirsti jų dainas, nes 
Vakarų pasaulio lietuvių kultūrinė veikla 
dar nėra pripratus prie naujoviškos lietu
viškos muzikos grojimo ir pasirodymo ant 
scenos. Atrodo, kad mūsų lietuviškame 
pasaulyje dar nėra pripažinta, kad lie
tuviška naujoviška muzika yra dabartinės 
lietuviškos kultūros išraiška. Tarytum tik 
tradicinė veikla pripažįstama kaip lietu
vybės aspektas. Aišku, muzikos stilius nėra 
pats naujausias. Jis yra nesudėtingas lygi
nant su‘muzika, kuri dabar girdisi Vaka
ruose. Tačiau jaučiasi, kad ši muzika labai 
džiugina žmones ir dainuojama iš širdies. 
Tai yra dalis jaunimo kultūros ir jiems sma
gu kartu dainuoti lietuvišką ‘pop’ muziką.

Buvo paskirtas popietis ekskur
sijai po Suvalkiją. Nuvažiavome 

iki labai gražaus tilto, kuriuo anksčiau 
važinėjo traukiniai, bet dabar jis naudo
jamas “bungy jumping” (šokimui nuo tilto 
prisirišus gumos virve) ir turistams apžiū
rėti vaizdus. Man buvo baugu pagalvoti, 
kad čia taip linksmai žmonės šoka nuo tilto. 
Pati guminė virvė atrodė sena ir nesaugi, 
likusi iš sovietinių laikų. Australijoje tokie 
dalykai atrodo saugiau. Manęs tokios 
linksmybės netraukia, tai nemėginčiau nei 
čia, nei tenais.

suvažiavimo

Suvažiavime susirinko 18 jau
nimo narių. Norėjosi pabendrauti 

su Punsko jaunimu kavinėje, dar kartu pa
šokti, padainuoti, artimiau susipažinti, o ne 
tik iš tolo. Buvo toks vakarėlis, kur Punske 
su vietiniais lietuviukais daug šokom, pri
siklausėm lietuviškos naujoviškos muzikos, 
o sugrįžę į bendrabutį, ilgai dainavome 
visiems pažįstamas lietuviškas dainas. Tai 
puikus pavyzdys, kad lietuviškas jaunimas 
iš visų pasaulio kampų randa bendrus 
ryšius, kurie greitai užmezga draugystę ir 
suteikia jausmą, kad visi priklausome 
vienai didelei šeimai. Nors ne visi kalba 
lietuviškai taip gerai, kaip tie, kurie gyvena 
arti Lietuvos, arba yra neseniai iš Lietuvos 
išvažiavę į Vakarų kraštus, visi vis tiek 
greitai susipranta ir labai gerai sugyvena.

Kol tiek daug jaunimo susirenka, 
.reikia pasikalbėti apie svarbiausią 
reikalą - ateinantį XI-ąjį Pasaulio Lietuvių 

Jaunimo Kongresą. Čia buvo suvažiavę: 
Vytautas Lemke (Vokietija) PUK mošos 
komiteto pirmininkas ir Vokietijos bei 
Punsko PUK mošos komiteto nariai, o taip 
pat PUS pirmininkas Matas Stanevičius 
(Kanada) ir praėjusio Kongreso Australijo
je mošos komiteto narė (aš pati). Jaunimas, 
susibūręs Lietuvių Namų atskirame kam
baryje, aptarė visus Kongreso ruošos 
reikalus. Taip pat kartu su punskiečiais 
išnagrinėjo smulkesnes apgyvendinimo 
detales ir Kongreso stovyklautojų progra
mą. Galiu patvirtinti, kad XI Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresas vyks 2003 m 
mgpjūčio l-17dienomis. Kongrese laukia
me nuo 80 iki 200 dalyvių. Kongresas pra
sidės programa Vasario 16-oje Gimnazi
joje, Huettenfelde, Vokietijoje, kur visi 
kraštų išrinkti atstovai dalyvaus Studijų 
Dienose. Gimnazijos patalpose galės 

apsigyventi maždaug 90 asmenų, o kiti 
atstovai bus apgyvendinti viešbučiuose neto
li Gimnazijos. Po 10 dienų visi keliaus j l>en- 
kiją per Lietuvą lėktuvu ir tada autobusu. 
Praleisime 5 dienas Seinuose ir Punske, kad 
būtų progos susipažinti su vietiniais lietu
viais ir jų aplinka. Šią Kongreso dalį ruoš 
Punsko ir Seinų jaunimas kartu su PUK 
ruošos komitetu. Kongresas baigsis Vilniu
je, kur vyks koncertas, spaudos konferen
cija ir oficiali uždarymo ceremonija, kuri 
vyks kartu su PLB suvažiavimo uždarymu. 
Kongreso ruošos komitetas labai tvarkingai 
ruošiasi artėjančiam Kongresui.

