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PLB ir PUS suvažiavimas Seinuose

Rugpjūčio 12-15 dienomis Seinuose įvyko Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir Pasaulio 
Jaunimo Sąjungos kraštų pirmininkų suvažiavimas (platesnį reportažą skaitykite 7 psL). 
Nuotraukoje iš kairės: Birutė Prašmutaitė, Gabrielius Žemkalnis, Danutė Žemkalnienė, 
Viktoras Kučas, Alfonsas Savickis ir Melisa Savickaitė.
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Nesutaria dėl Valdovų rūmų
Pasak “Lietuvos ryto”, Prezidentas 

Valdas Adamkus ir premjeras Algirdas 
Brazauskas skirtingai įsivaizduoja Valdovų 
rūmų atstatymą. Šie politikai dar 1998 metų 
pradžioje pasirašė Vilniaus pilių globos 
aktą. Prieš kelias dienas susitikęs su 
kultūros ministre Roma Dovydėniene 
Prezidentas siūlė neskubėti statyti Valdovų 
rūmų nesutvarkius autentiškų pamatų. Tbo 
tarpu ABrazauskas prieš porą savaičių 
tvirtino, kad 2003 metų liepos 6 dieną jau 
turėtų būti dengiamas atstatytų Valdovų 
rūmų stogas.

Prezidentas teiravosi ministrės, ar 
tikslinga dabar, kai taip stinga lėšų ir trimis 
milijonais litų mažinamas kitų metų 
kultūros biudžetas, pradėti Valdovų rūmų 
sienų atstatymą. Prezidentas siūlė iki 2003- 
iųjų įvykdyti pirmąjį Valdovų rūmų 
atstatymo etapą, per kurį pamatai turi būti 
uždengti gaubtu ir sustabdytas jų irimas, o 
tik paskui spręsti tolesnius rūmų atstatymo 
ar tvarkymo reikalus.

Visai kitaip rugsėjo pabaigoje kalbėjo 
ABrazauskas. Jis tuomet kritikavo tuos 
politikus, kurie tvirtina, kad 120 mln. litų 
Valdovų rūmų atstatymo sąmata yra per 
didelė prabanga valstybei. ABrazauskas 
teigė, kad Vyriausybė gali kasmet skirti 
šiam tikslui po 15-20 mln. litų. Bet šiemet 
pervesta tik 300 000 litų.

Į Valdovų rūmų atstatymo diskusijas 
įsitraukė ir Liberalų partija. Po to, kai 
Vyriausybė įgaliojo Finansų ministeriją 
atstatymo išlaidas (120 mln. litų) įtraukti į 
biudžeto projektą, Liberalų partija išpla
tino kritišką pareiškimą. Jame neprita
riama ne tik dėl finansinių priežasčių, bet 
ir todėl, kad dabartinis atstatymo planas 
“perrašinės istoriją”. Šiuo reikalu Liberalų 
partija tarsis su architektūros paminklų 
ekspertais

Kurie politikai populiariausi?
Kaip skelbia “Lietuvos rytas”, šiuo 

metu Lietuvos žmonės palankiausiai 

vertina Prezidento Valdo Adamkaus veiklą. 
Tą rodo apklausa, kurią spalio 4-8 dienomis 
pravedė tyrimo centras “Vilmorus”. Šiek 
tiek priblėso pasitikėjimas premjeru 
Algirdu Brazausku, užtat į antrą vietą įkopė 
dr. Kazys Bobelis. Populiariausių dešim
tuką dabar sudaro:

Valdas Adamkus 67.9%
Kazys Bobelis 66.1%
Algirdas Brazauskas 62.1%
Česlovas Juršėnas 47.0%
Kazimiera Prunskienė 42.9%
Kęstutis Glaveckas 42.7%
Eugenijus Gentvilas 41.6%
Rolandas Paksas 40.9%
Artūras Paulauskas 37.5%
Linas Linkevičius 32.0%
Pagal tą pačią apklausą, institucijų 

patikimumas vertinamas šitaip:
Bažnyčia 65.6%
Žiniasklaida 64.5%
Prezidentas 56.6%
Sveikatos apsauga 49.3%
Lietuvos bankas 45.6%
Kariuomenė 39.8%
Vyriausybė 20.8%
Komerc. bankai 12.6%
Seimas 10.3%
Partijos 6.0%

Helsinkio grupei - 25
(BNS) Žmogaus teisių gynimo orga

nizacijos - Lietuvos Helsinkio grupės - 
nariai, minėdami veiklos 25-metį, išleido 
pirmąjį savo dokumentų rinkinio tomą, 
kurį įteikė Prezidentui Valdui Adamkui. 
Rinkinyje “Helsinkio grupės dokumentai” 
pristatomi įvairūs sovietmečio disidentų to 
meto pareiškimai dėl žmogaus teisių ir 
laisvių pažeidimų SSRS aneksuotoje 
Lietuvoje. Spaudai jau paruoštas antrasis 
dokumentų rinkinio tomas, vėliau pasiro
dys trečiasis, kuriame bus užsienio spau
doje publikuoti atsiliepimai į lietuvių disi
dentų pareiškimus.

Helsinkio grupės Lietuvoje ir įvairiose 
kitose šalyse buvo įkurtos 1976-ųjų rudenį.

Pasaulis - po Lietuvos dviratininkių 
kojomis. Planetos čempionė - taip nuo 
šeštadienio, spalio 13 d., vadinama Rasa 
Polikevičiūtė. Pasaulio vicečempione - 
toks dar vienas Editos Pučinskaitės titulas.

31 metų R.Polikevičiūtė ir 25 metų 
E.Pučinskaitė šiuos titulus iškovojo Portu
galijos sostinėje Lisabonoje, kur lietuvės 
užėmė pirmąją ir antrąją vietas pasaulio 
dviračių sporto čempionato 121 km lenk
tynėse. Finišo sprinte prieš lietuves ne
atsilaikė net legendinė prancūzė Jeannie 
Longo-Ciprelli, laimėjusi bronzą. Šiai dvi
ratininkei spalio 31-ąją sukaks 43 metai.

“Dar nejaučiu, kad esu pasaulio čem
pionė. Dar to nesuvokiau”, - po lenktynių 
prisipažino R.Polikevičiūtė, pirmąkart 
įkopusi į planetos pirmenybių viršūnę ir 
išgirdusi jos garbei skambantį Lietuvos 
himną.

1994 metais kartu su savo seserimi 
dvyne Jolanta, Liuda Triabaite ir Diana 
Žiliūte R.Polikevičiūtė laimėjo planetos 
pirmenybių sidabrą komandų lenktynėse. 
Tokios pat spalvos medalis jai atiteko ir 
1996-ųjų pasaulio čempionato grupinėse 
lenktynėse. Pernai 
R.Polikevičiūtė iš
kovojo planetos čem
pionato asmeninių 
lenktynių bronzos 
medalį.

Visų spalvų pa
saulio pirmenybių 
medalius nuo šiol 
savo kolekcijoje turi 
ir E.Pučinskaitė. 
1995-aisiais ji buvo 
trečia grupinėse 
lenktynėse. 1999 me
tais analogiškose 
varžybose lietuvė
tapo planetos čem
pione, o asmeninėse

Šiuo metu Helsinkio grupės veikia 27 
valstybėse. Jas vienija Helsinkio žmogaus 
teisių federacija.

Susitikime su Prezidentu Valdu Adam
kumi Lietuvos Helsinkio grupės nariai, be 
kita ko, apgailestavo dėl “šiuometu Lietu
vos politikoje vyraujančios konjmntacijos”.

Lietuvoje Helsinkio grupė nebuvo 
nutraukusi savo veiklos per visą sovietmetį, 
nepaisant KGB persekiojimo ir represijų.

Naujas generolas
(BNS) Prezidentas Valdas Adamkus 

Lietuvos kariuomenės lauko pajėgų vadui 
pulkininkui 48 metų Valdui Tbtkui suteikė 
brigados generolo laipsnį. VTutkus bus 
antrasis generolas, šiuo metu tarnaujantis 
Lietuvos kariuomenėje. Rugpjūtį kariuo
menės vadui Jonui Kronkaičiui, turėjusiam 
brigados generolo laipsnį, Prezidentas 
suteikė generolo majoro laipsnį.

Už generolo majoro laipsnį Lietuvos 
kariuomenėje aukštesnis yra tik generolo 
leitenanto laipsnis, kurio Lietuvoje dar 
neturi nė vienas karininkas. Dar du gene
rolai yra atsargoje. Tai - buvęs kariuomenės 
vadas generolas majoras Jonas Andriš
kevičius ir brigados generolas Zenonas 

lenktynėse iškovojo bronzą.
Pasaulio čempionės medalį turi ir 

vakarykštėse lenktynėse aštunta finišavusi 
Diana Žiliūtė. Ji pergalę grupinėse var
žybose šventė 1998 metais.

Lenktynėse, kurios vyko maždaug 28 
laipsnių karštyje, startavo 103 dvirati
ninkės. Finišą pasiekė 68. Priešpaskutinia
me rate nuo lyderių grupės atitrūko 7 dvi
ratininkės. Tarp jų buvo ir R.Polikevičiūtė 
bei E.Pučinskaitė. Lemiamas lūžis įvyko 
paskutiniame distancijos rate. Stačioje 
įkalnėje į priekį šovė E.Pučinskaitė. Nuo 
jos neatsiliko R.Polikevičiūtė ir J.Longo- 
Ciprelli. Kitoms toks greitis pasirodė per 
didelis - likusios keturios pabėgėlių grupės 
dviratininkės finišą pasiekė 6 sek vėliau 
nei lyderių trejetas.

Po laimėjimų Lietuvos sporto delega
cijos stovykloje Lisabonoje skambėjo lie
tuvių olimpinė daina “Trys milijonai”, ku
riai pritarė ne tik suvažiavę tėvynainiai, bet 
mėgino pritarti ir žurnalistai iš daugelio 
šalių. Pasak reporterių, pergalės šampanas 
lietuvių-stovykloje liejosi upeliais.

“Lx”, MP in£

Ant garbės pakylos: R.Polikevičiūtė (viduryje), E.Pučinskaitė 
(kairėje) ir prancūzė J.Longo-CiprellL

Kulys, vadovavęs Lietuvos karo akademijai.
Opozicinės partijos telkia jėgas
(BNS) Keturios parlamentinės opo

zicinės partijos - Liberalų sąjunga, Tėvynės 
sąjunga (Lietuvos konservatoriai), Centro 
sąjunga ir Moderniųjų krikščionių demok
ratų sąjunga įsteigė Politinio bendra
darbiavimo tarybą. Šios partijos Seime 
vienija 49 parlamentarus. Naujos tarybos 
nariai susitarė, kad bus pirmininkaujama 
rotacijos principu. Pirmus tris mėnesius 
pirmininkaus tarybos iniciatoriai moder
nieji krikščionys demokratai, vadovaujami 
Vytauto Bogušio.

Pirmiausia taryba sieks pateikti bendrą 
poziciją dėl “Lietuvos dujų”, “Lietuvos 
energijos” privatiza*'iA«o, .J.ų metų biu
džeto projekto, V>i«tvbės tarnybos įstatymo 
projekto. I o bendradarbiavimo 
taryboje taip pat buvo nuspręsta kuria nors 
proga į bendrą opozicinių partijų frak
cijų posėdį pasikviesti premjerą Algirdą 
Brazauską ir ūkio ministrą Petrą Čėsną. 
Ateityje taryba ketina parengti bendrą 
alternatyvią Vyriausybės programą ir 
sudaryti šešėlinį ministrų kabinetą.

Nukelta į2psL
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

♦ R) Ogų paruošiamų darbų, spalio 8 d. į 
jūros paviršių iškeltas rusų povandeninis 
laivas “Kursk”, 2000 rugpjūčio 12 d. po 
sprogimo nuskendęs Barentso jūroje su visa 
118 jūreivių įgula. “Kursk” iškėlimo darbai 
buvo pavesti dviems olandų bendrovėms, 
“Mamoet” ir “Smit International”.
♦ Nepaklususi Palestinos prezidento 
Jaser Arafat specifinio draudimo, spalio 8 
dieną Gazoje prieš amerikiečius demons
travo didžiulė Osama bin Laden šalininkų 
minia. Palestiniečių policija nušovė du 
demonstrantus.
♦ JAV bando paveikti Izraelio vyriau
sybę, kad ji atnaujintų nutrūkusius pasi
tarimus su palestiniečiais dėl jų valstybės 
įkūrimo. JAV nuomone, Palestinos valsty
bės sostinė turėtų būti rytinė Jeruzalė.
♦ JAV ir jos sąjungininkė D.Britanija tęsia 
kasdieninį Afganistano bombardavimą, 
naikindama teroristų apmokymo stovyklas 
bei puldama Taliban vyriausybės būstines 
ir karinius telkinius. Kartais nukenčia ir 
civilių gyvenvietės, raketoms nukrypus nuo 
karinių taikinių. Oro puolimai buvo sustab
dyti vienai dienai, spalio 12 d. pagerbiant 
musulmonų šventadienį.
♦ Musulmonų dvasiškių sukurstytos mi
nios eilėje Pakistano centrų demonstravo 
prieš amerikiečius ir prieš Pakistano vyriau
sybę. Padeginėjamos amerikiečių firmų 
atstovybės, krautuvės, amerikietiškos auto
mašinos. Pakistano vyriausybė skirstė mi
nias, panaudodama ašarines dujas. Pana
šias demonstacijas musulmonai suruošė ir 
Indijos valdomoje Kašmiro dalyje.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL

Mačiūno “Fluxus” paroda
Spalio 9 d. vienoje iš New York’o gale

rijų atidaryta šio Amerikos miesto ir Rytų 
Europos jaunųjų dailininkų kūrybos pa
roda, pavadinta “Ieškant pono Fluxus: 
Jurgio Mačiūno pėdomis”, praneša ELTA, 
remdamasi “Draugo” dienraščiu.

