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“Tembro” koncertas Melbourne

Tembriečiai iš kairės: Birutė Šaulytė-Kymantienė, Stepas Levickis, Rita Tamošiūnaitė- 
Mačiulaitienė ir Zita Prašmutaitė.

Pasus Lietuvoje pakeis identifikavimo kortelės

Melboumiškiai nekantriai laukė šio 
koncerto, nes visus atlikėjus pažinojo nuo 
jų vaikystės dienų.

Spalio 7 d. Lietuvių Namuose susirinko 
daug ir seniai matytų veidų. “Tembro” kon
certas buvo surengtas paremti “Gintaro” 
tautinių šokių ansamblio kelionę į Pasaulio 
lietuvių dainų ir šokių šventę Vilniuje 
(2002). “Gintaro” vadovė Dalia Antanai
tienė pristatė visus tembriečius. Tai Birutė 
Šaulytė-Kymantienė (sopranas), Rita 
Tamošiūnaitė-Mačiulaitienė (altas), ji taip 
pat ir akompanuotoja, Stepas Levickas 
(baritonas), Zita Prašmutaitė akompa
nuotoja. Visi šie menininkai užaugo muzi
kaliose šeimose. Dalia Antanaitienė taip 
pat padėkojo “Tembrui” už paramą “Gin
taro” tautinių šokių ansambliui.

Koncerto metu tembriečiai savo gražia 
išvaizda ir maloniais balsais pasibeldė į 
klausytojų širdis. Jie dainavo apie tėvynės 
ilgesį, tremties kančias, šeimyninę laimę, 
gamtos grožį, meilę... Buvo pagerbti dainos 
mylėtojai (jau mirę). M.KKlajūno dainą

Lietuvos įvykių apžvalga

Teroro atgarsiai Lietuvoje
Nors tiesiogiai teroro aktai Lietuvos 

nepalietė, bet tų baisių įvykių įvairių at
garsių yra. Lietuvoje rūpinamasi, kad te
roristinio užpuolimo atveju nėra pakan
kamo pasiruošimo, o nuo užpuolimų niekas 
nėra apsidraudęs.

Spalio 20 d. “Kauno dienos” žurnalistai 
pabandė apsimesti diversantais ir patekti į 
Petrašiūnų vandenvietės teritoriją. Arūnas 
Dambrauskas “Kauno dienoje” rašo:

Perlipome tvorą su užrašu “Sanitarinė 
zona. Pašaliniams įėjimas draudžiamas. ” 
Sėlindami pagrindinių geriamojo vandens 
siurblinių link matėme besisukiojančią ste
bėjimo kamerą ir į lokatorių panašų įrenginį. 
Įžūliai priartėjome prie apsaugos bokšto. 
Tačiau teritorijoje nepasigirdo pavojaus 
signalų. Rankose laikėme indą su tariamais 
nuodais, kurie turėjo pasklisti po Kauno 
vandentiekio tinklus.

Keliolika minučių pavaikštinėję prie 

“Lai žino kiekvienas” duetu atliko Birutė 
ir Rita. Labai malonu buvo klausytis gražių 
balsų ir tokių širdį veriančių žodžių atlie
kant dainą “Brangiausios spalvos” (A Vasi
liauskas) , kurią išpildė Birutė ir Rita.

Stepas, akompanuojamt L.Oberfeld, 
solo išpilė-“La Calunia” (G.Rossini) ir 
“Toreador” (G.Bizet).

Šie trys solistai, akompanuojant Z.Praš- 
mutaitei, R.Mačiulaitienei ir L-Oberfield, 
atliko 32 klasikinius, liaudies ir estradinės 
muzikos veikalus. Koncertas praėjo sklan
džiai, visi buvo gerai pasiruošę.

Po koncerto menininkai buvo apdo
vanoti gėlėmis, kurias įteikė “Gintaro” 
šokėjai, o MLKM Draugijos pirm. Halina 
Statkuvienė pasveikino visus tardama: “Jūs 
mus sužavėjote savo dainomis” ir įteikė atli
kėjams gėles bei dovanėles. Žiūrovai namo 
skirstėsi su šypsena veiduose, o menininkus 
“Gintaras” pakvietė vaišėms. Taip puikiai 
buvo praleista sekmadienio popietė.

Ačiū “Tembrui!”
Aldona Vyšniauskienė

siurblinių ir paklibinę metalines duris, grį
žome į miškelyje laukiantį automobilį. 
Nusprendėme į teritoriją įvažiuoti pro pa
grindinius vartus. Sužinoję kad esame žur
nalistai, vyrai iš karto atspėjo: tikrinate, ar 
galima pas mus įvykdyti teroro aktą.

Buvome pasodinti prie, teritorijos stebė
jimo pulto. Monitorių ekranuose at pažinome 
teritoriją, kurioje nešiojomės tariamų nuodų 
pripildytą indą. Pagalvojome, kad dabar 
būsime demaskuoti-galbūtyra vaizdo įrašas, 
užfiksavęs mus besisukinėjančius uždraustoje 
vietovėje. "Stebėjimo kamera turi naktinio 
matymo įrangą. Vandenvietėje yra kelios 
saugojimo zonos. Jei jose pasirodo judantis 
objektas, kameroje įtaisyti sensoriai jį auto
matiškai užfiksuoja ir vaizdą priartina dešimt 
kartų. Pastebėję pažeidėją, pranešame apie 
tai policijai.”