Mana nuomone, verta buvo daly
vauti PLB ir PUS kraštų pirmi
ninkų suvažiavime, nes buvo proga susi

pažinti su visais pirmininkais iš visų pa
saulio kampų ir asmeniškai pasikalbėti. 
Daug sužinojome vieni apie kitus. Žinoma, 
nėra būtina skristi į kitą pasaulio galą, kad 
sužinotum apie kitus lietuvius ir jų ben
druomenes, bet būtina su jais susipažinti 
asmeniškai, praleisti laiko kartu, pajusti 
kad esi dalis didelės lietuviškos šeimos. Aš 
bandau išreikšti tą pilnumo jausmą, kad 
mes, ypač bendruomenės toliau nuo 
Lietuvos žemės, nesame vieni, kaip saujelė 
skruzdžių kažin kokiame tolimame krašte, 
bet priklausome didelei lietuviškai ben
druomenei, kur galime pasidalinti savo 
problemomis, džiaugsmais, siekiais ir 
pagaliau jaustis esant arčiau prie tolimosios 
tėvynės Lietuvos. Visi kartu keliaujame 
tolyn į tą lietuvišką gyvenimą. Nesvarbu, 
koks jis yra, kai esame savo kraštuose, bet 
kai sueiname kartu, visiems yra aišku, kad 
keliaujame tuo pačiu taku.

Melisa Savickaitė
Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos 

Krašto Valdybos pirmininkė

Pijušo Dulkelės nuotykiai

I

Dulkė vėl nebevažiuoja, 
Ką toliau darys - nežino: 
Automobilis sustojo, 
Nes pasibaigė benzinas 
Ir gan toli pasiliko, 
Nepasiekę Tennants Creek’o.

Jau dvi paros Pijušėlis, 
Skursta savo mašinėlėj. 
Staiga mato tolumoje - 
Net trys kupriai atsvyruoja. 
Nemažai čia jų augina 
Ir “kameliais” juos vadina.

Dulkei užgimė idėja: 
“Pakalbėkim su vedėjais, 
O gal viens tų gyvulėlių, 
Nutemps mano mašinėlę, 
Kiek kilometrų dar liko, 
Tiesiai iki Tennants Creek’o?”

Taip su vienu iš vedėjų 
Pijus greit susiderėjo. 
Viens kitą gerai suprato, 
Rankas draugiškai pakratę: 
Varovas joja ant kamelio - 
Velka Dulkės mašinėlę.

Stasio Montvido eilės ir piešmiai
Mūsų Pastogė Nr. 41,2001.10.15, psl. 5
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Kas - kur - kaip?
Antanas Laukaitis

Naujieji tariasi!
Kaip jau anksčiau 

buvo susitarta, kiek
vieno mėnesio paskutinio šeštadienio 
vakarą Sydnėjaus Lietuvių Klube susirenka 
naujai atvykę lietuviai. Paskutinis susirin
kimas įvyko rugsėjo 29 dieną. NSW 
valstijoje tai šventinis, ilgas savaitgalis, todėl 
daugelis, pasinaudoję šia švente, išvažiavo 
kur nors kitur pailsėti. Nežiūrint to, susi
rinko nemažas būrelis tautiečių. Dalyvavo 
ir seniau gyvenančių sydnėjiškių, jų tarpe 
ir keli Klubo Valdybos nariai.

Susirinkimą atidarė veiklus, buvęs 
kaunietis, inžinierius Gintaras Janulevičius. 
Pasveikinęs visus, pradėjo rūpimų klausimų 
svarstymą ir išklausė dalyvavusių pasisa
kymus. Kaip anksčiau, taip ir dabar naujai 
atvykusiems labai svarbus yra imigracijos 
klausimas. Jau anksčiau buvo prašyta, gal 

' būtų galima pasikviesti Imigracijos 
ministerijos pareigūną, kuris paaiškintų ir
patartų juos liečiančiančiais klausimais. 
Kitas labai svarbus klausimas - vertėjai. 
Sydnėjuje yra pripažinti oficialūs lietuviai 
vertėjai, bet ne visose įstaigose jie yra 
pripažinti

Klubo atstovas ir oficialus (buvęs olim
pinis) Centrelink vertėjas Algis Bučinskas 
sakė, kad pvz. Ethnic Affairs pripažįsta tik 
savo vertėjus, o ten lietuvių nėra. Jis su jais 
susirišo ir greitu laiku bus pripažintas. Pa
našiai yra ir su policijos etniniais vertėjais, 
lietuvių Klubas sutinka padėti vertėjaujant 
ir kituose reikaluose.

Buvo kalbėta apie internetą. Klubas 
sutinka padėti ir šiuo klausimu.

Anksčiau buvo prašyta, gal Klubas ar 
Bendruomenė galėtų susitarti su lietuviais 
šeimos bei dantų gydytojais, ir gal jie galėtų 
paskelbti savo adresus, kad naujieji galėtų 
išsakyti savo negalavimus lietuviškai Tai 
būtų labai didelė paslauga.

Klubo Valdybos narys Algis Bučinskas 
pranešė, kad jau yra pakabinta skelbimų 
lenta. Jeigu kas nori ką nors paskelbtų turi 
tik parodyti bet kuriam Valdybos nariui, jis

kampe pridės savo inicialus ir toks 
skelbimas gali būti pakabintas. Tai padės 
ko nors beieškantiems ar norintiems pa
siūlyti. Pasinaudokit tuo.

Iškilo klausimas ir dėl lietuvio kunigo. 
Be abejonės ir naujai atvykusieji labai no
rėtų lietuvio kunigo. Jie parašė (pridėda
mi savo parašus) prašymą ir sekančią die
ną jį įteikė Parapijos susirinkimui.

Greitai naujieji lietuviai rengs vakarinę 
iškylą - ungurių gaudymą ir gegužinę, į 
kurią kviečiami visi - ir naujieji, ir seniau 
atvykę tautiečiai. Datą praneš vėliau.