Jurgis Mačiūnas (1931), baigęs meno 
ir architektūros studijas, pradėjo burti 
“Fluxus” sąjūdį, paskelbė programinį ma
nifestą, rengė parodas ir “happenings”, 
pasižyminčius metaforiškumu, netikėtai 
skirtingu meno šakų ir tikrovės pajutimu. 
Kurį laiką gyveno Vokietijoje. Grįžęs į New 
York’ą, išleido savo sudarytą kurioziškų 
kompozicijų antologiją, kuri davė pradžią 
žurnalui “Fluxus”.

Jurgis Mačiūnas su bendraminčiais New 
York’o sandėlių rajoną pavertė Soho meno 
kolonija. Po mirties kritikų buvo pripa
žintas vienu ryškiausių XX amžiaus dailės 
atstovų. Apie jo kūrybą parašyta mono
grafijų, straipsnių. “Fluxus” sąjūdis paplito 
JAV, Europoje, Azijoje.

Paroda “Ieškant pono Fluxus: Jurgio 
Mačiūno pėdomis” veiks iki gruodžio 22 
dienos. Vėliau ji bus perkelta j Šiuolaikinio 
meno centrą Vilniuje.

Dovanos VD universitetui
(ELTA) Vytauto Didžiojo universitete 

Kaune lankėsi JAV ambasadorius John 
Tefft. Universiteto bibliotekai svečias 
perdavė vertingą šimto tomų rinkinį 
“Amerikos biblioteka”. Plačiai skaitytojų 
auditorijai skirtos knygos supažindina 
su Jungtinių Amerikos Valstijų istorija 
bei kultūra. Rinkinyje spausdinami 
amerikiečių istorinės7 klasikinės grožinės 
literatūros kūriniai, publicistika. “Ame
rikos biblioteka” išleista vieno New York’o 
fondo, panorusio likti nežinomu. Rimtoms 
JAV akademinėms studijoms skirtas rin
kinys įvairiomis progomis dovanojamas 
pasaulio bibliotekoms, kultūriniams cen
trams, universitetams bei tarptautinėms 
švietimo institucijoms.
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♦ Indonezijoje nesiliauja demonstracijos 
prieš JAV dėl karo veiksmų Afganistane. 
Pėr vieną iš demonstracijų Džakartoje 
spalio 14 d. policija suėmė 65 asmenis, 
patraukdama juos atsakomybėn dėl nele
galių ginklų nuosavybės. Indonezijos pre
zidentė Megawati, pradžioje pilnai parė
musi JAV žygius prieš Afganistaną, dabar 
demonstracijų paveikta, kritikuoja JAV 
teisinį pagrindą pulti kitas valstybes. 
Musulmonų demonstracijos prieš JAV 
privedė prie religinių riaušių Nigerijoje.
♦ JAV vyriausybės pareigūnai nurodė, 
kad Afganistano bombardavimui pradeda 
pritrūkti taikinių. Greitai bus pradėti pulti 
kariuomenės daliniai, kovoją prieš Siau
rinės Sąjungos pajėgas, kurios šiuo metu 
dar per silpnos, kad įveiktų Taliban. Kal
bama ir apie artėjantį JAV kariuomenės 
specialių dalinių panaudojimą žemės ko
vose gaudant Osama bin Laden bei jo 
organizacijos vadovybę.
♦ JAV išgyvena biologinio karo įtampą. 
Pasitaikė visa eilė susirgimų juodlige, bei 
bent vienas mirties atvejis Floridoje, nu
kentėjo New York valstija ir kitos valstijos. 
Apsikrečiama atidarius laiškus ar siunti
nius su baltais milteliais. Nuo spalio 14 d. 
ir Australija pergyvena biologinio karo 
pavojaus fazę, pasirodžius įtartiniems siun
tiniams. Kol kas Australijoje siųsti milteliai 
išaiškinti kaip pikti pokštai
♦ Spalio 12 d. paskirta šių metų Nobelio 
taikos premija. Ja dalinasi Jungtinių Tautų 
organizacija ir Kofi Annan, Jungtinių 
Tautų generalinis sekretorius.

VD universitetas vertingą dovaną gaus 
ir iš Japonijos. Kaip praneša Lietuvos 
užsienio reikalų ministerija, VDU Japo
nijos Studijų centras sulauks japonų kalbos 
mokymo vaizdo kompiuterinės įrangos už 
28 mln. jenų (apie 1 mln. litų).

Centro kalbų mokymosi laboratorijoje 
po Naujųjų metų bus įrengta 12 kompiu
terizuotų vietų, kuriose bus galima efek
tyviau negu iš garso įrašų mokytis japonų 
kalbos ir pažinti Japonijos kultūrą. Iš viso 
VDU japonų kalbos mokosi 40 studentų. 
Vytauto Didžiojo universitetas yra pasi
rašęs studentų mainų ir finansavimo su
tartis su Tokijo, Wasedos ir kitų Japonijos 
miestų universitetais. Japonijoje jau sta
žavosi 11 lietuvių studentų, praktiškai 
įvaldę japonų kalbą, gilinę kultūros vadybos 
žinias. Tiek pat japonų studentų tobulino 
lietuvių kalbos įgūdžius Kauno Vytauto 
Didžiojo universitete. Lietuva Japonijos 
Vyriausybės kultūrinės pagalbos progra
moje dalyvauja nuo 1997 metų. Iki šiol 
pagal Japonijos kultūros rėmimo programą 
didelės piniginės vertės negrąžintiną pas
kolą yra gavę Kauno nacionalinis M.K.- 
Čiurlionio muziejus, Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka bei Vilniaus 
universiteto Orientalistikos centras.

Urmanavičiūtė-Unnana Vilniuje
Kaip praneša ELTA, spalio 14 d. 

Nacionalinės filharmonijos Didžiojoje 
salėje Violeta Urmanavičiūtė-Urmana su 
Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, 
diriguojant maestro Jonui Aleksai, atliko 
Giuseppe Verdi, Giacomo Meyerbeer ir 
Richard Wagner operų fragmentus.

VUrmanavičiūtė yra baigusi fortepi
jono ir solinio dainavimo studijas Lietuvos 
muzikos akademijoje, 1991 m. išvyko į 
Vokietiją, dvejus metus mokėsi Miincheno 
aukštojoje muzikos mokykloje ir lankė 
Mūhcheno Valstybinės operos studiją. 1993 
m. pradėjo gastroliuojančios dainininkes 
kaijerą, pasirinkusi sutrumpintą pavardės 
variantą - Urmana. Po pirmųjų sėkmingų 
pasirodymų Vokietijoje, 1994 m. ji 
debiutavo Milano teatre “La Scala”. Nuo

ŽVIIfcJMf
Pasisako Bendruomenės nariai

Šitas karas yra kitoks
Mums, išeiviams, dar liko vienas svar

bus uždavinys: ginti Lietuvą ir ginti ją nau
jais būdais. Mat šiandien Lietuvos priešai 
vis dar tebepuola mūsų Tėvynę-bet puola 
ne tankais, ne kariuomenių pulkais. Lie
tuvą nuolat puola XXI amžiaus būdais: 
žodžiais, iškreiptais vaizdais ir viešosios 
nuomonės nuodijimu.

Pasaulio žiniasklaida retai prisimena 
Lietuvą. Tačiau kai pamini, dažniausiai 
neigiamai: “Lietuvė sudegino savo vaiką... 
Kauno mafija gabena prostitutes į Angliją... 
Lietuviai automobilių vagysprimušė senuką 
Vokietijoje... Lietuva skęsta alkoholyje..."

“Du lietuviai prisipažino nužudę nekaltą 
gyventoją Danijoje. Įtariama, kad tie patys 
lietuviai įvykdė kitą žmogžudystę Švedijoje... ”

“Austrijos policija suėmė lietuvį plėšiką 
Vytautą V ir jo sėbrus iš Lietuvos Rolandą 
K ir Zdaną K. Vienerių metų bėgyje jie api
plėšė 66 austrų namus, parduotuves, auto
mobilius, mokyklas. Pavogė 9,2 milijonų 
šilingų vertės turto (apie 1 milijoną austra
liškų dolerių) ir padarė žalos už 11 milijonų 
šilingų. Šitų plėšikų vadas Vytautas buvo 
nusipirkęs butą šiaurės Italijoje. Į policijos 
rankas pakliuvo Bavarijoje...”

“Kita organizuota lietuvių gauja siaučia 
Ispanijoje. Jie šantažuoja lietuvius, nelegaliai 
atvykusius į Ispaniją ieškoti darbo... ” Ir taip 
toliau.

Iš tokių lietuviškų pamazgų svetimtau
čiui susidaro neigiamas ir liūdnas įspūdis 
apie lietuvius. Gi apie teigiamus ir svarbius 
Lietuvos reikalus pasaulis tyli.

Pavyzdžiui: pernai (2000 metų) birželio 
mėnesį Vilniuje vyko tarptautinė konfe
rencija aptarti komunizmo nusikaltimams. 
Liudininkai iš 22 tautų atvežė kalnus kaltės 
įrodymų, pagrįstų autentiškais dokumen
tais.. Konferencijoje dalyvavęs Amerikos 
lietuvis Vilius Bražėnas paruošė prane
šimus spaudai, bet jo straipsniams vietos 
rado tik vienas žurnalas “The New Ame
rican”, rugpjūčio 14-tos laidoje. Visa likusi 
JAV spauda ir televizija tylėjo. Tylėjo ir 
mūsų Australijos žiniasklaida. (“Tremti
nys”, Nr.4 (434), 2001m. sausio 25 d., 1 psL)

Tiro tarpu didieji laikraščiai ir televizija 
beveik kiekvieną savaitę primena, kad šeši 
milijonai žydų žuvo per holokoustą. Ir 
kartais prideda: ne vieni vokiečiai juos 
šaudė, jiems talkininkavo ir lietuviai.

Per Australijos didžiausią valdišką 
radijo tinklą ABC kartais kalba, kad mes, 
atvykėliai lietuviai, esame naciai, nusikal
tėliai, kad šaudėme žydus, ir kad mus, 
nusižengusius prieš žmoniją, Australijos 
ministeris pirmininkas Bob Menzies atsi

to laiko prasidėjo vaisingas solistės ben
dradarbiavimas su šio teatro dirigentu 
Riccardo Muti. R.Muti yra pareiškęs, kad 
“Violeta Urmana, ko gero, šiuo metu yra 
geriausias mezzosopranaspasaulyje”. Tokie 
balsai, pasak maestro,- išimtis.

Per trumpą laiką V.Urmana patyrė 
garbę Milano, Ženevos, Paryžiaus, Barce- 
lonos, Hamburgo, Bolonijos, Romos ir 
kituose teatruose, 2001 metais debiutavo 
New York’o “Metropolitan Opera”.

Violetos Urmanos darbo kalendorius 
jau užpildytas toli į priekį. Pavyzdžiui, 2003 
metais ji dainuos San Franciske, 2004 - 
Sevilijoje, 2005 - New York’e. Šiuo metu 
dainininkė šalia kitų darbų ruošia Sergejaus 
Rachmaninovo romansų bloką. Ilgą laiką, 
jos pačios žodžiais, ji atsisakydavo dainuoti 
rusų muziką, kad užsienio klausytojams 
neįsitvirtintų nuostata, jog ji - rusų daini
ninkė. Jos tikslas buvo garsinti Lietuvos 
vardą. Dabar, kai jau visi besidomintys 
žino, jog Urmana - lietuvių dainininkė, 
galima dainuoti ir rusų romansus. 

vežė tik todėl, kad sudaryti opoziciją prieš 
Austalijos komunistus. Kiek kartų yra 
lietuviai patraukę tokius kalbėtojus į teismą 
už šmeižtą ir garbės nuplėšimą? Nė vieno 
karto? Eiliniam australui tuoj peršasi min
tis: tai gal kalba teisybę...

Neseniai skaitėme “Mūsų Pastogėje”, 
kad vieno australų laikraščio puslapiuose 
vėl buvo tvirtinta, kad berods dešimt lietu
vių karo nusikaltėlių gyvena Australijoje. 
Iš lietuvių pusės buvo siūlyta eiti į teismą. 
Gera mintis -bet niekas nesako, ar teismas 
bus ir kada?

Pernai Lietuvoje viešėjo vienas ameri
kietis studentas, Fulbright stipendininkas. 
Gražiai pagyveno jis Vilniuje ir kitur, bet 
išvažiuodamas parašė piktą laišką į “The 
Baltic Times” savaitraštį. “Ne visi lietuviai 
šaudė žydus", - rašė jis, “bet daug lietuvių 
dalyvavo žydų šaudymuose". Pripasakojo jis 
tame laiške ir daugiau. Į šituos šmeižtus 
tuoj atsakė du išeiviai lietuviai: vienas iš 
Australijos, kitas iš JAV Bet mūsų vadai 
tylėjo. Nebuvo jokių paneigimų arpaaiški- 
nimų iš Lietuvos Vyriausybės, ar iš univer
siteto profesorių, ar iš kitų žymių asme
nybių. Kaip Juozas Kojelis išsireiškė, “Apie 
lietuvių tautos tylųjį heroizmą pasaulis daug 
nežino. Bet šmeižtai plinta”. Dar blogiau: 
mus purvais drabsto ne tik svetimieji, bet 
kartais ir savieji

Štai pernai (2000 metais) Kovo Vie
nuoliktosios proga, didysis “Chicago 
Tribune” dienraštis atspausdino ilgą 
straipsnį apie Lietuvą. Kas to straipsnio 
autorius? Ne kas kitas, kaip buvęs sovietų 
„Novosti“ korespondentas prie Jungtinių 
Tautų, Vilius Kavaliauskas. Salia kai kurių 
teigiamų dalykų, Kavaliauskas paskelbė, 
kad į miškus išėję lietuviai kovotojai prieš 
sovietus buvo susitepę žydų krauju. Ir taip 
žodžių karas vyksta be perstojo. Daug 
tulžies kažkodėl yra nukreipta prieš mūsų, 
lietuvių tautą. O kaip mes ginamės nuo 
tokių puolimų, nuo baisių šmeižtų? Labai 
menkai labai mažai. Dar blogiau: neretai 
mes bandome nuo nemalonių dalykų 
visiškai nusigręžti paslėpti galvas smėlyje.