Pasigirdus islamo teroristų grasinimams 
panaudoti bakteriologinį ar cheminį ginklą 
ne tik prieš JAV, bet ir prieš kitas valstybes, 
pastebimai padidėjo gyventojų susido-

Nuo 2003 m. sausio 1 d. Lietuvoje 
planuojama atsisakyti Lietuvos Respub
likos piliečio paso, jį pamažu pakeičiant 
asmens identifikavimo kortele - LR pi
liečio asmens tapatybę ir pilietybę patvirti
nančiu dokumentu, skirtu naudotis Lietu
vos Respublikoje.

Nuo 2003 m pradžios Lietuvoje taip pat 
ketinama atsisakyti Lietuvos Respublikos 
piliečio paso kaip kelionės dokumento. Jį 
pamažu pakeis naujo pavyzdžio pasas - 
Lietuvos Respublikos piliečio asmens ta
patybę ir pilietybę patvirtinantis dokumen
tas, skirtas vykti į užsienio valstybes.

Tai numato Seimui pateikti Asmens 
identifikavimo kortelės ir Paso įstatymų 
projektai, praneša ELTA

Priėmus pateiktus įstatymų projektus, 
asmens identifikavimo kortelę, kaip pa
grindinį asmens dokumentą valstybės vi
duje, privalės turėti kiekvienas Lietuvoje 
gyvenantis Lietuvos Respublikos pilietis, 
kuriam sukako 16 metų.

Tilo tarpu pasas, kaip LR piliečio as
mens dokumentas, skirtas kelionėms į 
užsienio valstybes, bus neprivalomas ir 
išduodamas piliečio pageidavimu, nepai
sant jo amžiaus.

Dabartinis Lietuvos Respublikos pilie
čio pasas, kaip žinoma, skirtas ”u-loti ir 
šalies viduje, ir vykti į užsienio valstybes.

Pase ir asmens identifikavimo kortelėje 

mėjimas, kaip reikėtų elgtis tokio pavojaus 
akivaizdoje. Tačiau per didelis problemos 
eskalavimas dažnai atneša neigiamų vaisių. 
Todėl nepanikuokime dėl neaiškių miltelių, 
teigia Klaipėdos apskrities viršininko ad
ministracijos Civilinės saugos depart vyr. 
specialistė Genovaitė Bumblienė.

Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kon
trolės centras ragina šalies gyventojus 
nepanikuoti gavus įtartiną laišką. Šis 
kontrolės centras spalio 17-tą Vilniuje spe
cialiai surengtoje konferencijoje pateikė 
rekomendacijas, kaip elgtis gavus įtarti
nus laiškus.

Valstybės saugumo departamento 
(VSD) generalinio direktoriaus Mečio 
Laurinkaus tvirtinimu, specialiosios šalies 
tarnybos dar praėjusią savaitę užfiksavo 
kelis bandymus siųsti vokus su neaiškios 
kilmės milteliais. Pirminiais duomenimis, 
juodligės (anthrax) bakterijų juose kol kas 
nerasta. Atrodo, kad miltelius į Preziden
tūrą, JAV ambasadą ir “Respubliką” siuntė 
tas pats asmuo. Paslaptingus vokus su ne
aiškios kilmės milteliais spalio 16-tą gavo 
Prezidentūra ir JAV ambasada. Gali būti, 
jog milteliai platinami ir provincijoje. Ma
noma, kad laiškus išsiuntė tas pats asmuo 
- rašysena visuose trijuose identiška. Ap
saugos departamento pareigūnai spalio 16- 
tą puolė mokyti Seimo, Vyriausybės bei 
Prezidentūros darbuotojus, kaip elgtis ga
vus galimą juodligės (anthrax) užkratą.

Teroro atgarsių yra ir provincijoje. 
Kėdainių rajono laikraščio “Rinkos aikštė” 
redakcija ir Lietuvos televizijos laidos 
“Spaudos klubas” vedėjas spalio 17-tą gavo 
vokus su įtartinais milteliais. Ištyrę mil
telius, Visuomenės sveikatos centro 
specialistai kol kas nerado juodligės 
užkrato.

duomenys apie pilietį bus įrašomi pagal 
Lietuvos Respublikos gyventojų registro 
duomenų centrinės bazės duomenis.

Įstatymų projektų rengėjai mano, kad 
Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą, 
būtinas tarptautinius standartus atitin
kantis ir patikimas asmens dokumentas. 
Todėl siekiama sukurti kompiuterizuotą 
asmens identifikavimo kortelės gamybos 
(personifikavimo) sistemą, kuri padėtų 
sumažinti pagrindinio LR piliečio asmens 
dokumento falsifikavimo ir padirbimo 
pavojų. Dabartinis LR piliečio dokumentas 
- LR piliečio pasas nėra pakankamai ap
saugotas ir, kaip rodo praktika, dažnai ir 
lengvai klastojamas, įklijuojant kito asmens 
nuotrauką.

Numatoma, kad asmens dokumentų 
išdavimo programinei įrangai įsigyti reikės 
apie 17mln. litų, asmens identifikavimo 
kortelės blankams įsigyti - 7.5 mln. litų, pa
sų blankams - 12.3 mln. litų. Škk stirnos 
numatytos 3 metų laikotarpiui.