Sekantis susirinkimas vyks spalio 27 
dieną 7 val.vakare Lietuvių Klube. 
Prašoma kuo gausiau dalyvauti

Vytas Nėnius - generalinis 
direktorius

Australijos lietuviams, ypač sportinin
kams, labai gerai pažįstamas (jau bent tris 
kartus čia buvęs, paskutinį kartą per 
Sydnėjaus olimpiadą kaip pagrindinis
olimpiečių vadovas) Vytas Nėnius buvo 
paskirtas Lietuvos Kūno kultūros ir sporto 
departamento generaliniu direktoriumi, iš 
šio posto pasitraukus buvusiam žymiam 
Lietuvos krepšininkui Rimui Kurtinaičiui 
Dabartinė Vyriausybė buvo paskelbusi 
kanceliarijos konkursą šiai vietai užimti 
Šiame konkurse dalyvavo tik du varžovai 
- 42 metų Šiaulių miesto savivaldybės 
Kultūros ir sporto vadovas Kęstutis 
Petraitis ir Vytas Nėnius. Jie abu konkurso 
vadovams buvo pateikę savo darbo ir 
ateities planus. Konkursą laimėjo Vytas 
Nėnius. Šiose pareigose jis jau dirbo nuo 
1993 m iki 1996 metų. Paskutiniu metu 
jis buvo 'ir dar yra Lietuvos olimpinio 
komiteto viceprezidentas, “Žalgirio” 
draugijos ir sporto Federacijų prezidentas. 
Jis labai aktyviai žaidžia su senjorais 
krepšinį ir lauko tenisą, o neseniai Rygoje 
vykusiose sporto varžybose, tarptautinėje 
50-55 mėtų lauko teniso klasėje, laimėjo 
antrą vietą. Savo duotame ateities Lietu
vos sporto plane jis bandys suderinti 
veiklą su visomis sporto organizacijomis,

Antanas Laukaitis ir Vytas Nėnius Sydnė
jaus Olimpiados metu.

Vyriausybe, OHmpiniu komitetu ir federa
cijomis, nes paskutiniu metu nebuvo glau
daus bedradarbiarimo. Bandys gauti dau
giau finansų iš Vyriausybės ir iš nebiudže
tinių lėšų - reklamų. Tai yra svarbiausias jo 
ateities uždavinys, nes dabar tai labai blogai 
reiškiasi visame Lietuvos sportiniame gy
venime. Jis turės atleisti iš darbo ir dalį 
vyresnių (amžiumi) tarnautojų, nes yra daug 
naujų, gęrų specialistų. Jis pats mano, kad 
atsisakys Federacijų prezidento vietos, nes 
ten yra tikrai gerų vadovų. Pagrindinis jo 
darbo tikslas bus kūno kultūros plėtojimas 
ir visas sportas. Tikrai malonu šiose pa
reigose turėti tikrą Australijos lietuvių ir 
sportininkų draugą, kuris reikalui esant 
mums padės. Todėl geros sportinės ir darbo 
sėkmės, aš manau, Tau linki visi Tavo 
Australijos lietuviai draugai

Stalo tenisas Sydnėjuje
Lietuvių Klubo valdybai gavus du naujus 

stalus, kurie reikalui esant yra pastatomi 
didžiojoje Klubo salėje, yra pradedamos 
stalo teniso treniruotės ir žaidimas. “Kovo” 
valdyba, susitarus su Klubu, paskelbs dienas 
ir valandas, kada bus žaidžiama. Kviečiami 
visi buvę ir norintieji žaisti stalo tenisą. 
Vadovą, o gal ir trenerį, paskirs “Kovas” su 
Lietuvių Klubu.

Golfas
Tarptautinis golfo žurnalas “Today’s 

Golfer” padarė golfo žadėjų tarpe apklausą 
ir daugelis jų pasakė, kad jiems golfas yra 
daug svarbesnis negu seksas.

Taip pat 94% žaidėjų pasakė, kad golfo 
aikštėje jie nenusileistų ir nepasiduotų silp
nesniam žaidime savo “bosui”, nesvarbu 
koks viršininkas jis būtų. Golfą laimi geres
nis, o ne aukštesnis patreigose.

Antanas Laukaitis taip pat perdavė šį 
raštą:

Prašymas
Mes, Sydnėjuje dabar gyvenantys, 

naujai atvykę lietuviai, pilnai suprantame 
lietuvio kunigo reikalingumą Sydnėjuje. Jo 
buvimas labai padėtų mums, o tuo padu ir 
kitiems Sydnėjaus lietuviams visuose tar
pusavio lietuviškuose ir religiniuose rei
kaluose.

Mes prašome Sydnėjaus Lietuvių Ben
druomenę, Lietuvių Klubą, Lietuvių Para
pijos Komitetą ir visus Sydnėjaus lietuvius 
daryti viską, kad kunigas iš Lietuvos būtų 
paskirtas Sydnėjuje. Mes taip pat pasiža
dame, kieks sąlygos leis, moraliai ir mate
rialiai prisidėti prie šio kunigo išlaikymo.

200109 29 Parašai
Sydnėjus

Trumpai
Dėl Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės 

trenerio posto kovojama įvairiais ginklais. 
Vienu jų tapo anoniminiai grasinimai 
telefonu. Ligšiolinis rinktinės trenerio 
pirmasis asistentas 45 metų Antanas 
Sireika atsisako kopti karjeros laiptais ir 
perimti jam siūlomas atsistatydinusio 
trenerio Jono Kazlausko pareigas. Jau 
beveik apsisprendusi išmėginti savo gali
mybes naujame darbe “Šiaulių” komandos 
strategą, atrodo, išmušė iš vėžių grasinantis 
anoniminis skambutis iš Kauno.