Pradžią šitoje srityje padarė mažytė Tas
manijos lietuvių bendruomenė. Jau penkio
likti metai kaip Tasmanijoje išeina “Lithu
anian Papers” žurnalas apie Lietuvą, anglų 
kalba. Žurnalo tikslas yra apšviesti svetim
taučius apie Lietuvą ir paneigti kitų sklei
džiamą melą. Kiekviename numeryje 
pateikiami nauji faktai, kaip lietuviai, ri
zikuodami savo gyvybe, gelbėjo žydus, kaip 
lietuviai nukentėjo nuo visų pavergėjų ir 
kiek gero lietuviai padare pasauliui.

Tikimės, kad čia tik pradžia. “Lithu
anian Papers”, nors leidžiamas sunkiomis 
sąlygomis, turi 2 000 skaitytojų 26 kraštuo
se. Tik pagalvokime: kiek dar daugiau 
galėtų pasiekti mūsų didesnės bendruome
nės? Stasys Tamulevičius

Vienas iš Violetos Urmana koncertų 
yra įrašytas į kompaktinę plokštelę. Joje 
skamba F.Schubert, J. Brahms, F.Poulenc, 
R.Strauss, F.Meyerbeer ir J.Gruodžio 
kūryba.

Už nuopelnus Lietuvos valstybei ir 
pastangas garsinti Lietuvos vardą pasau
lyje, spalio 15 d. Prezidentas Valdas 
Adamkus apdovanojo operos solistę 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 
III laipsnio ordinu.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvių 
grįžimo informacijos centro biuleteniais.
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BENDRUOMENE/ BARUO/E__________
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos 

visuotinis metinis susirinkimas
Spalio 7-tą, sekmadienį, Canberros 

Lietuvių Būstinėje susirinko 42 CLBS-gos 
nariai visuotiniam metiniam susirinkimui.

Valdybai užėmus prezidiumo stalą, 
pirmininkas Viktoras Martišius susirinkimą 
atidarė įprastu sveikinimu dalyviams. Tylos 
minutėje visi turėjo progą nuolankiai 
prisiminti penkis šiais metais mirusius 
Canberros lietuvius, bei prieš mėnesį 
žuvusius JAV piliečius, kai tūkstančiai tapo 
teroristų aukomis.

Valdybos narei Sigitai Gailiūnaitei 
skaitant 2000-jų metų susirinkimo proto
kolą, klausytojams darėsi aišku, kad per 
antrus metus po Lietuvių Klubo pardavi
mo Canberros lietuviai pozityviai ir pa
togiai įsitaisė savo naujoje Būstinėje - 
buvusioje Hackett priemiesčio pradžios 
mokykloje, ir vietinė lietuviška veikla 
klestėjo sklandžiai. Tai patvirtino pirmi
ninko Viktoro Martišiaus pranešimas.

Šių metų renginiai - Nepriklauso
mybės šventės minėjimas; “Pynimėlio” 
ansamblio gastrolės; Tautos šventės ir vysk 
Motiejaus Valančiaus 200 m. gimimo pa
minėjimas - visi pritraukė patenkinamą 
skaičių lankytojų. Kiek menldau lankoma 
kas šeštadienį atidaryta Būstinės biblio
teka. Pirmininkas nuoširdžiai padėkojo 
Rasai Mauragienei ir Barbarai Šilinienei 
už pastangas, kurių pasekmėj Canberra 
Museum and Gallery priėmė kaip dovaną 
lietuvišką gobeleną (kadaise išsiuvinėtą 
p.p. Mikučionienės ir Velioniškienės) ir 
žada reguliariai jį eksponuoti. O dabar 
canberriškiai lietuviai laukia metų gale 
rengiamos Australijos Lietuvių Sporto 
Šventės, kurios ruošai CLBS-gos valdyba 
paskolino $5,000 “Vilko” sporto klubui. 
Šio klubo vardu Theresa Bungarda vėliau 
padarė pranešimą, iš kurio paaiškėjo, kad 
ruošos darbai jau gerokai įpusėjo, salės ir 
aikštės užsakytos ir dabar laukiama dalyvių 
užsiregistravimo (tikimasi sulaukti apie 150 
sportininkų).

CLBS-gos iždininkas Romas Kataus-

Padėka
Dėkoju visiems “Sukūrio” vaikų 

šokėjams, jų mokytojai Kristinai Rupšienei, 
programoje dalyvavusiems skautams ir visų 
dalyvių tėvams, kurie Lietuvos labui su 
pasiaukojimu rugsėjo 22 dieną dalyvavo 
“Children’s Festival 2001”, Paul Keating 
parke, Bankstowne.

Tautų parade gražiai pasirodė lietuvių 
jaunimas. Net ir iš toliau atvyko Tianne 
Kalėdaitė. Jonathan Lee ir Mantas Kalėda 
nešė lietuvišką vėliavą bei Martinos 
Reisgįenės sukurtą simbolišką šiaudinę 
saulę. Dėka anksčiau gauto Bankstown 
City Council Cultural Grant’o, Martina 
aprūpino vaikus meniškai sukurtais tauti

Sydnėjaus lietuvių jaunimo grupė šoka “Children’s Festival 2001” Paul Keating parke.

kas, pristatydamas metų finansinę ataskai
tą, pranešė nelinksmą žinią, kad per pas
kutinius metus Sąjungos investuoti pinigai 
(t.y. pajamos pardavus Klubą) pelnė ge
rokai mažiau palūkanų negu buvo tikėtasi. 
Nepalanki Australijos ir pasaulinė bendra 
ekonominė padėtis turėjo net negatyvų 
poveikį, taigi palūkanos iš investuotos 
beveik $1 milijono sumos nepemešė net 
infliacijos “graužimo”. Deja, toliau nepas
tovi pasaulinė būsena neduoda vilties, kad 
šių metų uždarbis (palūkanų truputis virš 
$50,000 atskaičius finansų įstaigos admi
nistracinius mokesčius) artimoje ateityje 
išaugs į didesnį lobį. Šią tiesą patvirtino 
mūsų finansinis patarėjas Hardwicke’s 
firmos darbuotojas, susirinkime dalyvavęs 
Robert Johnson, kuris išsamiai paaiškino 
CLBS-gos nariams, kaip mūsų pinigai 
investuoti, kokios ateities perspektyvos, ir 
kodėl taip dabar yra. Tačiau jis tvirtino, kad 
žvelgiant 5-10 metų pirmyn, perspektyvos 
šviesesnės.

Revizijos komisijos pirmininkas Jonas 
Mockūnas pateikė Canberroje veikiančių 
lietuviškų organizacijų apyskaitų revizijos 
aktą. Pensininkų “Paguodos”, LKVS 
“Ramovės”, skautų “Židinio” sąskaitų sto
vis tvarkingas.

Sekanti darbotvarkės užduotis sukėlė 
gyvų, kartais net karštų diskusijų ir lietu
viškų nesutarimų, būtent: CLBS-gos Val
dybos siūlymai, kaip panaudoti dalį mūsų 
pinigų šiais metais. Demokratiškam balsa
vimui nulėmus demagogiką, buvo priimti 
sekantys pinigų paskirstymo siūlymai:

1. Paremti p. Almos Adamkienės Lab
daros ir paramos fondą, kuris skiria savo 
dėmesį ir pinigus padėti Lietuvos kaimų ir 
miestelių mokyklinio mažiaus vaikams, 
ypač per įsteigtus Popamokinio ugdymo 
centrus. Suma: $4,000

2. Įsteigti nuolatinę metinę premiją ge
riausiai baigusiam Lietuvos Karo akade
mijos ketvirto kurso absolventui: tai CLBS- 
gos pagarba jauniems karininkams, prade- 

niais rūbais. Prieš pasirodant lietuviams 
šokėjams, susirinkusiems garbingiems 
svečiams Mantas trumpai priminė, kad 
lietuviai Bankstown’e yra vieni iš ten 
seniausiai įsikūrusių tautų. Pranešė, kad 
lietuviukai sušoks “Kepurinę”, “Žiogelį” ir 
“Kalvelį”.

Jaunieji šokėjai buvo: Andrius Belkus, 
Melissa Belkutė, Elissa Erzikov, Elvis 
Jaraminas, Andrius Jurkšaitis, Vilija 
Jurkšaitytė, Lara Kains, Luke Kains, 
Darius Kazokas, Rimas Kazokas, Jonathan 
Lee, Natalija Lee, Emilija Rupšytė, Nerija 
Rupšytė.

Visiems širdingai dėkoju Sydnėjaus 
Lietuvių Klubo vardu.

Ramona Zakarevičienė 

dantiems savarankišką tarnybą Lietuvos 
labui. Kasmetinė suma: $2,000

3. Paremti Tasmanijos Universitete vei
kiančią Lithuanian Studies Society, dalinai 
padengiant “Lithuanian Papers” leidybą, 
arba stipendiją studentui, atliekančiam lie
tuvišką mokslinį darbą. Suma: $1,000

Nariai davė kitų konkrečių siūlymų 
Valdybai, kaip pinigus paskirstyti sekančiais 
metais.

Valdybos rinkimai (pagal inkorporaci
jos statutą nurodoma juos vykdyti kiekvie
nais metais) nesukėlė sunkumų: esamoji 
CLBS-gos Valdyba sutiko dirbti antriems

Tautos Šventė Hobarte
Sekmadienį, rugsėjo 23 dieną, virš 20 

lietuvių ir jų rėmėjų susirinko pas p.p. 
Šikšnius pažymėti Tautos Šventę. Pagal 
šventės tikrąją datą, susirinkimas šiek tiek 
pavėluotas, nes pirmininkas buvo išvažiavęs 
pas savo tėvus, gyvenančius Naujojoj 
Zelandijoj, atšvęsti jų 50 metų sukaktį nuo 
tos dienos, kai jie atplaukė į Wellington’o 
uostą laivu “Wanganella”.

Minint Naująją Zelandiją, ten šiuo 
metu išvažiavusi bendruomenės narė 
Aldona Ziginskaitė-Nunez. Ji lanko mo
tiną, neseniai paguldytą į ligoninę. Linkime 
p. Ziginskienei greitai pasveikti.

Tautos Šventei skirtą kalbą pasakė 
Tasmanijos lietuvių šviesuolis Algimantas 
Taškūnas. Tema: “Kokia kryptim eina 
lietuvių tauta?” Algis, nors smarkiai 
užsiėmęs disertacijos ruošimu daktaro

Viskas išsipildė su kaupu ...
Viktoras Baltutis

Prieš keletą metų Telšių vyskupui An
tanui Vaičiui lankantis Australijoje, Austra
lijos lietuviai apeliavo į jį, prašydami atsiųs
ti lietuvį kunigą, nes lietuvių kunigų stoka 
Australijoje pasiekė krizę. Sydnėjuje ir 
Melbourne vyresnio amžiaus kunigai pra
šėsi atleidžiami nuo nelengvo pastoraci
nio darbo. Naujų kunigų Australijos 
lietuviai neužsiaugino. Nors pora lietuvių 
buvo įšventinti, bet jie pasiliko dirbti 
australų parapijose.

Pagaliau 2000 metais iš Lietuvos atvyko 
jaunas kunigas Egidijus Amašius ir pradėjo 
pastoracinį darbą Melbourno lietuvių 
tarpe. Po vienerių metų darbo, kunigas E. 
Amašius sutiko pasidalinti darbo patirtimi 
ir vaisiais.

Pirmiausia gal papasakokite apie save?
Šių metų pavasarį sulaukiau Kristaus 

amžiaus ir tuo pačiu kukliai su Melbourne 
lietuviais atšvenčiau 5-rių metų kunigystės 
jubiliejų. Nesitikėjau, kad teks švęsti taip 
toli nuo namų. Būnant toli nuo tėvynės 
jaučiau mažą dvasios spaudimą, kartu ėmė 
ir džiaugsmas, kad esu toli, bet kartu su 
savo tautiečiais, mylimais broliais ir se
serimis melboumiškiais.

Gimiau ir užaugau Žemaitijos viduryje, 
Tauragės mieste. Šeimoje esu pats jauniau
sias, 5-tas vaikas. Tėveliai visą gyvenimą 
pelnėsi duonos kąsnį nuolankiu ir sunkiu 
darbu. Didžiausios vertybės buvo tikėjimas, 
dora ir darbas. Didelių palikimų į mano 
rankas tėvai nesudėjo, bet gavau daugiau 
negu reikia: meilę ir supratimą, kurie lydėjo 
ir tebelydi visose mano dienose. Nuo 12- 
kos metų atsitiktinai gatvėje buvau pa
kviestas draugo patarnauti šv. Mišioms ir 
tas žiemos pavakarys tapo man lemtingas 
visam gyvenimui Bažnyčioje, altorių tyloje 
atradau savo vidinį pasaulį, išmokau dva
sios kalba kreiptis į Viešpatį.

Kaip ir kiekvienas doras jaunuolis 
patyriau sovietinės mokyklos patyčias iš 
tikėjimo ir savo įsitikinimų. Ateitis lyg nie
ko gero nežadėjo, jei ne ta nuojauta, kad 
Dievas yra, ir žmogų kuria ne svetimi ir 
pašaliniai, bet pats žmogus ir tik su Dievo 
pagalba. Mano lūkesčiai išsipildė su kaupu. 
Esu laimingas, kad išvydau savo akimis 

metams sekančiomis pareigomis: pirmi
ninkas Viktoras Martišius, sekretore Bar
bara Šilinienė, iždininkas Romas Kataus- 
kas ir narė kultūros reikalams Sigita Gai- 
liūnaitė.