Nustatytos formos blankams ir apskai
tos dokumentams, reikalingiems dabarti
niam LR piliečio pasui išduoti, per metus 
išleidžiama apie 45 000 litų. Manoma, kad 
tiek pat lėšų reikės blankams ir apskaitos 
dokumentams, reikalingiems asmens iden- 
ufikaviuK) kortelei išduoti. Įstatymų pro
jektus parengė Migracijos departamentas 
prie Vidaus reikalų ministerijos. ELTA

Ir narkomanai pavojingi
Mažeikių ligoninės vyriausiasis gydy

tojas Vilhelmas Džiugelis kreipėsi j po
licijos komisariato vadovą, prašydamas 
apginti nuo medikus puolančių narko
manų. Dėl kone kasdien atakuojančių 
agresyvių vyrų, reikalaujančių raminamųjų 
vaistų arba švirkštų, priėmimo skyriaus 
darbuotojoms dirbti tapo nebesaugu. Ne
prašytų narkomanų vizitų padaugėja 
penktadienį ir savaitgaliais.
Lietuva prarado šviesią asmenybę

Spalio 17 d. tūkstančiai žmonių į 
paskutinę kelionę palydėjo iškilų kunigą, 
vieną šviesiausių Lietuvos asmenybių mon
sinjorą Kazimierą Vasiliauską. Ligos 
pakirstas jis mirė spalio 14 d. rytą, nesu
laukęs 80-ties. Kazimieras Vasiliauskas 
palaidotas Antakalnio kapinėse. Kilęs iš 
Biržų krašto, daugelį metų praleidęs so
vietiniuose lageriuose, po to neturėjęs tei
sės rinktis gyvenamos vietos, kunigas Ka
zimieras Vasiliauskas buvo pirmasis 1988 
metais sugrąžintos tikintiesiems Arkika
tedros klebonas. Tapęs emeritu, Kazi
mieras Vasiliauskas tarnavo šv. Mikalojaus 
bažnyčioje. Nepaisant sudėtingo likimo, 
monsinjoras liko šviesia asmenybe šian
dieninėje Lietuvoje, paguodą ir nusirami
nimą jo pamoksluose ir kalbose rasdavo 
visi žmonės. Daugelis besituokiančių jau
nųjų stengdavosi gauti jo palaiminimą, o 
tėvai - krikštą savo vaikams.

Iki 1997 metų prelatas Vasiliauskas 
buvo Vilniaus Arkikadedros kelbonu. 
Iškentęs ilgą tremtį ir sovietinius persekio
jimus savo paskutiniame interviu, duotame 
“Lietuvos ryto” korespondentei, prelatas 
nesiskundė sunkia tremtinio dalia, tik
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

♦ Spalio 17 d. Australijos min. pirminin
kas John Howard paskelbė, kad artimiau
sioje ateityje apie 1500 Australijos karių 
išvyksta kovoms prieš teroristus Afganis
tane. Specifiniai žemės kovoms yra numa
tyti 150 SAS karių (Specialios Oro Tarnybos 
kovotojai, apmokyti kovoti priešo terito
rijoje). Juos rems karo aviacijos vienetai 
bei keturi karo laivai (trys fregatos ir vienas 
amfibinis vadovybės ir ryšių laivas). Ketvir
ta fregata jau nuo seniau patruliuoja Persų 
pankoje.
♦ JAV oro pajėgos tęsia taikinių Afganis
tane puolimą tiek nakties, tiek dienos metu. 
Kad padėti prieš Taliban kovojantiems 
Šiaurės Sąjungos daliniams, JAV puola 
Taliban karinius telkinius prie Mazar-e- 
Sharif miesto šiaurėje. JAV įtaigoja Šiaurės 
Sąjungos vadovybę, kad ji savo veiksmus 
koncentruotų tadžikų apgyvendintoje Af
ganistano šiaurėje, o ne puldami sostinę 
Kabulą, paštun genčių srityje.
♦ Spalio 20 d. JAV karinės pajėgos įvykdė 
pirmą didesnį Afganistano puolimą žemė
je. Apie 200 specialių pajėgų karių para
šiutais nusileido Kandahar miesto kaimy
nystėje. Ten jie užėmė svarbų Taliban karinį 
centrą, paėmė svarbių karinių dokumentų 
ir kitos medžiagos ir po 2 valandų buvo 
sėkmingai evakuoti malūnsparniais. Kovo
se jie neturėjo nuostolių, tačiau vienas iš 
pagalbinių malūnsparnių nukrito Pakista
no teritorijoje, žuvo 2 JAV kariai.
♦ Spalio 17 d. Nacionalinė Unija pasi
traukė iš Izraelį valdančios koalicijos, 
protestuodama prieš min. pirmininko 
Ariel Šaron pažadą amerikiečiams tęsti 
derybas su palestiniečiais dėl Palestinos 
valstybės įkūrimo. Ši kraštutinių dešiniųjų 
partija turėjo 7 atstovus Knesset ir du mi

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL
apgailestavo beširdiškumu tų žmonių, iš 
kurių galėjo daugiau tikėtis. Į žurnalistės 
klausimą, “ar neteko jums pačiam išgyventi 
minučių, kai norėjosi vieno - išeiti iš šio 
gyvenimo?”, jis atsakė taip:

Buvo ir juodų valandų. Grįžau po dešim
ties metų tremties į Daugpilį, nes į Lietuvą 
neįleido. Maniau, tenyra tikinčiųjų lietuvių, 
kunigų, išties man pagalbos ranką. Pirmą 
kartą paprašiau pagalbos brolių kunigų. Gal 
galėčiau kur prisiglausti? Buvo vėlus vakaras, 
pinigų neturėjau. ”

“Neturim kur tavęs priglausti. Eik į gatvę, 
belskis į duris, gal pirmą, antrą dieną nerasi, 
bet kažkada rasi”, - atsakė. Išvarė į naktį

Supratau, kad jie beširdžiai. Negali pri
glausti savo brolio, tiek tremtyje iškentėjusio. 
Pamaniau - jei tokioj visuomenėj nėra nė 
vienos ištiestos rankos, ar beverta gyventi?