Dvi dienas Minske vykusiose greitųjų 
šachmatų (kiekvienai žaidėjai partijai 
skiriama 30 min.) Europos moterų pirme
nybėse Lietuvai vienintelė atstovavusi 
tarptautinė didmeistrė šiaulietė Viktorija 
Čmiįytė iškovojo bronzos medalį.

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

Tęsinys, pradžia MP Nr. 1-39

Tą vakarą stebuklingai atsirado dar 
daugiau butelių. Visi džiūgaudami juoka- 
vom, dainavom, o jaunimas daržinėje net 
ir šoko, paspirdami šiaudus. Tas tęsėsi 
beveik iki paryčių. Tą rytą visi ilgai miegpjo, 
o kai pabudo, prasidėjo dejavimai.

“O, Dievuliau, kaip man galvą skau
da,"-skundėsi Motuzą, atsisėdęs ant šieno 
kupetos.

“Apvemsiu jus... Pasitraukit..“ - išblyš
kus dejavo Dana, bėgdama lauk.

“To šlamšto daugiau nepaliesiu iki 
mirties,” - girdėjau Andriaus ir kitų balsus 
daržinės gale.

Visi suaugusieji turėjo bėdos išsibudinti. 
Tik mes, vieni vaikau valgėm pusryčius. Kiti 
vaikštinėjo apsiblausę, murmėdami apie 
savo negalavimus.

Jau buvo vėlu, kai mūsų vežimas iš
riedėjo lauk iš ūkelio. Dabar jau buvom 
amerikiečių zonoje ir daugiau nebereikėjo 
rūpintis dėl rusų pavojaus. Apie pietus 
jeep’as ir armijos sunkvežimis, pilni karei
vių, pastojo mums kelią. Kai atsisukau, 
pamačiau dar du jeep’us su ginkluotais ka
reiviais. Iššokę iš mašinų, su atstatytais šau
tuvais, jie greit apsupo mūsų grupelę. Mes 
visi iškėlėm rankas, net ir mažieji vaikai. 
Pirmiausia patikrino vyrus, po to moteris. 
Apsidžiaugiau, kad mūsų vaikų nelietė. 
Tada nuvarė vyrus į pakelę ir laikė juos 
atstatę šautuvus. Aš girdėjau bobutę 
barantis su kareiviais, bet nesupratau apie
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ką ir kodėl Kiti atrišinėjo mūsų ryšulius, 
mesdami daiktus lauk iš vežimo. Visas 
mūsų turtas, kurį turėjom su savim, gulėjo 
išdrabstytas ant kelio šalia vežimo, lyg būtų 
kokios šiukšlės.

O, Dieve, ką jie toliau su mumis darys? 
Prisiminiau rusų okupaciją, šauksmus 
žmonių, kurie buvo uždaryti į gyvulinius 
vagonus išvežimui j Sibirą, vokiečių su
šaudytus žmones ir dar nepripildytas 
duobes. Tada atsiminiau vyšnias ir nuotykį 
su ūkininku. Gal tas pasiutęs diedas už
siundė amerikiečius ant manęs? O gal už 
tai, kai mane išvijo iš sodo, pagavę vagiant 
dar neišsirpusius obuolius? Ar kai siekiau 
dar žalios kriaušes ir nulaužiau visą šaką. 
Ūkininkas tikriausiai jau ją rado. Mintyse 
mane be gailesčio kankino nuodėmės. Tai, 
kas čia vyksta, tikrai dėl mano nusikaltimų, 
drebėdama iš baimės ir gėdos kaltinau 
save. Nejaugi jie mane sušaudys? O jei ne, 
tikriausiai už tai supūsiu kalėjime. Kaip 
aš gailėjausi padariusi tuos visus blogus 
dalykus.

Kai amerikiečiai nerado, ko jie ieško
jo, įbedė šautuvus j vyrų nugaras, nuvarė 
juos priekin jeep’o. Moterims buvo leista 
susirinkti išmėtytus daiktus ir susidėti atgal 
į vežimą. Visi tylėjo, nes buvo mirtinai 
persigandę. Net ir bobutė nutilo. Vėliau 
vyrams buvo įsakyta eiti kareivių priekyje. 
Moterys sekė paskui juos. Abi jaunosios 
mamos, atsisukdamos vis žiūrėjo j savo 
klykiančius kūdikius ant vežimo. Mes,
vaikai, sekėm iš paskos.

Aš neatsimenu kiek ilgai mus taip varė, 
bet atrodė, lyg tai tęsėsi per amžius. Taip 
praėjom ne vieną ūkį, kol pamatėme toliau 
nuo kelio didžiulį pastatą. Kareiviai įsakė 
mums ten pasisukti. Pasiekę pastatą, buvom 
suvaryti į jo vidų.

“Čia mokykla,” - sušnibždėjau, 
atsipeikėdama iš baimės.

Didžiuliame kambaryje stovėjo daug 
mokyklinių suolų, sustatytų į eiles. Langai 
buvo dideli bet oras viduj jautėsi sutroškęs. 
Gale buvo pusiau atdaros durys, kur pama
čiau išvietės sėdynę.