Revizijos Komisija taip pat liko nepasi
keitusi: Jonas Mockūnas, dr. Kazys Keme- 
žys, dr. Antanas Stepanas.

Bendrai diskusijai neilgai užsitęsus, 
dalyviai linksmai kibo į sumuštinius, pyra
gėlius, kavutę ir stipresnius gėrimus, greit 
palikdami atminčiai susirinkimo rimtesnius 
momentus.

Dr. A. V Stepanas AM

laipsniui gauti, kaip visada mielai sutiko 
paruošti kalbą. Manome, kad Australijoj 
visi lietuviai žino apie Algio vadovavimą 
Lietuvių Sudijų Sambūriui Hobarto 
universitete, kur jis redaguoja žurnalą 
“Lithuanian Papers”. Ačiū, Algi.

Po kalbos, Juozas Paškevičius ir Ra
mūnas Tarvydas padeklamavo keletą eilė
raščių. Minėjimas baigėsi Tautos himnu.

Per pasikalbėjimus po minėjimo buvo 
pranešta, kad žymus Tasmanijos krepši
ninkas Peter Stanwix (jis yra vedęs lietu
vaitę Valę Radzevičiūtę) sukūrė antrą 
lietuvišką sporto klubą vardu ‘Žaibas’ ir 
nori prisijungti prie Hobarto Lietuvių 
Bendruomenės. Atrodo, kad dėl to bus 
šaukiamas ypatingas Bendruomenės susi
rinkimas.

Ramūnas Tarvydas

Kun. Egidijus Arnašius gegužinių pamaldų 
metu Melbourne.

laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. Galėjau, 
jau kaip laisvas žmogus, svajoti apie studijas 
Telšių kunigų seminarijoje. Gerai atsimenu 
gyvenimą “komunizmo rojuje”, todėl lygin
damas neriklausomybės dešimtmetį ir 
penkerius kunigavimo metus, džiaugiuosi, 
kad viskas išsipildė su kaupu.

Kas paskatino atvykti į šį tolimą ir 
svetimą kraštą?

Dvasininkas tuo ir skiriasi nuo pasau
liečio, kad jis privalo mokytis, žvelgti į 
daiktus ir įvykius iš kito kampo, viską 
matyti kitoje šviesoje. Todėl kad ir kas 
benutiktų, tikras sielų bičiulis džiaugsme 
atmins skausmą, o liūdesy atpažins viltį. 
Australija mano gyvenime išsisprendė per 
24 valandas: Telšių vysk A Vaičiaus prašy
mas man buvo malonus įsakymas, vykdant 
prisiimtus kunigystės pažadus: klausyti 
vyresniųjų. Esu tik paprastas kunigas ir toks 
pat silpnas žmogus. Nuolankumas ištiesina 
kelius ir užlygina duobes. Per nuolankumo 
malonę gali išvysti viso pasaulio silpnumą. 
Tai nuolankumas iš bailio atima baimę ir 
apdovanoja drąsa. Todėl žinau, kad kur 
benukeliaučiau, jei Dievas bus su manimi 
ir su tais kurie bus šalia, mes atsilaikysime.

(Tęsinys sekančiame numeryje)
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Lietuviai pasaulyje____________
Naują gyvenimą pradėjus

Londone išeinąs naujai ir skaitlingai atvykusių lietuvių laikraštis “Londono žinios” spaus
dina pokalbius su ryškesnėmis “trečiosios bangos” asmenybėmis. Jurga Galvanauskaitė 
kalbėjosi su dabar Londone savo firmą sukūrusiu Aleksu Dubinsku.

Kun. dr. Alfonsas Savickis - kapelionas Rytams

Kokie keliai Jus atvedė į D. Britaniją?
Atvijo labai paprastos priežastys - tos 

pačios, kurios atveja daugelį Lietuvos 
žmonių. Tai - sunki ekonominė padėtis. Į 
Londoną atvykau 1995 m. vasarį. Atvažia
vau vienas, kaip savo šeimos išlaikytojas, 
nes finansinė šeimos padėtis pirmiausiai 
rūpėjo man. Pervažiavau tąsyk visą Europą, 
pabuvau Čekijoje, Prancūzijoje, ir atvykęs 
į Britaniją, gavau teisę pasilikti šalyje kaip 
turistas šešis mėnesius.

Kaip Jus sutiko ši šalis?
Pirmas žmogus, pasitinkantis mūsų tau

tiečius čia - tai migracinės tarnybos dar
buotojas. Kaip jis pasitinka, ko gero, pasa
koti nereikia. Tačiau apie žeminančias pro
cedūras teko girdėti tik iš kitų lietuvių lūpų.

Vėliau ėmiau bendrauti su mūsų tautie
čiais, Britanijoje gyvenančiais ilgėliau. 
Stengiausi dalyvauti susibūrimuose, pobū
viuose. Tačiau pasigedau žmogiško seno
sios išeivijos susidomėjimo naujaisiais atvy
kėliais. Atvirkščiai, buvo juntamas keistas 
susirūpinimas, kad tik į jų bendruomenę 
neateitų ir nesibrautų naujalietuviai. Mano 
žiniomis, lietuvių išeivių bendruomenė turi 
gausybę turtinių nesutarimų. Bet pastaruo
ju metu senoji išeivija ima šiek tiek persio
rientuoti, palankiau žvelgti į trečiąją atvy
kusiųjų kartą. Su kai kurias lietuviais liko 
malonūs santykiai, tačiau dabar dažniausiai 
susiduriu su neseniai atvykusiais žmonėmis.

Kaip klostėsi gyvenimas Londone?
Pirmuosius metus situacija vertė įsikur

ti, suktis, tuo pačiu teko teikti paramą Lie
tuvoje likusiai šeimai. Reikėjo išmokti 
anglų kalbą, nes atvykau visai jos nemokė
damas. Naktimis dirbdavau parduotuvėje 
“Take away”, o dienomis mokydavausi. Ka
da miegoti? Kai likdavo laisvo laiko... 
Vėliau baigiau kopiuterinės technikos 
specialybę, mokiausi interneto svetainių 
kūrimo dizaino, baigiau verslo kursus. 
Suvokiau svarbų dalyką - tokioje konku
rencijos ir aukštųjų technologijų šalyje, 
kurioje gyvenu dabar, žmogus privalo 
mokytis, privalo tobulėti Jis turi lavinti savo 
sugebėjimus, jei nenori likti užguitu nevy
kėliu, pastumdėliu.

Lietuviai Norvegijoje
Per paskutinį dešimtmetį lietuviams - 

ypač jauniems - vėl plintant po visą pasaulį, 
didokas skaičius pastoviai ar laikinai 
apsigyveno ir Norvegijoje. Šiuo metu jie jau 
sukūrė Norvegijos Lietuvių Bendruomenę, 
kuri tuo pačiu tapo Pasaulio LB dalimi. 
Naujosios organizacijos tikslas, kaip jie 
rašo savo pirmame laikraštėlyje, yra 
išlaikyti ir puoselėti Norvegijoje gyvenan-
čių lietuvių 
ir jų vaikų 
lietuvybę, su- 
pažindinti 
norvegus su 
lietuvių isto
rija, tradici
jomis bei kul
tūra. Naujoji 
organizacija 
išsirinko val
dybą (pirm. 
Daiva Meda- 
linskaitė-Jo- 
hansen),kuri 
savo ruožtu 
surengė pir
mąjį suvažia
vimą. Tai įvy-
ko Halden Nuotraukoje: Norvegijos LB suvažiavimo dalyviai aplanko lYedrikhalde tvirtovę, prie kurios Žuvo švedų karalius 
___________________________ —------------------ Karolis XII, ilgai kariavęs visoje Europoj e,vienu metu žygiavęs ir per Lietuvą. 
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Kolų išsilavinimą įgijote Lietuvoje?
Tbo metu, kai man reikėjo mokytis, de

ja, rūpėjo ne mokslai. Buvau aktyvus anti- 
sovietinis veikėjas, daugelį mano gyvenimo 
vertybių diktavo Vakarų kultūra, labai do
mėjausi hipių, bytnikų idėjomis, o prisi
skaitęs Kerouac’o veikalų, dažnai traukda
vau į ilgas keliones. Nors baigiau tuometinį 
Kauno politechnikumą, tačiau realūs mano 
mokslai prasidėjo Londone.

Kokias paslaugas teikia Jūsų kompanija?
Mano kompanija “Aldus Ltd.” egzistuo

ja daugiau nei metus ir teikia keleto tipų 
paslaugas. Verslo registracija, kompanijų 
registracija, su verslo vizomis susijusi pa
galba, verslo planai. Surandame verslo 
kontaktus, tiriame rinką. Visiškai nedirba
me su nelegalo statusą turinčiais asmeni
mis. Taip pat suteikiame vertimo paslaugas. 
Padedame surasti tinkamą koledžą, anglų 
kalbos kursus, patariame mokesčių sugrąži
nimo klausimais. Angliškai savo veiklą pa
vadinau “Small Business Support”, bet 
pastaruoju metu paslaugų spektras plečiasi. 
Dabar kuriame ir interneto svetaines.

Paslaugų kainos nėra didelės, tarkime, 
pagalba pildant dokumentus studento vizai 
gauti kainuoja 50 svarų. Praktinė pagalba 
verslo vizai gauti - 400 svarų, kompanijos 
registracija - 90 svarų.

Kodėl pasirinkote tokią veikios kryptį?
Pirmiausia todėl, kad ši veiklos kryptis 

nereikalauja didelių investicijų, juk ku
riame intelektualųjį produktą.

Jūsų verslo šūkis - “Būk sau bosas”. 
Kodėl?

Būti sau “bosu” - tai ne visada reiškia 
būti aukštesniu už tam tikrą žmonių grupę, 
vadovauti ar lyderiauti Mano atveju šis 
credo reikštų žmogaus siekį tapti nepri
klausomu, išsivaduoti nuo kompleksų, 
nepilnavertiškumo jausmo.

Mane liūdina kai kurių lietuvių dvasios 
skurdas, verčiantis vogti, skriausti, apsiri
boti tik juodu darbu, savaitę “arti”, o savait
galį pragerti... Kol čia atvykę lietuviai nepa
kylės savo dvasios, tol jie nieko nepasieks 
ir galimo verslo srityje.

Ar lietuvio charakteryje esama vers-

mieste, dalyvavo apie 30 suaugusių ir daug 
vaikų. Ta proga buvo įkurta ir Norvegijos 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga (pirm, studentė 
Jurgita Jelinskaitė iš Bergen miesto). Kaip 
matyti iš spaudos, suburiant Norvegijos 
lietuvius daug prisidėjo Marytė Šmitienė, 
Vasario Šešioliktosios Gimnazijos direk
toriaus žmona. Ji paaiškino, kaip lietuviai 
išeiviai susiorganizavę kituose kraštuose,

Rugpjūčio mėnesį Seinuose (Lenkija) vyku
siame PLB vadovų suvažiavime Rytų kraštų 
kapelionu buvo paskirtas Australijos lietuviams 
pažįstamas, ilgokai Perth’e dirbęs, kun. Alfonsas 
Savickis. Šiuo metu jis yra Klaipėdoje. Kaip jis sakė 
“Lietuvos aidui”, - “čia gyvenu jau metus, nes nega
vau vizos vykti į Rusiją, tad dėsčiau Klaipėdos uni
versitete Katechetikos katedroje ”. Kun. A.Savidds yra 
teologijos daktaras, šias studijas baigęs Romoje. Jo 
disertacija: “Simbolio konceptas giluminėje KG. 
Jungo psichologijoje”.

Pristatydamas Rytų kraštams skirtą kapelioną, 
vyskupas Paulius Baltakis “Lietuvos aidui” paaiš
kino: "Alfonsas gimė karo pabėgėlių šeimoje 
Austrijoje, užaugo Australijoje, teologijos studijas 
baigė Romoje, 15 metų dirbo lietuvių bendruomenėje 
Australijoje. Vėliau nuvykęs į Austriją pas savo buvusį 
profesorių, gavo pritarimą aplankyti lietuvius 
tremtinius Rusijoje, Sibire, Krasnojarske ir kitur, nes 
po kelerių metų tie žmonės jau bus iškeliavę į 
amžinybę”. Pasak vysk. P. Baltakio kun. A. Savickio 
prašymo parėmimui bus tariamasi ir su Lietuvos 
Vyriausybe.

Klaipėdoje išeinąs “Vakarų Ekspresas” išspaus
dino kun. Alfonso įspūdžius apie Seinuose vykusį
PLB vadovų suvažiavimą. Ta proga, remdamasis kunigo sesers Irenos pasakojimu, laikraštis 
pastebėjo, kad kun. Alfonsas yra ir meniškos sielos žmogus, mėgstąs muziką ir sukūręs 
ne vieną paveikslą, taip pat aistringas buriuotojas. Paklaustas apie ateities planus, kun. 
Alfonsas sakė, kad belaukdamas vizos, kol kas padirbėsiąs su studentais Klaipėdos 
universitete, o vėliau kelsiąs sparnus Rytų link. ‘Aplankysiu Rytuosegyvenančius lietuvius, 
paskatinsiu burtis į bendruomenę, nepamiršti savo gimtosios kalbos... ”, - sakė jis. MP inf.

Kun. dr. Alfonsas Savickis prie “Lie
tuvos aido” Klaipėdos skyriaus.

Nuotr. Žilvino Jasinsko.

huno, apsukrumo?
Verslo sėkmę nulemia daugelis fakto

rių. Pavyzdžiui, aš pats savo akimis mačiau 
galybę lietuvių, laksčiusių su prekių maišais 
po Lenkiją, Jugoslaviją, Kiniją, lūrkiją... 
Tbo laikotarpiu atrodė, kad visi lietuviai 
pasklido po pasaulį “daryti biznio”. Kur jie 
dabar? Dabar, deja, jie pasklidę po pasaulį, 
nes turi atidirbti, kad galėtų grąžinti anuo
metinio “verslo” skolas.