Nuėjau ant Dauguvos tilto... Bet praėjo 
ta minutė. Atsidūriau geležinkelio stotyje, ir 
nakčiai mane priglaudė budėtoja, rusė. Nors 
neturėjo teisės, matė, kas pase įrašyta, - 
pavojingas nusikaltėlis.

Tai - viena skaudžiausių valandų mano 
gyvenime. (...) Tremtyje perskaičiau gražiau
sias knygas, sutikau gražiausius žmones ir 
sukalbėjau gražiausias maldas. Ant viršutinių 
narų Dievas buvo taip arti... Išvežė mus, 
kunigus, kad būtume toliau nuo žmonių, o 
išėjo atvirkščiai. Lageriuose paleido kaip 
žuvis į vandenį Kai po 10 metų tremties ir 
10 metų gyvenimo Daugpilyje buvo lemta 
grįžti į Lietuvą, pajutau skaudžiausią tremtį 
Lageryje supo spygliuota viela, bet jos nebuvo 
tarp žmonių. O Varėnoje, kur mane paskyrė 
kunigu, išgyvenau baisią dvasinę tremtį. Į 
bažnytėlę rinkosi tik 70-90 metų senukai, o 
mokytojas, gydytojas gatvėje mane sutikęs 
bijojo pasisveikint. Grįžti į tėvynę ir užsidaryti 
kambary - tai nebuvo grįžimas.
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nistrus A. Šaron vyriausybėje. Vienas iš jų, 
Tbrizmo ministras Rehavam Ze’evi buvo 
tą pačią dieną palestiniečio nušautas Je
ruzalėje prie savo kambario durų Hyatt 
viešbutyje. Palestinos Išlaisvinimo Liaudies 
Frontas paskelbė, kad jis įvykdė ministro 
nužudymą kaip kerštą už Izraelio kariuo
menės įvykdytą jų lyderio Abu Ali Mustafa 
nužudymą rugpjūčio mėnesį.
♦ Spalio 18 d. Palestinos policija, Jaser 
Arafat įsakymu, suėmė tris Palestinos Iš
laisvinimo Liaudies Fronto narius, ryšium 
su Izraelio ministro nužudymu. Palestinie
čiai tačiau atsisakė suimtuosius išduoti 
Izraeliui, užsitraukdami Izraelio kerštą. 
Izraelio tankai įsiveržė į palestiniečių 
teritoriją. Kovos vyko Betliejaus mieste ir 
kituose centruose. Nužudytas palestiniečių 
milicijos vadas Atef Abayat
♦ Spalio 19 d. JAV teismas nuteisė 4 ai 
Qaeda teroristinės organizacijos narius kalė
ti iki gyvos galvos už 1998 m. JAV ambasa
dų Kenijoje ir Tanzanijoje išsprogdinimą. 
Tada žuvo 224 žmonės, virš 4000 sužeistų.
♦ Lenkijoje teisiamas buvęs komunistų 
lyderis Wojciech Jaruzielski ir 6 kiti komu
nistai už 1970 metų įsakymą šaudyti į 
protestuojančius uosto darbininkus. TU 
metų gruodžio 17 d. Dancige, Gdynioje, 
Elbinge ir Štetine nušauti 44 darbininkai, 
apie 1000 sužeistų. Tuometinis gynybos 
minstras W. Jaruzielski dabar kaltę verčia 
jau mirusiam Wladyslaw Gomulka’i.
♦ Pasitaiko vis naujų susirgimų juodlige 
JAV centruose.Užsikrečiama atidarius 
laiškus, kurie siunčiami iš Tlenton, New 
Jersey. Suserga paštininkai, žiniasklaidos 
darbuotojai, juodligės bacilos pasirodė JAV 
Kongreso rūmuose ir New York guberna
toriaus įstaigoje.

Užsienio lietuvių veikla
Buvęs krašto apsaugos ir vidaus reikalų 

viceministras Amerikos lietuvis Romas 
Kilikauskas atsisakė dalyvauti spalio 20 d. 
vykusiame keturių nedidelių dešiniųjų 
partijų jungiamajame suvažiavime. Spau
doje R. Kilikauskas buvo įvardytas kaip 
galimas kandidatas į suvienytos partijos 
pirmininkus. R. Kilikauskas spalio 16-tą 
patvirtino, jog jam buvo siūloma tapti su
vienytos partijos lyderiu, tačiau jis atsisakė.

“Lietuvos aidas” rašo, kad savaitgalį 
susijungsiančios keturios mažos dešinio- 
siosios partijos negali surasti lyderio. 
Romas Kilikauskas šokiruotas dėl keturių 
dešiniųjų partijų veikimo metodų. Jis “L.a,” 
sakė manąs, kad susivienyti planuojančios 
keturios dešiniosios politinės partijos no
rėjo tik prisidengti jo vardu.

Skurde netrūksta turtuolių
Sostinės verslininkas, laisvosios rinkos 

instituto prezidentės Elenos Leontjevos 
vyras Igoris, įsigijęs beveik pusę Kauno 
įmonės “Ketaus liejykla” akcijų, kol kas 
slepia, ką jis veiks su įsigytu turtu. O ga
myklos vadovas Rymantas Kulbokas nea
bejoja, kad savų interesų įmonėje turintys 
verslininkai slepiasi už I.Leontjevo nuga
ros. Ponia E. Leontjeva buvo Prezidento V. 
Adamkaus patarėja finansiniams reikalams.