“Ačiū, Dievui” - sušnibždėjus, lėkiau 
ten, nes mano pūslė vos ne sprogo ir jau 
ilgiau nebegalėjau laukti

Patogiai sėdėdama ant išvietės sėdynės 
ir atlikdama savo reikalus, klausiausi kalbų 
mokyklos kambaryje.

“Ko tie kareiviai nori iš mūsų?” - piktai 
šūktelėjo Motuzą.

“Kodėl jie mus laiko kaip nusikaltėlius?” 
- nepaleisdama iš rankų kūdikio, suko sau 
galvą Balienė.

“Negaliu suprasti tų amerikiečių. Negi 
jie siųs mus atgal rusams?”- išgirdau 
drebantį dėdės balsą.

Tada žvilgtelėjau per langą ir pamačiau 
kareivį, saugantį išvietės langą. Kai mūsų 
akys susitiko, persigandau ir, nespėjusi 
užsimauti kelnių, šaukdama išlėkiau laukan.

“Ten stovi kareivis prie išvietės lango!”
Bet niekas nekreipė į mane dėmesio, nes 

jie risi kalbėjo garsiai, klausinėdami vienas 
kitą lyg pamišę, net kartais pradėdami 
tarpusavy bartis.

Stasys buvo vienintelis būrelyje, kuris 
šiek tiek kalbėjo angliškai Po ilgų ir karštų 

kalbų, jie išrinko jį atstovu paklausti 
amerikiečio, ko jie iš mūsų nori. Bet ka
reivis prie durų atsisakė su juo kalbėtis.

Kūdikiai pasidarė neramūs, nes jau 
buvo laikas juos maitinti ir pervystyti. Visi 
buvo nusiminę ir išvargę. Mes jautėmės 
kaip žmonės, apkaltinti ir nuteisti be teis
mo. Staiga atsidarė durys. Į kambarį įėjo 
du vokiečių valdininkai ir keli amerikiečiai 
Jaunasis Stasys mėgino kaip mokėjo susi
kalbėti su jais angliškai, bet jo anglų kalba 
buvo nepakankamai gera, kad jie galėtų jį 
suprasti Jis taip pat negalėjo suprasti jų. 
Po kelių mėginimų, jie nustojo bandę.

“Ko jūs norite iš mūsų?” - paklausė 
bobutė vokiečių valdininko.

“Labas vakaras, žmonės,” - staiga šaltai 
prabilo valdininkas, apžiūrėdamas visus 
vyrus kambaryje. “Netoliese, kur jūs 
nakvojot vakar naktį, grupė svetimšalių 
išprievartavo moteris. Kai jų vyrai bandė 
jas ginti per susirėmimą jie žuvo. Išvaizda
vyrų, kurie padare š| nusikaltimą, atitinka 
jūsiškei.” . “

“O, ponas valdininke. Nė vienas iš mūsų
neišėjo net iš daržinės. Vakar, vakare mes 
šventėm pabėgimą iš rusų zonos. Patikėk 
manim, mūsų vyrai buvo tiek išgėrę, kad 
negalėjo net laukan išeiti” - bobutė bandė 
perkasėti mus įtariantį valdininką.

Aš niekaip negalėjau suprasti; kodėl tas 
vokiečių valdininkas netikėjo bobutės 
žodžiais, nes mes žinojom, kad ji nemelavo.

“Rytoj rytą visi jūsų vyrai turės stovėti 
rikiuotėje. Moterys, kurios buvo išniekin
tos, ateis atpažinti užpuolėjų,” - tas pats 
valdininkas mandagiai leido mums žinoti.

(Bus daugiau)
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Šaulių sąjungos reikalu
Su Lietuvos Šaulių sąjunga esu artimai 

bendravęs. Mano dėdė pulk. Pranas Sala- 
džius buvo Šaulių Sąjungos vadu nuo 1935 
iki 1940 m.- iki jo arešto ir Šaulių Sąjun
gos uždarymo. Iš Amerikos Pranui Sala- 
džiui prašant, 1966 m. Australijoje išleidau 
Šaulių Sąjungos istoriją antruoju leidimu, 
kad nedingtų visos žinios apie Šaulių 
Sąjungą, kurios buvo sukauptos Lietuvoje. 
Dabar, atgavus Nepriklausomybę, istorija 
yra Šaulių Sąjungos bibliotekoje Kaune, 
ir pas daugelį šaulių.

Sunkiai atsikūrusios Šaulių sąjungos 
veikla labai pagyvėjo. Naujasis jos vadas 
pulkininkas leitenantas Juozas Sirvinskas 
deda visas pastangas, kad ją atgaivintų ir 
padarytų veiklia organizacija šalia kariuo
menės ir policijos. Senimas yra sąjungos 
pagrindas, bet jaunimas - tai Šaulių 
sąjungos ateitis ir tautos valios vykdytojas. 
Gyvename sunkius laikus, tad ir Lietuvoje 

KVIEČIAME
Australijos Lietuvių Bendruomenę remti Šaulių sąjungos idėją - paskatinti Vytauto 

Didžiojo universiteto studentiją tyrinėti šaulių istoriją.
Šių metų balandžio 20 dieną buvo pasirašyta Lietuvos Šaulių Sąjungos ir Vytauto Di- 

džiojoviniversiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros sutartis. Sutartimi 
siekiama įtraukti į Šaulių sąjungos istorijos tyrinėjimą istorikus, studentus, numatoma 
kelti tarpukario Lietuvos Šaulių Sąjungos, išeivijos bei 1989 metais atkurtos organizacijos 
išlikusius archyvus. Tikimasi, kad pagal parengtą medžiagą bus galima parašyti išsamią 
Šaulių sąjungos istoriją. Sutartis numato, kad VDU studentai rašys kursinius darbus, 
bakalauro bei magistro darbus šaulių temomis ir bus remiami vardinėmis stipendijomis. 
Šiuo metu į stipendijų fondą savo įnašą padarė Lietuvos Šaulių Sąjungos išeivijoje Centro 
Valdyba ir Žalgirio Šaulių kuopa Cleveland’e (JAV).