Latvijos ir Estijos gyventojų, prekiau
jančių tuose kraštuose, nesurasdavai nei su 
žiburiu, o dabar Estija, mano akimis, labiau 
pažengusi už Lietuvą. Tad kas nustatys, 
kurios tautos atstovas verslesnis? Belieka 
būti optimistu ir tikėti, jog Lietuvoje yra ir 
bus verslių žmonių

Kuri lietuvių elgesio Britanijoje blogybė 
Jus labiausiai erzina?

Blogybių daug, bet išskirčiau vagystes. 
Man teko Londone gyventi trijų aukštų na
me, kuriame tuomet buvo įsikūrusi minia 
lietuvių. Iš jų tik du (tame tarpe ir aš) nevo
gė. Matydavau kaip pareina namo ir giria

ir atvežė spaudos bei vadovėlių vaikams.
Nors Norvegijos LB yra pirmoji lie

tuviška organizacija šioje šalyje, verta 
prisiminti, kad II pasaulinio karo pabaigo
je Norvegijon buvo patekę lietuvių vyrų, 
kadaise buvusių Vietinės Rinktinės 
daliniuose ir vėliau įtrauktų į Wehrmacht’o 
ar Luftwaffe’s junginius. Ne vienas jų vėliau 
atvyko į Australiją. MP redakcija kviečia 
juos pasidalinti prisiminimais iš tų tolimų 
ir audringų dienų. MP inf. 

si, rodo, ką parsinešė. Lietuviai, pasiėmę 
kuprines, krepšius, darydavo ir daro “reidus” 
į turgus, kitas prekyvietes, jie ima, glemžia, 
renka... Maža to, jie vagia vienas iš kito. 
Negaliu to pakęsti.

Kada prie Jūsų prisijungė likusieji 
šeimos nariai?

Žmona Rasa su sūnumi Aleksu atvyko 
po beveik aštuonių mano gyvenimo Lon
done mėnesių. Šiemet, prieš pustrečio 
mėnesio, man jau įžengus į keturiasdešimt 
aštuntuosius gyvenimo metus, gimė dvi 
dukros. Mano dukra Indrė, 21 m., šiuo 
metu gyvena ir dirba Cambridge.

Ar galite vadinti save I jetuvos patriotu?
Taip. Juk patriotizmo jausmas nepri

klauso nuo asmens gyvenamos vietos, jis 
priklauso tik nuo žmogaus širdies pozicijos 
savo gimtinės atžvilgiu. Svarbų ar žmogus 
liūdi tuomet, kai liūdi jo šalis, ir ar jis 
džiaugiasi, kai jo gimtinė džiaugiasi Svarbu 
nesigėdyti savo tautos, net jei kartais pati 
Lietuva nelabai turi kuo pasigirti

□

Indijoje - lietuvės skulptūra
Olandų menininkas John Boetes nu

sprendė įamžinti per tragiškus 1991 metų 
sausio 13-osios įvykius žuvusios lietuvės 
Loretos Asanavičiūtės atminimą. Dai
lininkas nuo 1995 metų Indijos miestelyje 
Mahabalipuram kuria juodojo granito 
statulų parką. ,

“Statulos vaizduoja iškilius žmones, 
simbolizuojančius taiką, meilę ir drąsą. Bus 
ne mažiau kaip 200 statulų - bent po vieną 
asmenybę iš kiekvienos pasaulio šalies”, - 
savo sumanymą dėstė J.Boetes.

Apie LAsanavičiūtę olandas sužinojo, 
pažiūrėjęs televizijos kanalo CNN repor
tažą apie Sausio 13-osios tragediją. Atvykęs 
į Vilnių J.Boetes ieškojo nuo Sovietų Są
jungos karinės agresijos žuvusios merginos 
fotografijos, pagal kurią bus kuriama skulp
tūra. Menininkas kol kas nesiryžo susisiekti 
su LAsanavičiūtės artimaisiais. “Nežinau, 
kaip jie reaguotų į mano sumanymą. Bet jei 
jie sutiktų su manimi susitikti ir galbūt duoti 
Loretos  fotografiją, būčiau labai laimingas”, 
- sakė J.Boetes.

LAsanavičiūtę vaizduojanti skulptūra 
turėtų stovėti tarp John F.Kennedy, Mar
tene Dietrich, Marilyn Monroe, princesės 
Dianos, Motinos Teresės, Abraham Lin
coln ir kitų garsių žmonių skulptūrų

Ramūnas Žilnys (Lr.)
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If REDAKCIJOS PAŠTO
Brangiausi aliejai Lietuvos veidui

Pasigirsta balsų, kad Valdovų rūmų at
statyti neverta, nes geriau tais pinigais su
šelpti vargstančius žmones. Panašiai kalbė
ta ir apie dabar jau atstatytą reprezenta
cinę prezidentūrą, labai panašiai kalbėta 
ir beveik prieš du tūkstančius metų, kaip 
mums liudija šv. Markaus evangelija 14.3-9:

Jėzui esant Betanijoje, Simono Raup
suotojo namuose ir sėdint už vaišių stalo, 
atėjo moteris su alebastriniu indeliu, pilnu 
brangiausio nardos aliejaus, ir išpylė aliejų 
Jėzui ant galvos. Kai kurie ten esantys 
susierzino ir kalbėjo vieni kitiems: “Kam 
tas aliejaus eikvojimas? Juk jį galima buvo 
parduoti daugiau negu už tris šimtus dinarų 
ir pinigus išdalyti vargšams!” Bet Jėzus

Atviras laiškas V. Baltučiui
Gerb. Viktorai, aš visad jaučiu, kiek 

nuoširdumo, atidumo, laiko ir t.t. Jūs ir 
Jūsų giminaičiai skiriate Lietuvai. Su dide
liu pasigėrėjimu meldžiu ir linkiu Jums 
ištvermės bei sveikatos toliau tęsti tą darbą 
Lietuvai, nekreipiant dėmesio į asmenų 
pavardes ar luomus. Aš jaučiu, kad Jums, 
kaip ir man, bei daugeliui kitų, rūpi tik 
Lietuvos gerbūvis bei jos išsilaikymas, ne
žiūrint, kas jai vadovautų. Bet tik Lietuvai, 
o ne karjerai, ar kišenėms, ar savo vardo 
įamžinimui. Nesupraskite, kad aš prieši- 
nuosi tų rūmų, paminklų ar bažnyčių sta
tybai, one! Aš siūlyčiau tiems, kurie nori 
per tuos paminklus, rūmus ar bažnyčias 
įamžinti savo vardus, kad jie tai darytų savo 
lėšomis, tik su valdžios leidimu. O dar ge
riau būtų, jeigu tie, kurie pajėgė tiek turto 
susikrauti, pagalvotų apie mūsų jaunimą,

Dzūkiškas ačiū, mieli tėvynainiai
Leipalingio vid. mokyklos sunkiai gyve

nantys našlaičiai dėkoja laivyno koman
dorams Algiui Dičiūnui už 100 AUD ir 
Rimui Dičiūnui už 200 AUD, o taip pat 
Adolfui Siručiui už 200 AUD paramą jų 
nelengvame gyvenime.

Dzūkiškas ačiū mielam Antanui Lau
kaičiui už 100 USD ir Vilčiai Kružienei už 
30 Anglijos svarų paramą visuomeniniam 
Leipalingio vidurinės mokyklos kraštotyros 
muziejui, dirbančiam be etatų ir finansų.

Dėkingi Vilčiai Kružienei (jos vyras a.a. 
Algirdas Kiužas mūsų mokyklos auklėti
nis) už nuostabų siuntinį, kuriame radome 
mums taip reikalingą lietuvišką Bostono 
enciklopediją bei kitas vertybes. Dėkingi 
ir už anksčiau atsiųstą rašomąją mašinėlę 
bei visų metų “Mūsų Pastogės” prenume
ratą. Dėkingi ir Sydnėjaus bibliotekos ve
dėjui Stašioniui už knygą “Bronius Kazys 
Balutis” su įrašu: “Skiriu šią knygą Leipa

atsiliepė: “Palikite ją ramybėje. Ji man 
padarė gera darbą. Vargšų jūs visuomet 
turite savo tarpe ir kada tik panorėję galite 
jiems gera daryti, o mane jūs turėsite ne 
visuomet”.

Matant, kas dabar vyksta pasaulyje, 
galbūt nė viena valstybė neliks “visuomet”, 
bet kol turime savo Lietuvą, negailėkime 
jos valstybingumo išlaikymui, jos grožiui ir 
prestižui “brangiausių aliejų”. Mąstydami 
vien tik apie pinigų vienam ar kitam tikslui 
panaudojimą, ar neimsime greitai sakyti: 
“O kam mums remti tautinių šokių grupes, 
chorus, sportininkus - juk jie savo malonu
mui veikia”. Nejaugi ligi to prieisime?

A. Karazijienė

plūstantį gyventi į užsienį. Kaip jiems 
padėti Lietuvoje išsilaikyti? Kaip sumokėti 
dirbantiems algas, kaip sumokėti ūkinin
kui, parduodančiam paskutinį gyvulį, ką 
pasakyti duonos prašančiam veikiančiam 
vaikui, kaip padėti ligoninėms, kad jos ga
lėtų padėti neturtingiems ligoniams ir tt. ? 
Pagerintos sąlygos mokyklose, ligoninėse 
gal skatintų pasitikėjimą ir jaunimui. Di
desnės algos daktarams, mokytojams leistų 
daugiau laiko skirti rūpinantis mokiniais, 
ligoniais ir tuo pačiu daugiau laiko skirtų 
tėvynės meilės ugdymui

Aš žinau, kad ir aukų reikalas nėra su
tvarkytas, bet ugdykime nors tą mintį, kad 
ką galim ir norim padaryti su įamžinimu 
savo vardo - darykime, bet be valstybinio 
iždo išnaudojimo. Su pagarba

Monika Sodaitienė

lingio muziejui, kad tautiečiai jį lankydami 
prisimintų didįjį Lietuvos patriotą, diplo
matą, B.K.Balutį”. 30 šios knygos nuotrau
kų perfotografavo Druskininkų foto atelje, 
o mes su mokiniais pagaminome stendą ir 
eksponavome mūsų muziejaus “Įžymiųjų 
kraštiečių” kambaryje.

Tačiau visų didžiausią, nuolatinę para
mą mums teikia Antanas Laukaitis, atsiųs
damas, atveždamas, per kitus perduodamas 
įvairiausius dalykus, darbus, įvairenybes. 
Juos eksponavome “Ryšių su Australija” 
ir “Įvairenybių” skyriuose, o taip pat Geo
grafijos kabinete, kuris tapo antruoju mu
ziejumi. Paskutinis ALaukaičio nuostabus 
eksponatas - Lietuvos olimpinė vėliava, 
plevėsavusi Sydnėjaus olimpiadoje. Ją su 
kitais olimpiniais eksponatais radome 
dviejuose ALaukaičio olimpiniuose siunti
niuose. Su mokiniais įrengėme jų ekspozi
ciją muziejuje. Algirdas Volungevičius

(muziejus vadovas, Leipalingis)

Algirdo Landsbergio padėka
Rugpjūčio 12 dieną Sydnėjaus Lietuvių 

Klube Bibliotekos Bičiulių Būrelis su
ruošė dramaturgo ir literatūros kritiko 
Algirdo Landsbergio (JAV) kūrybos 
popietę. Iš penkių jo scenai skirtų ištraukų 
buvo sudarytas ir skaitomas vienas 
montažas. Poniai Danutei Skorulienei 
autorius atsiuntė laišką, kuriame tarp kitko 
rengėjams išreiškia savo padėką:

“Per internetą sužinojau, jog Sydnėjuje 
įvyko mano dramų ištraukų montažas. Toji 
žinia pažadino mano šypseną, pakuteno 
savimeilę, ir sušildė širdį. Mano sena svajonė 
- apsilankyti Australijoje su savo rečitaliais. 
Dabar ta svajonė dalinai išsipildė - aš “ap
silankiau”, nors mano kūnas pasiliko čia.

Perduokite mano nuoširdžiausią padėką 
visiems šio teatrinio įvykio kūrėjams/-oms. 
ypač Elenai Jonaitienei. Apkabinkit juos 
visus mano ilgom (ir simboliškom) rankom.

Su padėka ir linkėjimais, ”
Jūsų Algirdas Landsbergis

Dear Editor,
Our relatives in Vilnius and Tallinn 

write and tell how much they appreciate 
receiving “Mūsų Pastogė” each week. 
After we visited the Baltic States ir 1993 
we wanted to contribute in some way to 
the revitalising of the homeland. 
Subscriptions to “Mūsų Pastogė” has 
been our way of doing this by keeping in 
touch with our relatives and offering an 
insight into the Australian perspective.

Our cousin who is a doctor at the 
oncology hospital ir Vilnius tells us that 
all his colleagues look forward to reading 
the paper as do the patients. He describes 
it as being very “truthful”.

In our last letter from Tallinn our 
cousin, a teacher, wrote: “Dar kartą noriu 
pasakyti ačiū! už laikraštį “Mūsų 
Pastogė”. Aš jo visad laukiu. Tai mūsų 
lietuvių istorija. Aš juos renku ir saugau 
visus”. Occasionally in other letters she 
has mentioned reading the obituary of an 
old family friend who she had not realized 
had been living in Australia.

Yours sincerely,
Jo and Ed Palaieiai

Alga
Vienas nuolatinis “Mūsų Pastogės” 

skaitytojas atsiuntė Redakcijai laiškelį, 
kuriame pastebi, kad spalio 2 dienos 
dienraštyje “Sydney Morning Herald” tarp 
išvardintų didžiausias Australijoje algas 
gaunančių kompanijų direktorių yra ir 
lietuvių kilmės ponios J.Adamsienės jau
niausio sūnaus pavardė. Tai LEIGHTON 
kompanijos direktorius Dieter Adamsas, 
šiais metais gaunąs $2.6 mln. algą.