Rusijos tiekėjai nepatikimi
JAV bendrovės “Williams Interna

tional” valdoma “Mažeikių nafta” nutrau
kia ilgalaikio bendradarbiavimo su “Klai
pėdos nafta” sutartį, kuri 1999 m. pastarajai 
buvo primesta tuometinės Vyriausybės. 
Informaciją apie sutarties, kuri galioja iki 
2010 m, nutraukimą patvirtino “Klaipėdos 
naftos” vadovas Donatas Kaubrys. Po 
sutarties nutraukimo su “Mažeikių nafta”
prasidės derybos dėl naujų paslaugų tarifų, 
kurie Mažeikių įmonei yra perpus mažesni
negu kitiems klientams. “Mažeikių nafta’

ŽVILOJIMtf
Pasisako Bendruomenės nariai

Paprastai šiame kampelyje pasisako 
Australuos lietuviai. Tačiau šį kartą darome 
išimtį ir duodame žodį anglams, nes ko
mentarą apie Pabaltijo vietą dabartinėje 
Europoje išspausdino pasaulinio garso bri
tų verslo žurnalas “The Economist”. Nau
dojame straipsnio minčių santrauka, kurią 
pateikė Juozas Vitėnas. Red.

Visos trys Baltijos valstybės siekia 
įsijungti į Šiaurės Atlanto Sąjungą (NATO) 
ir Europos Sąjungą (ES), stengdamosi 
išpildyti jų reikalavimus: gynybos reikalams 
jos skiria net 2% savo bendro produkto ir 
ruošia savo karines pajėgas pagal NATO 
standartus, o greta to vyksta derybos dėl jų 
priėmimo į Europos Sąjungą pildant jų 
reikalavimus.

Britų verslo žurnalas 'The Economist” 
svarsto, kokią naudą viena ar kita pusė 
turės Baltijos šalims įsijungus į šias 
sąrangas.

Narystė Europos Sąjungoje, žurnalo 
nuomone, yra svarbi Baltijos valstybėms, 
kurios per paskutinį dešimtmetį yra 
padariusios gražią pažangą, bet tebeturi 
rimtų sunkumų. Daugeliui jų įmonių 
nepavyksta sėkmingai varžytis pasaulio 
rinkose. Nedideli ūkiai, pakeitę kolchozus, 
atrodo gerai, bet jų savininkai nepajėgia 
susikurti gero gyvenimo. Nedideliuose 
miesteliuose vyrauja skurdas ir bedarbystė.

Besitęsiančios ekonominės bėdos, 
žurnalo teigimu, iškėlė nemažai politinių 
problemų. Naujieji valstybės vadovai 
pasirodė visiškai nepasirengę spręsti 
iškilusių uždavinių, o buvę sovietiniai 
pareigūnai atsinešė į valdžią savo įpročius

Dėmesio keleiviams!
Planuojantiems kelionę į Europą Aus

tralijos valstybinis aplinkraštis “Consular 
Newsleter” primena, jog nuo sekančių 
metų sausio 1 dienos dvylikoje Europos 
valstybių, kurios vadinsis “Euro Zone” bus 
įvesta bendra valiuta, euro. Šiuo metu Euro 
Zoną sudaro: Austrija, Belgija, Suomija, 
Prancūzija, Vokietija, Graikija, Airija, 
Italija, Liuksemburgas, Olandija, Portuga
lija ir Ispanija. Šiose valstybėse kelis 

nebestatys ir produktotiekio į Klaipėdą.
Pasirinkusi bendradarbiavimą su 

vienintele “Jukos”, “Mažeikių naftos” val
dytoja -JAV bendrovė “Williams Interna
tional” priversta šokti pagal pastarosios 
Rusijos bendrovės dūdelę. Vyriausybės 
vadovas Algirdas Brazauskas gavo dvi 
pažymas apie “Jukos” ir “Williams” susita
rimus. Iš pažymų aiškėja, kad “Jukos” 
apipylė Vyriausybę ir “Williams” įvairiais 
reikalavimais. “Williams Lietuva” vadovas 
jau keliauja po Lietuvos valdžios korido
rius, prašydamas patarimų stringančiose 
derybose su rusais.
“Daktarai” nepatenkinti Prezidentu

Kriminalinio pasaulio lyderis Henrikas 
Daktaras tapo savotiška kibirkštimi, įžie
busia įtampą tarp Prezidentūros ir teismų. 
Aukščiausiojo Teismo pirmininkas Vytau
tas Greičius spalio 17-tą pareiškė, kad 
prezidentui Valdui Adamkui nederėjo 
reikšti nuomonės dėl teismo priimto spren- 
dimo pirma laiko paleisti H.Daktarą. 
Kauno nusikaltėlių autoritetas kaltina 
Valdą Adamkų Konstitucijos pažeidimu.

Pensijų reformos atidedamos
Pensijų sistemos reformą žadama pra

dėti nuo 2004 m..- nuo tada gyventojai pri
valės dalyvauti kaupiamuosiuose pensijų 
fonduose. Tai spalio 17-tą nutarė Vyriausy
bės strateginis komitetas. Tokiuose fonduo
se, atitraukiant dalį dabar “Sodrai” sumo
kamų socialinio draudimo įmokų ir jas taip 

- godumą, norą viršininkauti, kyšinin
kavimą. Tai pakirto žmonių pasitikėjimą 
valdžia, o kai kurių asmenų nuostabus 
praturtėjimas daugelį žmonių pavertė 
cinikais. Nesitikėdami sulaukti geresnio 
gyvenimo žmonės pradėjo vykti į kitas šalis. 
Vieno aukšto Lietuvos pareigūno tvirti
nimu, po nepriklausomybės atgavimo iš 
Lietuvos užjūrin išvyko apie 200 000 
gyventojų, kurių didžiausią'dalį sudaro 
jaunimas.