Kviečiame ir Jus, Australijos Lietuvių Bendruomenę,,įsteigti vardinę stipendiją už 
parašytą darbą šaulių tema. Iš anksto dėkojame

Lietuvos Šaulių Sąjunga 
www.sauliusajunga.lt e-mail: sauliai@sauliusajunga.lt Laisvės aL 34, LT-3000 Kaunas, 
Lietuva. Šaulių sąjungos atsiskaitomosios sąskaitos

Nr. 700705 AB “Ūkio Bankas”(kodas 260101737)

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

registruotis į 51 -*£|ją Sporto 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.
■i'-,? ALFAS Valdyba

turime būti pasiruošę netikėtumams. Todėl 
šauliai labai reikalingi kariuomenės ir 
policijos talkininkai.

Man teko kalbėtis su dabartiniu Šaulių 
sąjungos vadu ir šaulių žurnalo “Trimitas” 
redaktore Marija Lužyte. Jaunieji šauliai 
yra gerai organizuoti ir jų gretos nuolat 
didėja. Dabar pats laikas įjungti akademinį 
jaunimą. Tuo reikalu sudarytos sutartys su 
Vytauto Didžiojo universitetu.

Man yra patikėta Šaulių sąjungos 
paruoštą kvietimą paskelbti “Mūsų Pasto
gėje”. Asmeniškai kviečiu neatsisakyti ir 
paremti finansiškai bei moraliai, kad 
pastangos, skiriamos Lietuvos laisvės 
išlaikymui per šauliškąjį jaunimą, būtų 
naudingos Lietuvai.

Pranas Nagys 
buvusio Šaulių Sąjungos vado pulk.

Prano Saladžiaus sūnėnas ir 
buvęs ilgametis Australijos gyventojas.

In memoriam
A+A Bronė Gailiūnienė

Rugsėjo 3 dieną Canberros Calvary li
goninėje mirė a. a. Bronė Gailiūnienė.

Mama gimė 1924 m. kovo 15 d. Bausko 
kaime (dabartinė Venta), Akmenės rajone. 
Pakrikštyta Papilės bažnyčioje. Jos tėvai 
buvo ūkininkai - Antanas Jasutis ir Ma
rijona Kaladžinskaitė. Mama vyriausia iš 
šešių vaikų. Kaip vyriausia šeimoje, šalia 
namų ruošos išmoko valdyti plaktuką ir 
pjūklą. Tai amatas, kuris jai patiko visą 
gyvenimą.

Pagal Mamos pasakojimą, ji laimingai 
užaugo prie tuo metu švarios ir plačios 
Ventos upės ir netolimo miško. Vaitystėje 
susirgo difteritu, namuose buvo ruošiamas 
laidotuvės. Tačiau išliko gyva, bet ją laikinai 
kankino kojų paralyžius. Tad nuo vaikystės 
jai jau reikėjo grūdintis.

Mama Papilėje išmoko siuvėjos amato. 
Medinis namas, kuriame ji praleido daug 
valandų paauglystėje, šiandien stovi šiek 
tiek įsmukęs į žemę. Mama pasižymėjo 
didele kantrybe.

Prasidėjo karas. Mama viena pasi
traukė į Vokietiją. Ten susipažino su a. a. 
Motiejum Gailiūnu. 1947 gegužės 23 d. 
Liibecke jie susituokė. 1948 metais atvyko 
į Australiją. Privalomą darbą atliko Can
berroje ir Golboum’e St. John’s ligoninėje.

Nuolatiniam gyvenimui tėvai įsikūrė 
prie jūros Wollongong’e. Nors Bronė gimė 
po Žuvies ženklu, bet ją labiau traukė 
žemės darbai. Ji mėgo daržus, gėles.

Wollongong’e tėvai sunkiai dirbo, 
augino vaikus. Wollongong’o bendruo
menėje Mama buvo veikli ir darbšti. Ji 
ruošė jūros dienas, Kalėdų eglutę ir kitas 
šventes. Namuose vyko daug pobūvių. 
Mama lengvai bendravo su žmonėmis, 
turėjo gerą jumoro jausmą, buvo dosni ir 
bešališka.

Tėvas mirė 1992 vasario 25 d. Gyve
nimas pasikeitė. 1993 m. Aš su Mama išva
žiavau gyventi į Lietuvą, kur tris kartus jau 
buvom apsilankę kaip turistės. Gyvenom 
Ventoj ir Klaipėdoj. Mama susitaikė su tuo, 
kad didesnė dalis jos tėvų žemės seniai 
padalinta ir išdalinta.