Gerbiamieji!
Siunčiu mokestį už “Mūsų Pastogės” 

prenumeratą. Laikraštis darosi įdomus ir 
visų laukiamas. Deja, Brisbanėje jį sulau
kiame labai pavėlavusį, o retkarčiais ir 
visai negauname. Nejaugi laikraštis iš 
Sydnėjaus į Brisbanę keliauja penkias 
dienas?

Linkiu viso geriausio Jūsų darbe,
Regina Platkauskienė (Platt)

Gerb. Redakcija
Čia siunčiu $20 auką MP laikraščiui 

su padėka visiems, kurie stengiasi šį 
laikraštį išleisti.

Monika Sodaitienė
Redakcija nuoširdžiai dėkoja p. Moni

kai už auką ir linki jai ko geriausios sėkmės.

Gerb. Redaktore,
Nemažai Australijos lietuvių kasmet 

lankosi Lietuvoje. Jie grįžta su visokiais 
įspūdžiais - ir dažniausiai sveiki, net 
“pasitaisę” ar pridėję svorio. Bet retkarčiais 
išgirstame ir apie netikėtus susirgimus. 
Berods yra buvę ir mirties atvejų.

Beskaitant Lietuvos spaudą man kilo 
klausimas apie sveikatos draudimą. Jei 
Lietuvoje susergame, kiek mumis rūpinasi 
Lietuva? Ir kiek už gydymą sumokėtų 
australiškos draudimo sistemos? Tokius 
klausimus man sukėlė žinia (“Lietuvos 
rytas”, 2001.10.03): “62 metų Baltarusijos 
pilietis, Lietuvoje patyręs širdies priepuolį, 
reikiamos pagalbos iš medikų nesulaukė 
tik todėl, kad neturėjo medicinos drau
dimo... jis mirė. Gydytojai pripažino galėję 
padėti baltarusiui ir bent jau stabilizuoti 
jo būklę, kad jis galėtų vykti namo gydytis. 
Bet medikų rankas surišo tai, kad už bal
tarusiui suteiktas paslaugas niekas ne
būtų sumokėjęs”.

Baltarusio atveju, tragedija įvyko todėl, 
kad jo krašte nėra pakankamo draudimo. 
Ir “Lietuvos ryte” priduriama, kad Lietuvos 
“medikams beveik niekada nekyla prob
lemų dėl pacientų, atvykusių iš Vakarų 
valstybių, gydymo -jie būna apsidraudę”. 
Bet grįžkime prie lietuvių, atvykusių iš 
Australijos. Argi situacija yra tokia pa
prasta, ar iš tiesų mes esame visada visais 
atvejais apdrausti? Asmuo yra pilnai 
apdraustas, jei jis specialiai apsidraudžia 
kelionės laikotarpiui. Tam tikrose ribose, 
pagal draudimo kategoriją, jis yra 
apdraustas MBF ar HBF polisais - bet 
verta pasitikrinti, kiek toks draudimas 
liečia ligas ir Lt užsienyje. Bet, sakykime, 
asmuo turi tik MEDICARE. Ką dengia 
MEDICARE?

Gal kas nors galėtų paaiškinti? Manau, 
kad tai būtų įdomu MP skaitytojams. Juk 
apie keliones Lietuvon girdime visą laiką. 
Ir visko gali atsitikti. Su pagarba, J.P.

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Degalinės savininkas: 
“Su barneliais tau pavyko, 
Dasimušt lig Tennant Creek’o 
O dabar mano sesutė, 
Nori aplankyt močiutę. 
Tai nuvešk ją Barkaldinė’n, 
Jeigu ne, tai nėr benzino!”

Nors tu keikis išsįjuosęs, 
Be benzino nevažiuosi. 
Kai “sesutę” jam pristatė 
Gaspadorius degalinės, 
Dulkė nieko nepasakė, 
(Jis tik gailis juos pažinęs.)

Pijušėliui nėra vietos, 
Jo paties “kabrijolete”: 
“Sesutė” lyg nieko dėta, 
Užėmė abi sėdynes, 
liroj įšokus į mašiną, 
Lyg lengvute balerina.

Kaip važiuot - “sesutė” žino, 
Tik negaila jai mašinos, 
Neša vis greičiau Pijušą 
Kaip velnias pagavęs “dūšią”. 
Daužo sąnarius Dulkelės, 
“Pekliškai” duobėtas kelias...

Stasio Montvido eflės ir piešiniai
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Kas - kur - kaip?
Viešnagei pasibaigus

LTOK attache Sydnėjaus olimpinėse 
žaidynėse Antanas Laukaitis Lietuvoje 
praleido beveik, tris mėnesius. Prieš išvyks
tant į Australiją, Vilniaus oro uoste su juo 
kalbėjosi “Sporto” žurnalistė Marytė 
Marcinkevičiūtė.

Kokie liko įspūdžiai iš viešnagės 
gimtinėje?

Labai gražūs. Tai buvo mano bene pati 
ilgiausia viešnagė Lietuvoje. Po olimpinių 
žaidynių gavau daug pakvietimų apsilankyti 
gimtinėje, trijų mėnesių buvo per mažai su 
visais draugais susitikti. Pasinaudodamas 
proga, dabar jų norėčiau atsiprašyti, nes 
laiko buvo tikrai per mažai. Su jais bandysiu 
susitikti kitos viešnagės metu. Šiemet la
bai daug keliavau, aplankiau vos ne visą 
Lietuvą - buvau Klaipėdoje, Panevėžyje, 
Alytuje, Leipalingyje, Kaune, Vilniuje, 
Druskininkuose... Mačiau daug varžybų, 
susitikau su tais, su kuriais draugavau per 
Sydnėjaus olimpines žaidynes, LTOK 
prezidentą Artūrą Poviliūną sveikinau su 
garbingu 50-mečiu, jam linkėjau daug 
laimės. Mano viešnagė gimtinėje buvo labai 
turininga ir graži.

Ar sunkios buvo LTOK attache parei
gos per olimpines žaidynes?

Mano attache kadencija dar nesibaigia, 
kol bus patvirtintas naujas attache Atėnų 
olimpinėms žaidynėms. Manęs draugai 
klausia, ar norėčiau tas pareigas eiti ir 
Graikijoje, žinoma, jeigu gaučiau tokį 
pasiūlymą. Aš attache negalėčiau būti, nes 
tas žmogus turi gyventi Graikijoje. Per 
Sydnėjaus olimpines žaidynes iš visų jėgų 
stengiausi padėti Lietuvos sportininkams, 
mano bute iki išnaktų netilo skambučiai 
Kartu su Lietuvos Generaliniu garbės 
konsulu Australijoje Viktoru Šliteriu 
dirbome išsijuosę, bet didelio nuovargio 
nejautėme. Buvo smagu padėti mūsų 
olimpiečiams. Po olimpiados Sydnėjuje 
tapo labai ramu, mes pasigendame to 
olimpinio šurmulio, susitikimų su Lietuvos 

sportininkais. Užmegztos naujos pažintys, 
tas draugiškumas liko visam gyvenimui

Ar Sydnėjaus olimpiada buvo pati 
gražiausia per visą jų istoriją?

Negaliu sakyti, kad tai buvo gražiau
sios olimpinės Žaidynės, bet jos buvo 
tikrai gražios, įspūdingai atidarytos ir 
uždarytos, varžybų organizatoriai nesusi
laukė didesnių priekaištų. Mačiau pen- 
kerias olimpines žaidynes, bet man di
džiausią įspūdį paliko mūsiškė olimpiada. 
Australijoje buvo 35 000 savanorių, kurie 
be jokių pinigų padėjo dirbti. Atėnuose 
kol kas jų teatsirado 1000, o kiti reikalauja 
pinigų. Graikai yra biznieriai, jie, be to, 
nelabai norėjo rengti paralimpines žai
dynes, o australai jas surengė su dideliu 
malonumu. Netikiu, kad Graikijoje taip 
gražiai, sklandžiai bus surengtos olim
pinės žaidynės kaip Australijoje. Džiau
giuosi, kad Sydnėjaus olimpiada buvo 
labai sėkminga Lietuvos sportininkams, 
kurie dabar, man viešint gimtinėje, dėkojo 
ir mums, Australijos lietuviams, prisidė- 
jusiems prie svarių laimėjimų. Linkiu, kad 
Lietuvos sprtininkams būtų sėkminga ir 
Atėnų olimpiada, kad jie ten pelnytų dar 
daugiau apdovanojimų.

Ar išliko Sydnėjaus olimpinis kai

Antanas Laukaitis su Sydnėjaus aukso medalio laimėtoja Daina Gudzinevičiūte (centre) 
ir muzikantais “Marcelhikės klėtyje”, Vilniuje.

melis?
Olimpinis kaimelis buvo labai greitai iš

pirktas - dabar įrengtuose butuose gyvena 
australai. Vieta labai patogi, netoli miesto 
centro, australų yra mėgstama.

Per viešnagę Lietuvoje daug kartų buvai 
susitikęs olimpinę čempionę Dainą Gudzi- 
nevičiūtę. Apie ką daugiausia kalbėjotės?

Daina - ne tik gera, nuoširdi mano, bet 
ir Australijos lietuvių draugė. Besireng
dama Sydnėjaus olimpiadai, Daina gyveno 
mano namuose - ji gerai aklimatizavosi, 
priprato prie mūsų klimato. Mano namuose 
su draugais ji šventė pergalę Olimpiadoje. 
Ant sienos, tarp kitų olimpiečių sveikinimų 
ir ji užrašė gražius palinkėjimus. Daina 
dabar labai gražiai mus prisimena, negali 
užmiršti tų dienų, praleistų Australijoje. 
“Kaijums bus blogai, aš jus vėl aplankysiu ”, 
- sakė ji man Lietuvoje. Apie prabėgusią 
olimpiadą, gražius prisiminimus mano 
namuose liko olimpiečių užrašai ant sienos. 
Tai mano pati gražiausia Lietuvos olimpie
čių, trenerių, vadovų, gydytojų, sporto žur
nalistų dovana.

Ar mūsų olimpiečiai, su kuriais teko 
bendrauti Australijoje, dabar pasikeitę?

-Nepasakyčiau, kad jie pasikeitę. Tik per 
olimpines žaidynes sportininkai buvo labai 
susikaupę, nelabai kalbūs. Dabar jie kitokie. 
Atsipalaidavę, linksmi, sąmojingi. Daug 

teko bendrauti ne tik su Daina Gudzine
vičiūte, bet ir Rita Ramanauskaite, Valeri
jumi Konovalovu, Terese Nekrošaite, 
krepšininkais, dviratininkais, sporto vado
vais, juos aprašysiu Australijos spaudoje.

Ar nenustebai, gavęs vyriausybinį ap
dovanojimą?

Nustebau. Didžiojo Lietuvos kunigaikš
čio Gedimino penkto laipsnio ordiną man 
įteikė Lietuvos Respublikos Prezidentas 
Valdas Adamkus, kuris buvo Amerikos 
krepšininkų išvykos į Australiją komandos 
vadovas ir su kuriuo esu seniai pažįstamas. 
Jis dabar mane apkabino, pasveikino. Ne
žinau, kas pasiūlė - Sporto departamentas 
ar Lietuvos tautinis olimpinis komitetas - 
įteikti man šį garbingą apdovanojimą. Bu
vau apdovanotas ir Sporto departamento 
ordinu - žvaigžde, paženklintu septintu 
numeriu. Toks sutapimas: Lietuvoje, Itali
joje, Vokietijoje tokiu numeriu buvo pa
ženklinti mano krepšinio marškinėliai.

Koks bus dabar Tavo gyvenimas Aus
tralijoje?

Pirmiausia - gerai pailsėsiu. Artėja šv. 
Kalėdos, per kurias vyks Australijos Lie
tuvių Sporto Šventė Canberroje, prieš tai 
dalyvausiu skautų stovykloje. Kitąmet į 
Lietuvą noriu atvežti anūką Edį, kuris 
lanko krepšinio treniruotes ir labai norėtų 
patobulėti Arvydo Sabonio krepšinio mo
kykloje. Rengsimės kitąmet Lietuvoje įvyk
siančiai III pasaulio lietuvių tautinei olim
piadai. Savo gimtajame krašte nebuvau 
porą metų, Lietuva labai pagražėjo, pajau
nėjo, gatvėse mačiau linksmus, besišypsan
čius žmones. Tai mane džiugino.

Ačiū už pašnekesį. Sėkmės!

Thimpai Šiaulietis Antanas Sirei- 
ka tapo visateisiu Lietuvos vyrų krepšinio 
rinktinės treneriu. Eiti naujas pareigas 45 
metų ligšiolinį nacionalinės ekipos trenerį 
asistentą spalio 12 d. patvirtino Lietuvos 
krepšinio federacijos (LKF) vykdomasis 
komitetas. Savo padėjėjais A.Sireika pa
sirinko Kauno “Žalgirio” trenerio asistentą 
Gintarą Krapiką ir tokias pat pareigas 
Permė “Ural Great” (Rusija) klube uži
mantį Valdemarą Chomičių.

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

Tęsinys, pradžia MP Ne 1-41
Mūsų vyrai išsigando. Tėvas susirūpino, 

kai jį neišleido pagirdyti ir pašerti arklių. 
Tik moterims po vieną buvo leidžiama nu
eiti prie vežimo ir atsinešti nakčiai reika
lingų daiktų. Visus langus saugojo kareiviai.

Ar jie šautų į mane, jei bandyčiau 
pabėgti? Bet kur aš bėgčiau? Keistos min
tys vargino mane.

“Ale, Hanka, Vladai Ateikit čia pažais
ti kortomis,” - pertraukė mano mintis Adis.