Žurnalo nuomone, Baltijos valstybių 
prisijungimas prie ES turėtų išspręsti jų 
vidaus problemas, o įstojimas į NATO - 
išorines. Šiuo metu narystei atrodo ge
riausiai pasirengusi Estija, ją sparčiai vejasi 
Latvija, o prasčiausiai iš trijų Baltijos 
valstybių sekasi Lietuvai. Tačiau, pasak 
žurnalo, visas šias tris šalis reikėtų priimti 
kartu, nes vieną kurią priimant anksčiau 
neturėtų prasmės. O jei jų priėmimas į ES 
būtų delsiamas, tai ir jų įstojimas į NATO 
būtų neįmanomas.

Žurnalo nuomone, didžiausią problemą 
Baltijos valstybėms sudaro sovietinis 
paveldas. Iš visų valstybių, siekiančių ES 
narystės, tik jos yra priklausiusios Sovietų 
Sąjungai ir gyvenusios jos santvarkoje. 
Todėl vienas lietuvių veikėjas apie pas
kutinio kurso studentus taip atsiliepė: jų 
mąstymas 80% yra socialistinis, jiems labai 
svarbi yra valstybė, kuri už viską atsakinga, 
o asmeninė jų atsakomybė labai silpna.

Įveikti šią problemą bus labai sunku, 
pažymima “The Economist” straipsnio 
pabaigoje. Tačiau ši užduotis būtų žymiai 
lengvesnė, jei Baltijos valstybės būtų pri
jungtos prie Vakarų demokratinių valsty
bių bloko. Jos jau artėja prie šio tikslo, ir 
atsižvelgiant į jų sudėtingą istoriją ir 
rizikingą geografinę padėtį, tai yra daug 
daugiau negu didžioji dalis žmonių galėjo 
tikėtis prieš dešimt metų. į->

mėnesius dar galios senoji tautinė valiuta, 
tariau užsienio bankai, įskaitant Australijos 
bankus, jos pirkimą bei pardavimą sustab
dys kaip galima greičiau

Lietuvoje euro dar nebus įvestas, tačiau 
centrinis bankas jau yra pranešęs, kad nu
matomas lito perrišimas nuo JAV dolerio į 
eurą įvyks sekančių metų vasario 1 dieną. 
Kursas ir platesnė informacija bus skel
biama tai dienai artėjant MP int

kaupiant iki senatvės, privalomai dalyvautų 
jauni žmonės, o vyresni galėtų pasirinkti.

Dvasininkai neberemiami
Spalio 17-tą Seimas po svarstymo pri

tarė Valstybinio socialinio draudimo įstaty
mo pataisoms, kuriomis atsisakoma valsty
bės lėšomis privalomuoju socialiniu drau
dimu apdrausti tradicinių ir kitų valstybės 
pripažintų religinių bendruomenių ir ben
drijų dvasininkus bei vienuolyne dirbančius 
vienuolius.

Ne visi lygūs
Kovo 11-osios Akto signatarui Emanu

eliui Zingeriui neliko vietos bendrai su kitu 
signataru dabartiniu premjeru Algirdu Bra
zausku gautame prestižiniame sklype Vil
niaus Valakampių rajone. E.Zingeriui pri
klauso pusė bendro 20 arų žemės sklypo. 
Bet nusprendęs statyti jame namą, signata
ras leidimo negautų. Mat jau beveik visas 
leidžiamas plotas užstatytas. E.Zingerio 
statyboms liko tik apie 20-25 kvadratinių 
metrų plotas. Signatarai netilpo viename 
žemės sklype - ABrazausko dukters namo 
statyba ėmė stumti E.Zingerį iš kaimy
nystės.

Slapti susitikimai
Paslaptyje laikytas premjero Algirdo 

Brazausko susitikimas su Rusijos vyriau
sybės vadovu Michailu Kasjanovu spalio 24 
dieną neįvyks.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, Elta ir Liet grįžimo inf. centro biuleteniais.
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Paveiki pagalba Lietuvos moksleiviams
Kaip malonu skaityti “Mūsų Pastogėje” 

apie gerus poslinkius tėvynėje ir išeivių 
paramą Lietuvos vaikams ir moksleiviams. 
Džiugina p. IKedžio sveikintina akcija fi
nansiškai paremti daugiavaikes šeimas Lie
tuvoje. Jo pagalba pasiekė tą tautos dalį, kuriai 
pagalba labai reikalinga ir kuri turės didelį 
poveikį į ateities vystymosi raidą. Daugia
vaikės šeimos ir bręstančios jaunosios kartos 
mums turėtų rūpėti. Be didesnio prieaugio, 
Lietuvos gyventojų skaičius vis mažės. Mažės 
ir dėl to, kad tendencija emigruoti svetur 
nemažėja, anaiptol ji didėja ir didės ateityje. 
O kad daugeliu atvejų daugiavaikėms šei
moms reikia finansinės pagalbos, yra ne
maloni teisybė. Vyriausybė jas remia, bet dar 
vis nepajėgia tinkamai aprūpinti. Vaikai 
greitai augą, jiems vis reikia tinkamų rūbų ir 
apavo. Australijoje gyvenantys išeiviai, kurie 
siuntė jiems rūbus ir daiktus Melboumo 
Lietuvių Katalikių Moterų organizuota siunta 
Lietuvon, jau bus gavę padėkos laiškų. No
rėčiau šia proga viešai padėkoti p. Antanui 
Kramiliui OAM, kuris savanoriškai ir rūpes
tingai tarpininkavo Sydnėjaus lietuviams 
dėžių pervežime į Melboumą.