Deja, 1995 m Klaipėdoje Mama patyrė 
insultą. Išgyveno tą baisią ligą, bet ji pakeitė 
mūsų gyvenimą Lietuvoje. Likus be stiprios

Bronė Gailiūnienė

sveikatos, Mamai gyvenimas trečiame na
mo aukšte pasidarė liūdnas ir nebeįdomus. 
Palikę Lietuvos vasarą, 1999 m. grįžome 
atgal į Australiją. Mama nesigailėjo važia
vus gyventi į Lietuvą, nes buvo nuramintas 
sielvartas dėl gimtinės.

Grįžę į Australiją apsigyvenom Canbe
rroje - ten, kur Mamai visą laiką patiko. 
Kiek sveikata leido, ji darbavosi darže, 
pajusdama tarp pirštų žemę, bendraudama 
su paukščiais erdviame kieme. Mama 
planavo ateitį iki paskutinės dienos.

Atsisveikinimas su Mama įvyko rugsėjo 
6 d. Norwood Park krematoriume, AC.T. 
Ceremoniją pravedė celebrant Kevin Caul
ton. Atsisveikinimo žodį tarė Feliksas Bo- 
rumas, Jūratė Reisgytė-Fraser, aš ir mano 
brolis Vytautas. KCaulton sukalbėjo laido
jimo maldas, po to visi sugiedojo Tautos 
himną. Laidotuvių dalyviai buvo pakviesti 
pabendravimui ir užkandžiams į mūsų namus.

Liūdėti liko sesuo Albina, gyvenanti 
Ventspils, Latvijoje, sūnus Vytautas, kiti 
giminės Lietuvoje ir aš, kuri taria žodį 
“Mama” su giliausia meile. Ilsėkis amžiny
bėje Dievo globoje.

Sielos draugė (duktė) Sigita

Lietuvos Baleto Bičiuliai Melbourne
Rodys video filmą: 1970 metų Australijos baleto pastatymą 

Ludwig Minkus

DON KICHOTĄ#
Šoka: R.Nureyev, LAldois, R.IIelpma n ir Australijos baleto artistai bei šokėjai.
Video popietėje, skirtai pagerbti lietuvius, kurie šoko Australijos baleto 

kompanijoje, dalyvaus sekantys švedai:
Iš Sydnėjaus - dr. Ramutis Zakarevičius, ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos 

pirmininkas, popietės įžangoje paskambins pianinu George Gershwin ir Dave 
Brubeck kūrinius.

Iš Sydnėjaus - Ramona Ratas-Zakarevičienė, Lietuvos Baleto Bičiulių valdan
čioji direktorė, pradėjusi šokti su naujai įkurtu Australijos baletu 1962 metais, 
pasidalins atsiminimais iš Australijos baleto pastatymų ir gastrolių užsienyje.

Iš Melboumo - Joseph Janusaitis, Australijos baleto ilgametis solistas, šokęs 
daugelį kartų Don Kichoto balete. Jis papasakos nuotrupas iš Don Kichoto filmo 
sukūrimo.

Melbourne Lietuvių Klube, 44-50 Errol Street, North Melbourne.
Sekmadienį, lapkričio 4 d., 2001. Pradžia punktualiai 1.00 p.p.

Loterija, kava, pyragaičiai.
Pelnas skiriamas Lietuvos baletui ir mokyklai. Su padėka Melboumo Liet Klubui.

Perth’o LB Valdyba praneša, kad Derliaus nuėmimo subuvimas ir 
VA Lietuvių Sąjungos narių metinis susirinkimas įvyks spalio 14 d. 1230 vai. 
Lietuvių Namuose, 258 Mill Point Rd., South Perth, t.y. tuoj po šv. Mišių 
lietuvių lankomoje SL Francis Xavier bažnyčioje. Bus bendri pietūs, programa 
ir loterija. Galintieji prašomi paaukoti loterijai fantų, o ponios - pyragų prie 
kavutės. Visi maloniai kviečiami dalyvauti minėjime.
VA Liet. Sąjungos Valdyba praneša, kad metinis narių susirin
kimas įvyks spalio 14 d. Lietuvių Namuose, tuoj po Bendruomenės Valdybos _ 
subuvimo. Visi Sąjungos nariai kviečiami dalyvauti susirinkime.

A+A Genovaitė Babickaitė-Straukienė
Aa. Genovaitė Babickaitė-Straukienė 

mirė Adelaidės slaugos namuose rugpjūčio 
29 dieną, sulaukusi 83 metų amžiaus. 
Genovaitė gimė 1918 m. rugpjūčio 1 d. 
Jekaterina Slavis, Gudijoje. Ten buvo 
pasitraukę jos tėveliai Pirmojo pasaulinio 
karo metu. Tačiau Genovaitės tėvelis 
Adomas Babickas žuvo dukrelei dar negi
mus. Mama Sofija Babickienė su Geno
vaite grįžo Lietuvon ir apsigyveno Kaune. 
Čia Genovaitė lankė mergaičių Aušros 
gimnaziją, o ją baigusi, universitete ruošėsi 
dantistės profesijai. Kaune Genovaitė susi
pažino su Bronium S trauku. Juodu susituo
kė 1942 m, o 1944 m sovietams užimant 
Lietuvą, Straukai pasitraukė Vokietijon. 
Čia gimė sūnus Vytautas. 1949 m. Straukų 
šeima atvyko Australijon ir apsigyveno

Adelaidėje. Čia gimė duktė Giedre ir sūnus 
Algimantas. 1995 mirė Genovaitės vyras.