Šiaip jau nemėgau žaisti su juo korto
mis, nes jis buvo sukčius, bet dabar norėjau 
pabėgti nuo sunkių minčių. Šypsodamasi 
maišiau kortas, prisimindama tik prieš 
kelias dienas įvykusį su juo įvykį.

“Ale, tu esi žioplas kaimo vaikas. Iii 
nieko nesupranti. Kaimo žmonės yra 
kvailiai. Net ir mano tėvas taip man sako.”

Įsiutusi stumtelėjau jį ir panerčiau į 
pelkę. Pasipūtęs Adis to nesitikėjo ir krito 
veidu žemyn į purvą.

“Kuris yra dabar kvailas? Pasižiūrėk į 
savo žioplą veidą. O gal taip visi gudrūs 
miesčionys a trodo?”-juokdamasl erzinau jį.

Po kortų išdalinimo, Adis vėl pradėjo 
sukčiauti Net ir Hanka su Vladu ant jo 
supyko. Pradėjom peštis.

“Ale, ir vėl tu. Jei negali padoriai žaisti 
su kitais vaikais, ateik pas mane. Be tojau 
laikas eit miegoti,” - vėl mane apibarė 
mama.

Aš nesiginčijau, nes jos visada buvo 
teisybė.
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Kitą dieną vyrai turėjo stoti į rikiuotę. 
Mano tėvas buvo taip susijaudinęs, kad 
pradėjo kalbėtis su savimi. Aš buvau tikra, 
kad nė vienas iš mūsų vyrų negalėjo pa
daryti tokio baisaus užpuolimo, bet kas 
būtų, jei moterys išrinktų vieną iš jų? O 
jeigu jos apkaltintų mano tėvą? Kas tada? 
Aš irgi puoliau į paniką.

Apie pietus įėjo grupė nepažįstamų 
vyrų. Kai kurie buvo vokiečiai, kiti - 
kareiviai, apsirengę civiliais rūbais. Jie 
buvo įmaišyti tarp mūsiškių ir sustatyti 
palei sieną. Ten jie laukė moterų, kurių 
uždavinys buvo atpažinti užpuolėjus.

Pirma, kuri įėjo į kambarį, buvo jauna 
mergina. Ji man atrodė gan graži, bet jos 
veidas buvo pamėlynavęs ir sutinęs. 
Drebėdama ji stovėjo vienoj vietoj, ir 
perbėgusi akimis per vyrus, pareiškė:

“Nė vienas... Nė vienas iš jų... Aš jų 
niekada nemačiau... Šitie tikrai manęs 
neišprievartavo...” Tai pasakius, užsi
dengė rankomis veidą ir išbėgo laukan.

Po jos pilna sielvarto atėjo jauna mer
gaitė, ne vyresnė už mane. Jos veide atsi
spindėjo baimė ir ji verkė nesustodama.

“Aš noriu eiti namo... Aš nieko neži
nau... Palikit mane ramybėje...”

liečia moteris atrodė lyg mano mamos 
amžiaus. Ji buvo rami, bet labai įtūžus.
Spėjau, kad tai buvo jaunos mergaitės 
motina. Ji žygiavo lyg generolas nuo vieno 
galo vyrų eilės iki kito, apžiūrėdama juos 
atidžiai, kartais stabtelėdama prie kai
.kurių. Aš galėjau jausti jos pyktį ir ryžtą 

apkaltinti visus. Kartą ji sustojo priešais tėvą. 
Mano širdis irgi sustojo. Bet po kurio laiko 
ji paėjo prie kito. Pagaliau, atsitraukusi atgal 
nuo jų, ji nurodė keturis vyrus, užtikrindama, 
kad jie buvo tie tikrieji nusikaltėliai

O, Dievuli, kaip man pasidarė lengva ant 
širdies, kad nė vienas iš jų nebuvo iš mūsų 
būrelio. Mano tėvas vėl buvo saugus.

Komendantas ir vokiečių valdininkas 
atsiprašė mūsų už nesusipratimą.

“Gaila, kad aną vakarą mes užbaigėm 
paskutinį butelį degtinės. O kaip mielai aš 
dabar išgerčiau,” - pirmas prabilo mano 
dėdė.

“Ji galėjo išrinkti bet kurį iš mūsų, o ką 
tada mes būtume darę,” -prabilo iki šiol 
tylėjęs Motuzą.

Po kurio laiko komendantas grįžo pas 
mus su žemėlapiu. Kadangi arkliai priklausė 
tėvui, jis tiesiog priėjo prie jo. Su Stasio 
pagalba, jis parodė netoliese mažą miestelį.

“Mes ten kuriam naują pabėgėlių 
stovyklą. Galite važiuoti tiesiog ten. Šioje 
stovykloje gausite kambarius ir maisto savo 
šeimoms,” - paaiškino tėvui, dar kartą 
atsiprašydamas už nesusipratimą.

“Stasy, paklausk, ar mes galim pasilikti 
čia dar vienai nakčiai nes jau vėlu toliau 
keliauti,” - paprašė jo tėvas.

Komendantas sutiko.
Sekantį rytą, dar tik auštant, visi sukilom 

ir vėl krovėm daiktus atgal į vežimą.
Prieš pradedant kelionę, tėvas išėjo 

laukan apžiūrėti arklių ir pakinktų. Ten tas 
pats vokiečių valdininkas pranešė jam, kad 
policija nakties metu suėmė nusikaltėlius, 
kurie išniekino moteris ir nužudė jų vyrus. 
Jie buvo svetimšaliai darbininkai kurie per 

karą dirbo tame pačiame kaime, o dabar, 
pagiežos apimti mėgino jiems atsikeršyti

PIRMA DP STOVYKLA
“Kaip toli dar mums reikės važiuoti?”

- paklausiau tėvo, tuoj palikus mokyklą.
“Kur yra ta pabėgėlių (DP) stovykla?”

- klausinėjo Dana, atsigrįžus į jį.
“Aš tiek žinau, kiek ir judvi. Nustokit 

mane erzinę,” - plekštelėjęs botagu virš 
arklių, tėvas toliau žingsniavo šalia vežimo.

Saulė buvo tik pradėjusi lįsti iš už kalnų. 
Išbaidyti pakaustytų arklių garsų, būrys 
paukščių pakilo virš krūmų. Karts nuo 
karto pasigirsdavo perkrauto vežimo rato 
cyptelėjimas ir šuns lojimas tolumoje. Tiktai 
mažieji kūdikiai ramiai miegojo šalia bo
butės. Mes visi buvom išvargę po vakar 
dienos pergyvenimų.

“Dar tik porą kalnų beliko jums už
traukti, mano brangūs draugeliai. Tada 
galėsim visi pailsėti” - tėvas ragino arklius.

Saulė jau buvo gana aukštai pakilus, kai 
pasiekėm seną, mažą Blomberg miestelį 
su senovės gynybos siena ir pilimi viduryje, 
įraukiant vežimą į kalną per miesto var
tus, arklių muskulai įsitempė iš paskutinių 
jėgų. “Galų gale atvažiavom,” - sušuko 
kažkas iš mūsų. Pasijutau vėl pilna jėgų. 
Stumiant dviratį į statų kalną, kojos pra
dėjo lengvai žingsniuoti Ir taip neužilgo 
atsiradom viduryje aikštės. Tėvas sustabdė 
arklius priešais didžiulį pastatą su užrašu 
UNRRA (Jungtinių Tautų Pabėgėlių Pa
šalpos Administracija). Ten sutikom dau
giau žmonių su ryšuliais ir ‘Handwaggens’, 
maišantis po ją.

(Bus daugiau)
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Suvažiavime da
lyvavo 26 kraštų pir
mininkai arba pava

PLB suvažiavimas Seinuose
(ALB KV pirm. Birutės Prašmutaitės paskaitos dalies santrauka)

duotojai, 15 US pirmininkų ir 9 PLB Val
dybos nariai PLB Valdybos pirmininkas 
Vytautas Kamantas davė pranešimą apie 
PLB Valdybos veiklą ir apie PLB Seimų 
nutarimų vykdymą. Jis pranešė, kad neto
limoje ateityje gali atsirasti ir daugiau LB 
kraštų, būtent: Naujoje Zelandijoje, Grai
kijoje ir Ispanijoje.

Kiekvienas kraštas turėjo 3 minutes 
pranešimui apie savo veiklą ir kaip vykdo 
X PLB Seimo nutarimus. Po to dar 3 min. 
pranešimui apie švietimą ir kultūrinę 
veiklą. Trumpai paminėsiu svarbesnius 
faktus apie kitus kraštus:

Vokietija - šiais metais pažymėjo Vasa
rio 16 Gimnazijos 50-metį, bendruomenė 
rūpinasi Lietuvos įstojimu į NATO. Gimna
zijoje buvo pastatytas veikalas apie M. Va
lančių. Kasmet rengiama mokslinė konfe
rencija su Vokietijos ir Lietuvos moksli
ninkais.

Vengrįja - tarpininkauja ir vertėjauja 
vizitams į Vengriją.

Baltarusija - Rimdžiūnuose atidaryti 
nauji Lietuvių Namai, buvo 2 tarptautinės 
konferencijos, lapkričio mėn. M. Valančiaus 
metai bus paminėti Minske. Krašto Val
dybos vicepirmininkais yra visų apylinkių 
pirmininkai.

Šveicarjja - 80% lietuvių yra jaunos 
lietuvaitės, ištekėjusios už šveicarų ir 
studentai; bando išteisti pašto ženklą prof. 
Eretui pagerbti.

Uzbekija - 2002 m minės 100 metų 
jubiliejų, pažymint lietuvių kunigo atvyki
mą į Uzbekiją. Ruošiasi pasirodyti tele
vizijoje.

Gruzija - labai sunku politiškai; vienas 
iš neturtingiausių kraštų; praėjusį rudenį 
turėjo Kultūros dienas; turi 8 mokinius

Since the 1001 Work! 
Lithuanian Youth 
Congress, held in 
Sydney, Dookie and 
Melbourne, the 
Australian Lithuanian

Youth Association (AUS) has undergone 
restructuring >a sort of resurgence. The 
committee has expanded from five 
members to eight; the new positions were 
created in order to have a broader 
representation of the youth community. 
Although all current members reside in 
Melbourne, it is the committee’s intent to 
have closer links with the youth of other 
states and cities, in particular Sydney and 
Adelaide.

Recently AUS has organised a number 
of events, the AUS Latino Ball, the AUS 
Fiesta and the AUS film night. The ball 
was a huge success, the salsa enthusiasts 
were of all ages and they did not stop their 
fancy steps until the end of the night The 
ball was an opportunity to show the 
Lithuanian community in Melbourne that 
AUS is active and that it considers all age 
groups as part of its wider obligations. The 
Fiesta was held in Anglesea and was 
intended only for the younger generation. 
At this camp all Lithuanians between the 
ages of sixteen and thirty-five were 
welcome. Interstate participants were 
encouraged with free accommodation and 
food at the camp. This gathering gave us 
a chance to hear ideas, encouragement and 
criticism. For example, one participant 
from Sydney gave many ideas and helped 
us to better understand ways in which to 
involve interstate youth.

After establishing more support and 
interest in Melbourne, the committee is 

sekmadienio mokykloje; ruoš M.Valan- 
čiaus minėjimą.

Ukraina - 11,000 lietuvių, 7 lietuvių 
draugijos; nori pagerint veiklą; įvyko 4-sis 
Ukrainos Lietuvių Dainų ir Šokių Festi
valis. Problema - nelietuvių kilmės asme
nims Lietuvos vizų gavimas.

Ėstąja - kalbėjo apie tautinių mažumų 
išlikimą.

Švedija - yra 90 šeimų; bendruomenėje 
veikia kelios grupės, viena iš jų yra 
informacinė grupė, kuri ruošia naujai 
atvykusiems informaciją apie kraštą.

Didžioji Britanija - parašė laiškus 170 
Parlamento nariams ir gavo apie 30 pa
lankių atsakymų. Bandoma sudalyti grupę 
dėl Valdovų rūmų informacijos platinimo. 
2001 pradėjo eiti naujas laikraštis “Lon
dono žinios”, kurį leidžia naujieji emig
rantai. Paminėjo: dvikalbiškumas yra Dievo 
dovana mums, tuomi reikia didžiuotis.

JAV - vyksta apygardų ir rajonų suva
žiavimai; spalio 13-14 dienomis JAV LB 
švęs 50-ties metų jubiliujų.

Lenkijoje - leidžiamas žurnalas “Auš
ra”, turi interneto puslapius. Mokyklėlės 
kaime būdavo kultūriniai židiniai, ruošdavo 
minėjimus, o dabar užsidarė.

Prancūzįja - veikia lietuvių mokykla, 
pavadinta “Vargo mokyklėle”, joje 10 mo
kinių; reikia vaikams animacinių filmų 
lietuvių kalba; Paryžiuje buvo M.KČiur- 
lionio meno paroda; atvyksta daug stu
dentų; trūksta savo Lietuvių Namų.

Kanada - išeivijos veiklai svarbu palai
kyti ryšius su Lietuva. Tūri vicepirmininką 
apylinkėms ir vicepirmininką humanitari
niams bei šalpos reikalams. Kartais pir
mininkas nueina į mokyklą ir paaiškina 
mokiniams, kas yra LB ir Lietuvių Charta, 
taip pat važiuoja su choru ar grupe j ma
žesnes kolonijas. Kanadoje bandoma pri
traukti naujus emigrantus, pvz. pravedant 
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now intensively moving to bolster interstate 
interest Within the next coming months 
we are planning to have interstate 
representatives, and these people will be 
our connection between the states and the 
communities. We will encourage any youth 
events and will support these events by 
advertisement, contacts and in some cases 
finances. Currently a database of names 
and contact details of all youth in Australia 
and the various community leaders is being 
compiled. The expansion and the 
involvement of interstate youth is now our 
main priority.