Vaikai ir jaunimas yra šviesesnės Lietuvos 
ateitis. Tie kurie užaugs ir subręs nepriklau
somoje Lietuvoje, nebeturės praeities šleifo - 
“homo sovieticus” galvosenos ir įgūdžių, 
skiepytų per 50 okupacijos metų. Tad nenuos
tabu, kad Australijoje ir kitur gyvenanti išeivija 
jaučia pareigą padėti Lietuvai darbu, žiniomis 
ir finansine parama. Jau senokai norėjau bent 
keletą žodžių parašyti apie Sydnėjaus dosnų 
mecenatą, kuris labai daug padeda Lietuvos 
provincijos vaikams, šeimoms, moksleiviams 
ir mokykloms. Kas jis toks? Manau, kad 
daugeliui jis pažįstamas. Tai garbaus amžiaus 
p. Kazimieras Butkus, gimęs 1916 m. Radvi
liškyje. lėn lankė pradžios mokyklą ir 4-klasių

Viskas išsipildė su kaupu
Tęsiame Viktoro Baltučio pokalbį su 

tam. Egidijum Arnašium.

. Kuo skiriasi pastoracinis darbas Lietu
voje ir tarp lietuvių Australijoje?

Esminių skirtumų kaip ir nėra, nebent 
tik tai, kad mano parapijiečių amžius 
daugumoje jau yra garbus. Gal aš nieko 
naujo juos neišmokysiu. Kad esu jiems 
reikalingas, rodo kas sekmadienį į šv. 
Mišias susirenkantis būrelis lietuvių. Kar
tais pasirodo ir viena kita jauna siela. O 
tam “jaunimui” jau apie 50-65 metų. Rimtu 
žmogumi čia laikomi tik nuo 75 metų. Gal 
todėl Mozė sugebėjo Izraelio tautą patrauk
ti paskui save, kai jam jau buvo virš 80 me
tų. Kitaip juk, kas gi būtų sekę paskui ne- 
brandylą?! Todėl žvelgiant iš toli į Lietuvą 
ir norisi pastebėti, kad mes kažkaip per 
anksti susenstam, sustabarejame Lietuvoje. 
Žmogus vos perkopė 50 metų slenkstį, o 
jau kai pakalba... pasiklausai jo, atrodo toks 
niurzglys, jam tas pasaulis toks nemielas. 
Iho tarpu Melbourne 90-čiai dar geria 
vyną, ir jaunystę prisimena, ir į bažnyčią 
suspėja. Tiesa, tarp australų sutinku gatvėje 
labai daug paprastų žmonių, o lietuviai irgi 
ne aukse maudosi. Visi per gyvenimą sun
kiai dirbo ir dar būdami pensijoje taupo, 
bet nepamiršta Dievo ir Bažnyčios, todėl 
nuolat linksmi ir smagūs.

Kaip atrodo lietuvių išeivių gyvenimas 
atvykusiam iš Lietuvos?

Šiuo klausimu nereikia per daug burnos 
aušinti. Ir aklas gali pastebėti, kad išeivijoje 
per 50 metų buvo sukurti elitiniai lietuvių 
kultūros centrai Sunku pasakyti, ar ir vėl 
kada nors beatsiras Lietuvoje tokia idealis
tų ir pasišventėlių karta, kaip 1944 metų 
žiaurus likimo nublokšti tėvynainiai, po 
įvairias pasaulio vietas išsisklaidę. Tai jie, 

progimnaziją. Po to tęsė mokslą Šiaulių Mo
kytojų Seminarijoje. 1934 m. buvo priimtas į 
Karo Aviacijos antros laidos puskarininkių 
lakūnų-pilotų mokyklą. Ją sėkmingai baigė 
1937 m, o 1940 m Vasario 16 dienos proga 
buvo pakeltas į pirmos eilės lakūno-piloto 
laipsnį. Šias trumputes biografines žinias 
pateikiau skaitytojams, nes man atrodo labai 
simboliška, kad jis, kuris tau? mėgdavo “atsi
plėšti nuo žemės” ir siekti erdvės tolių, dabar 
padeda kitiems siekti aukštumų moksle. Ka
zimieras Butkus yra, be abejonės, Lietuvos 
moksleivių bičiulis. Nors jis kuklus ir man vis 
sako: “Nereikia!'' Neminėk!”, bet man atrodo, 
kad Australuos Lietuvių Bendruomenei būtų 
malonu sužinoti, kaip išeivis padeda Lietuvos 
švietimu. Nevarginsiu skaitytojo smilkiais 
šalpos apyskaitos duomenimis, tik keliais 
štrichais apibūdinsiu svarbiausius jo sušelptus 
vienetus. Šalpa siunčiama australiškais ir, 
išimtinais atvejais, JAV doleriais.