Genovaitė Straukienė buvo veikli Ade
laidės liet bendruomenės narė, dalyvavo 
Apylinkės Valdyboje ir skautų akademikų 
veikloje. Ji buvo viena iš Adelaidės Ben
druomenės Moterų Sekcijos steigėjų ir 
įkūrė Adelaidės rankdarbių būrelį, kuriam 
vadovavo, kol leido sveikata. Ji taip pat 
priklausė Adelaidės Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugijai.

Velionės laidotuvės įvyko rugsėjo 3 d.. 
Šv. Kazimiero bažnyčioje kun. J.Petraitis 
su laidotuvių dalyviais sukalbėjo rožinio 
dalį ir aukojo gedulingas šv. Mišias už 
mirusiąją. Po šv. Mišių atsisveikinimo žodį 
tarė S. Vasiliauskienė ir J.Grigortytė.

Iš „Šventadienio Balsas“, J.N.P.

Padėka
Dėkoju visiems, dalyvavusiems Mamos laidotuvėse ir išreiškusiems vienokią 

ar kitokią pagalbą bei užuojautą. Sigita Gailiūnaitė

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 
Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, BANKSTOWN NSW 2200

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

DARBO VALANDOS: —==—=
Savaitės dienomis nuo 4.00 vai.

Šeštadieniais ir Sekmadieniais nuo 12.00 vai. 
ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

Visi užsienio lietuvių tautiniai ansambliai, chorai ir šokių grupės kviečiamos dalyvauti 
lll-čioje Pasaulio lietuvių dainų šventėje 

2002 m. liepos 4-7 dienomis Vilniuje.
Informaciją teikia.-Darius Pol įkaiti s, 7318 Ticonderoga Rd., Downers Grove, IL 60516
USA, tel: 1630 2410074; fax: 1 630 241 0075, e-mail: ldpolikaitis@ att.net

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBUI 
REIKALINGA RAŠTINĖS 

VEDĖJA
Darbo valandos 9.00 iki 17.00 vai 
Keturios dienos savaitėje.
Patirtis dirbti su kompiuteriu, buhal
terija, raštinės priežiūra, lietuvių ir 
anglų kalba.
Pareiškimai raštu iki lapkričio 11 d.
adresuojami, pažymint:
PERSONAL and CONFIDENTIAL 
A.Bučinskas,
Hon. Secretary,
P.O. Box 205, 
BANKSTOWN NSW 1885
Dėl smulkesnės informacijos kreiptis
į Danguolę 97081414.

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

KONCERTAS
spalio 21 d. 230 vai. po pietų

Sydnėjaus Lietuvių Klube

. 'N
AR JAU SUMOKĖJAI
“MUSŲ PASTOGĖS”

PRENUMERATĄ? \

YMC

Sekmadieniais nuo 5.00 iki 6.00 vai.

HMCSMOJZ 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 27 d. 7.00 vaL 
NAUJAI ATVYKUSIŲ LIETUVIŲ VAKARONĖ

Spalio 28 d. 3.00 vai.

METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS
Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

VICTORIAN 
MULTICULTURAL 
COMMISSION

Padėka
Nors “Katinėlis ir Gaidelis” buvo 

“vieno žmogaus teatras”, prie jo pasi
sekimo prisidėjo daug žmonių.

Pirmiausia, didžiausia padėka 
priklauso aktorei, režisierei, kostiumų 
sumanytojai Danutei Gailiūnienei, 
pranešėjai dr.Angonitai Wallis, deko
ratoriui Lionginui Pukiui, garso ope
ratoriui Kęstučiui Ankui, už radijo 
mikrofonus ir garsiakalbius - kun. 
tėvui Michael Angel, šviesų opera
toriui Jonui Šarkauskui, scenos buta
forijos tiekėjams: dr. Alfonsui Viliū- 
nui, Vaclovui Vladičkai, Jadvygai 
Dambrauskienei, Jadvygai Burokie- 
nei, už mažuosius vaidintojus - tėve
liams: Elei ir Peter Kains už Larą ir 
Luką, Veronikai ir Algiui Kapočiams 
už Ireną ir Tadą, Danutei ir Jonui Lee 
už Nataliją.

Ačiū bilietų platintojoms Mar
garitai Bimbienei ir Jadvygai Dam
brauskienei, filmuotojams Romui 
Kalėdai ir Vytautui Vaitkui, fotografui 
Antanui Kramiliui. Ypatinga padėka 
Sydnėjaus Lietuvių Klubo pirmininkui 
Kęstučiui Protui už leidimą naudotis 
sale. Spektaklio rengėjos

2001/02 COMMUNITY GRANTS PROGRAM
Applications for grants are now invited from culturally and linguistically 

diverse communities in Victoria for projects and activities designed to meet 
the special needs of such communities.

There are five categories of funding under the 2001/02 Community Grants Program:

• Multicultural Festival and Event Program;

• Organisational Support Program;

• Ethnic Schools Program;

• Community Building Program; and

• Community Partnership Program.

For further information and application forms please contact 
the Victorian Multicultural Commission on 9651 5237 

or visit our website www.muiticuitural.vic.gov.au

Please note that Application Forms must be lodged by 5.00pm,

Friday 30 November 2001.

Late applications will not be considered. 'ThePlace'lbBe
HMAGPV 0I7949M-2J

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:

RO. 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

skiriasi ...vitaminai nuo pinigų?
Vitaminų dažniausiai trūksta pavasarį, o pinigų — visada.

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 S-gos Valdyba

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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. N.Zelandijoje oro paštu $105.00.
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