AUS is not only gathering support 
around Australia but also around the 
world. On the 12-15 of August this year, 
AUS president Melisa Savickaitė and the 
president of the ALB Birutė Prašmutaitė 
attended the Pirmininkų Suvažiavimas held 
in Vilnius and Punskas. This was the first 
time an AUS president attended the 
gathering. It gave the committee a chance 
to show the wider world Lithuanian 
community that we are active. It also 
presented us with the opportunity to gain 
further information on how to keep the 
community alive and help in doing so.

With further support the ALJS 
committee hopes to involve and activate 
more Lithuanian youth in Australia. Ifyou 
would like to contact any of the members 
you can do so through the official AUS 
website, www.aljs.org.

We plan to help and encourage all 
interstate youth events and community and 
we hope in the near future that the level of 
interest and the cohesion of all states will 
be stronger.

Paulius Kviecinskas
AUS Executive Member

anglų kalbos kursus jų Lie
tuvių Namuose.

Rusija - Krašto Valdyba 
yra Maskvoje, veikia prie am
basados, yra lietuvių mokyk
la. St Petersburgas pranešė, 
kad centre nuomojama būsti
nė. Yra apie 1000 lietuvių. 
Sukurtas filmas apie lietuvius 
St Petersburge.

Karaliaučius kraštas -18 
draugijų, ruošia išvykas jauni
mui j Lietuvą ir kalbos kursų 
būrelius suaugusiems; neturi 
savo LB kultūros namų. Su
ruošė lietuvių kalbos olim
piadą.

Krasnojarskas - ruošia 
atminties akciją, pastatė at
minties paminklą; atvyko de
legacija iš Lietuvos.

Sibiras - (iš Altajaus) 
lietuvių yra Altajuje nuo 1941 
metų; pristatė 63 žmonių są-
rašą, kurie paaukojo Valdovų rūmams. 
Atstovas iš Buriatijos sunkiai kalba 
lietuviškai, tai pranešimo nedavė.

Latvija - bandoma teigiamai parodyti 
Lietuvos įvaizdį; dalyvavo Saulės mūšio 
minėjime; Latvijoje yra dvi grupės. Kasmet 
vaikams ruošia ekskursiją į Lietuvą ir 
praveda vaikų parodą. Dalyvauja tautinių 
mažumų vaikų sporto šventėse.

Olandija - yra 62 susimokėję nariai, 
150 prijaučiančius; daug naujų šeimų, mo
terys ištekėjusios už olandų; svarbiausia - 
kontaktai ir žmonių bendravimas.

Kazachstanas - pranešimo nedavė.
Moldavija - organizavo keletą laidų per 

televiziją apie Lietuvos gamtą, architek
tūrą, Dainų šventę. Suruošė dešimtme
čio paminėjimą. Įvyko M. K Čiurlionio 
minėjimas, kuriame dalyvavo Čiurlionio 
proanūkė. Gavo 3 kelialapius vaikams į 
vasaros stovyklą Lietuvoje.

Norvegija - 2001 kovo 11d. gimė nauja 
Bendruomenė. Išsiuntė anketas visiems 
lietuviams paklausti, kokio amžiaus vaikai.

Po to pranešimą skaitė Tautinių ma
žumų ir išeivijos departamento generalinis 
direktorius Remigijus Motuzas. Depar
tamentas daugiau dėmesio kreipia į Rytų 
kraštus. Skatina kraštuose daugiau nau
dotis ambasadoriais, konsulais, garbės 
konsulais. Išeivijos institutas pautas Kaune. 
Liepos mėn. Lietuvos valdžia paskyrė Va
sario 16 Gimnazijai 400,000 litų. Depar
tamentas gali padėti surasti, kokios knygos 
yra išteistos. Dėl vaizdajuosčių - rašykite 
ko reikia.

Kalbėjo Lietuvos ambasadorius Lenki
jai. Jis perskaitė Lietuvos Prezidento Valdo 
Adamkaus sveikinimą ir pasakė, kad “..Jūs 
esate ambasadoriai savo krašte, taip kaip ir 
aš. Suraskite Lietuvai naujų draugų,

Nuotraukoje pirmoje eilėje iš kairės: Melisa Savickaitė, Albina Strungaitė, Daina Didžytė, 
Andrius Kaladė, Lisa Mačhilaitytė-Foster, Justin Foster. Antroje eilėje: Gintaras Radzi- 
vanas, Vytas Brazaitis, Audrius Skeivys, Paulius Kviecinskas, Gilius Antanaitis. Trečioje 
eilėje: Alanta Skehytė, Daina Žiedaitė, Andrea NageL Paskutinėje eilėje: tiulius Petraitis, 
Rimas Stninga.
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Tautinių mažumų ir išeivijos departamento gen. di
rektorius Remigijus Motuzacsu pavaduotoju S.Kul- 
bausku ir Birute Prašmutaitė.

įtvirtinkite tuos, kuriuos dabar turite’’.
“Pasaulio Lietuvio” žurnalo pranešimas 

buvo liūdnas - trūksta pajamų žurnalo 
leidimui

Gabrielius Žemkalnis, paaiškino apie 
Valdovų rūmų atstatymo projektą. Valdovų 
rūmai yra tarptautinio pasididžiavimo 
reikalas, mūsų lietuvių savigarbos reika
las. Ieškome projektų, kurie mus visus 
sujungtų. Tai galėtų būti švietimo/patrio- 
tizmo ugdymo tema, mokyklose galėtų 
kalbėti apie Valdovų rūmus, tada tai pasi
darytų jaunimo/vaikų projektas. Siūlė 
steigti židinius mokyklose.

Algis Rugienius kalbėjo apie Lietuvos 
bandymus įstoti į NATO. PLB Suvažia
vimas priėmė rezoliuciją ir ji buvo išsiųsta 
visiems NATO kraštams.

Paskutinę suvažiavimo dieną įvyko 
spaudos konferencija, kurioje dalyvavo 
spaudos atstovai iš Lenkijos ir Lietuvos.

Užbaigai Remigijus Motuzas pabrėžė, 
kad bendruomenėse reikia daugiau dina
mikos. Tbrime kalbėti apie bendruomenės 
tikslus ir projektus. Pažanga didelė ben
driems darbams su Lietuva. Prašė, kad 
kraštai toliau rašytų ir skambintų departa
mentui. Kvietė nenusiminti savo darbuose.

Sekantis PLB suvažiavimas įvyks 2002 
liepos 1-3 d. Vilniuje, per Pasaulio lietuvių 
Dainų Šventę.

PLB suvažiavime buvo naudinga daly
vauti, pamatyti kiek daug dabar yra kraštų, 
išgirsti jų veiklos kryptis ir pagalvoti, kaip 
galima sustiprinti lietuvišką veiklą Austra
lijoje. Man atrodo, kad Australijoje turė
tumėm daugiau veikti švietimo srityje ne 
tik mokyklų atžvilgiu, bet ir konferencijų/ 
suvažiavimų suruošimu, ir bandyti sudo
minti naujus emigrantus, supažindinti juos 
su lietuvių veikla Australijoje. □
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TALKOS 
PRANEŠIMAS

Nuo spalio 20, 2001, naujiems ir atnaujinamiems 
indėliams galioja sekantys procentai:

Terminuoti indėliai:
12 mėn. 4.50%
6 mėn. 4.oo%
3 mėn. 4.oo%

L Suskaites minimumas $500

Terminui pasibaigus, indėlį galima lilmtl ar 
pervesti Į kitą sąskaitą. Palūkanos įmokamos 
| einamąja sqskaltq. Jei klientas nepraneša 
savo pageidavimo, saskaita automatiikai 
pervedama | naują, tok) patį terminuotą 
Indėli. Pinigus ii terminuotą indėlių galima 
liimtl terminui nesuėjus. Tuo atveju mokama 
tik 0.5% už išimtus pinigus.

Einamosios sąskaitos:
$5000 + 3.0%

$1000-$4999 2.0% 
$l.oo-$999 l.o%

Paskolos:
Su turto užstatu 6.1%
NAUJOS paskolos E O/ 
pirmieji 12 mėn. virš$6o,ooo w.4 /o

Su garantuotojais 12%
$10,000 100/

Asmeninės 1 /o
iki $5,000

Taika vriminahjs paskolų procentu* gali keisti metų bėgyje 
atsižvelgiant | bankų Ir finansinių jstatgų siūlomus procentus.

Adelaide 8362 7377
Melbourne 9328 3466
Sydney 9796 8662

LIETUVIU KOOPERATINĖ

Hill TALKA
KREDITO DRAUGIJA

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.

Pranešimas Geelongo 
Lietuviams

Š. m. lapkričio 11 dienų (sekmadienį), 
2 vai. p.p. šaukiamas ALB Geelongo Apy
linkės Bendruomenės Ine. visuotinis me
tinis narių susirinkimas, kuris įvyks Lie
tuvių Namuose, Pettitt Park. Narių regis
tracija prasidės 1 vaL p.p.

Kviečiame visus narius atvykti laiku, 
tačiau nesusirinkus pilnam narių kvorumui, 
numatytas susirinkimas prasidės 30 min. 
vėliau ir bus laikomas teisėtu.

Susirinkimo dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Mirusių narių pagerbimas tylos 
minute.
3. Prezidiumo kvietimas.
4. Mandatų Komisijos rinkimai
5. Darbotvarkės papildymai ir tvirti
nimas.
6. Praėjusio visuotino narių susirinkimo 

protokolo skaitymas.
7. Pranešimai: i. Pirmininko ii. 

Iždininko iii. Kontrolės Komisijos.
8. Lietuviškų organizacijų pranešimai.
9. Pranešimų diskusijos ir tvirtinimas.
10. Atstovų į ALB Krašto Tarybos 
suvažiavimą rinkimai.
11. Klausimai ir sumanymai.
Susirinkimo uždarymas.
Kviečiame visus Geelongo apylinkės 

lietuvius atvykti. Bendruomenės narių 
dalyvavimas būtinas. Prašome narius 
susimokėti nario mokestį.

ALB Geelongo Apylinės 
Bendruomenės Ine. Valdyba

KOVAS Presentation
Afternoon

3rd November 
2.00pm

Lithuanian Chib Bankstown
All are welcome to come along to 
an afternoon to congratulate the 
juniors and the oldies on their 
achievements in Basketball

Pranešimas
Sydnėjaus pensininkų 

klubo nariams
Sekantis susirinkimas įvyks spalio 27 
d., šeštadienį, 13 vai Lietuvių Klube, 
Bankstowne.
Dėl narių trūkumo bus svarstoma 

tolimesnė “Neringos” klubo egzis
tencija: būti ar ne. “Neringos” klubas 
yra inkorporuotas NSW valdžios 
įstaigose. S.N.

Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjunga Melbourne 
visus kviečia sekmadienį, spalio 28 d., 130val. po pietų 

apsilankyti į Sąjungos viešą susirinkimą
(Lietuvių Namų Bendruomenės kambaryje), kur išgirsite informacinį pranešimą apie

Valdovų rūmų atstatymą
Susirinkime dalyvaus Gabrielius Žemkalnis, kuris papasakos, kas tuo reikalu 

daroma Lietuvoje. Pavaišinsime šampanu. Išgirsite CD įgrojime pasaulinio garso 
dainininkės Violetos Urmanos-Urmanavičiūtės ariją iš J.Štrauso operetės “Die 
Fledermaus”. J.Žalkauskas
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Fotomenininkų paroda Vilniuje
Per Melisą Savickaitę (Melbourne) AfPred. gavo žinią, kad Vilniaus TV bokšto 

Paukščių Tako cirkoramoje atidaryta ir pastoviai jau veikia Trečioji turizmo ir 
kelionių fotografijų paroda “WW.T.PH.”2001”. Parodoje 80 autorių pristato 726 
fotografijų iš 47 pasaulio kraštų. Kaip “MP” skaitytojai prisimins, kvietimas dalyvauti 
šiose parodose savo laiku tilpo ir “MP” puslapiuose. Parodos sumanytojas ir 
rengėjas - inžinierius ir fotomenininkas iš Vilniaus Liudas Verbliugevičius, PO. 
Box 637, LT-2049, Vilnius. Jis kviečia medžiagą siųsti jau ir ketvirtajai parodai 
(‘2002). AfPinf.

X«o Giriasi... ...Stiprus žmonės nuo silpnų?
Stiprūs žmonės ieško savo klaidų, o silpni - svetimų.
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16 -18 East Terrace, BANKSTOWN NSW 2200

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. 
HMCSMCŪJ VALANDA 

Visi gėrimai tik pusė kainos!

Spalio 27 d. 7.00 vaL 
NAUJAI ATVYKUSIŲ LIETUVIŲ VAKARONĖ

Spalio 28 d. 3.00 vaL

METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS
Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

▼ VJCTOMAN MUCXWVKAL COMMISSION

VICTORIAN 
MULTICULTURAL 
COMMISSION

2001/02 COMMUNITY GRANTS PROGRAM
Kviečiame kultūriniai ir kalbiniai skirtingas bendruomenes Viktorijos 

valstijoje siųsti prašymus dėl finansinės paramos, - būtent paremti projektus 
bei veiklą, susietą su šių bendruomenių specifiniais poreikiais.

Anksčiau minima 2001-2 m. programa susideda iš 5 paramos kategorijų:
• daugiakultūrinio festivalio ir renginio programa

paramos organizacijoms parama 
etninių mokyklų programa
, . ....bendruomenes stiprinimo programa

• bendruomenių bendravimo programa
Dėl platesnėfinformacyos ir prašymo formuliarų kreiptis: Victorian 

Multicultural Commission tel. (03) 9651 5237 arba įsijungti mūsų tinklalapį 
www.multicultural.vic.gov.au

Prašymus reikia pateikti iki 
penktadienio, 2001 lapkričio 30 d, 5 vaL p.p. 

Vėlesni prašymai nebus svarstomi. Victoria
IheHaoelbBe

HMAGPV0I7WM-D

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

Ludwig Minkus

DON KICHOTĄ#
Šoka: R-Nureyesę LAidois, R.Helpman 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 Janusa itis, 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.
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