Sužinojęs, kad Šiaulių vaikų ligoninei 
skubiai reikia kaulų gręžimo aparatūros, jis 
nedelsdamas pasiuntė 10 000. Išgirdęs apie 
Almos Adamkienės labdaros ir paramos 
fondo tikslus - remti popamokinį moksleivių 
ugdymą kaimų ir miestelių mokyklose - toliau 
juos ugdyti, pavalgydinti ir atitraukti vaikus 
nuo gatvės, kur jie bastosi po pamokų belauk
dami autobuso, kuris nuveža moksleivius 
gyvenančius tolimesnėse vietovėse, parėmė 
fondą didesne suma. Nepamiršo jis ir “Ca
ritas” ir “Šeimų centrų” keturiose provincijos 
vyskupijose. O Aukštelkės bažnytėlei irgi 
prireikė pinigų grindų apšiltinimui - sunku 
senukams klūpoti žiemą ant šalto cemento. 
Tai ir vėl apvali sumelė nukeliavo spragai 
užkišti. Ponas Kazimieras jautriai reagavo ir į 
skulptoriaus Antano Mončio namų-muzie- 
jaus Palangoje bėdą, kai dėl buv. kultūros 
ministro finansinės paramos pažado neište- 

vos galą su galu sudurdami, dar rado dolerį 
ir Lietuvių Namų statyboms, ir bažnyčioms, 
ir kitiems šventiems reikalams. Tereikia tik 
suimąstyti, kaip šiandien Lietuvos vardas 
būtų aukštai iškeltas, jei žiauri okupacija 
nebūtų išbarsčiusi mūsų gabiausių ir ty
riausių tėvynainių. Todėl man atvykus net 
į tolimąją Australiją, kartais atrodo, kai esu 
lietuvių būryje, nelyg kokioj “Mažojoj Lie
tuvoj” lankyčiausi. Išpuoselėti Lietuvos 
kultūros kampeliai: bibliotekos, lietuviška 
saviveikla, o kur dar net du leidžiami lie
tuviški laikraščiai... O kiek visokios pagal
bos siunčiama į Lietuvą? Lietuvių Moterų 
Katalikių Draugija ir jos narės į metus net 
pora laivų su perteklium pakrauna viso
kios pagalbos Lietuvai Ir kita Melboumo 
Lietuvių Socialinės Globos Draugija nenu
sileidžia meile Lietuvai darbu ir auka. Vis 
ką nors naujo sugalvoja. Čia atvykęs jau 
radau Parapijos Tarybą, gražiai veikiančią 
priekyje su Henriku Antanaičiu.

Visi melboumiškiai yra labai jautrūs bei 
dosnūs Uetuvai ir Bažnyčiai. Jų tiek daug, 
bijau pasiklysti, bandydamas juos suminėti. 
Kalbant apie lietuvišką jaunimą, irgi tenka 
pasidžiaugti kad jis dalyvauja ir pamažu pe
rima iš vyresniųjų visas lietuviško gyvenimo 
veiklos sritis. Viso to, kas dedasi Melbour
ne, nesuminėsl kad ir kaip norėsi Pagaliau 
ir šio laikraščio neužtektų išminėti tai kiek 
daug gero melboumiškiai davė Lietuvai. 
Noriu tik pasakyti, kad Melboumo lietuviai 
yra yra išvystę aukštą kultūrą ir pamaldumą.

Gal pasiliksite ilgesniam laikui dar
buotis Australijoje?

Ką gali spręsti žmogus apie savo rytojų? 
Leistis į ateities svarstymus yra itin miglota 
ir netikra. Juolab kunigo gyvenime, kai pats 
sau nepriklausai iki grabo lentos. Kita ver
tus, tokia kunigo duona, kad eini ten, kur 

sėjimo, turėjo sustoti būtiniausi remonto 
darbai ir skulptoriaus dovanotoms medžio 
skulptūroms grėsė pavojus nuo lietaus liūčių. 
Nuo 2001-jų metų jis taip pat remia anglų 
kalbos konkursus aštuoniuose Lietuvos 
provincijos rajonuose, skirdamas pinigines 
premijas abiturientams, kurie neturi sustip
rinto anglų kalbos kurso vid. mokykloje ar 
gimnazijoje. Toms premijoms jau pasiųsti 
pinigai iki 2003 metų ir kai kur dar ilgiau. 
Šioms premijoms skiriama po 250 kiekvie

name rajone kasmet 2000 m. geriausiais 
pažymiais besimoką nepasiturinčių šeimų 
moksleiviai irgi pajuto mecenato dosnumą. 
Aštuoniolikoje vietovių buvo išdalinta 10000. 
O 2001 metais 35 000 buvo nusiųsta į Šiaulių 
rajono mokyklas. Dar 15 000 bus išsiųsta į 
rajono mokyklas 2002 metų sausio mėnesį. 
Nepamiršo jis ir kelių mokytojų ir direktoriaus 
vienoje gimnazijoje, kurioje neužteko pinigų 
mokytojų algoms išmokėti. Juliaus Janonio 
gimnazijos Šiauliuose 150 metų jubiliejaus 
proga spalio 26 d. jau paaukojo 5 000 mo
kyklos remontui užbaigti ir įsteigė 50 000 
stipendijų fondą penkiems abiturientams 
penkerių metų studijų laikotarpiui Studentai 
gali studijuoti jųpačių pasirinktus dalykus. Šia 
stipendija tegali pasinaudoti atrankos būdu 
gerai užbaigę mokslą gimnazijoje abiturientai 
iš nepasiturinčių šeimų. Atrankos komitetas, 
susidedąs iš direktoriaus, kelių mokytojų, tėvų 
ir moksleivių atstovų, skiria šias stipendijas. 
Suskaičiavus visas sumas, pasirodo, kad per 
dvejus metus ty. iki šių metų galo, dosnusis 
mecenatas bus paaukojęs virš 130 000 
Australijos dolerių Lietuvos moksleiviams ir 
mokykloms, “Caritas”, šeimos centrams, 
ligoninei ir muziejui. O kaip jau minėta, 
15 000dar pasieks mokyklas 2002 m, Vasario 
16-tos šventės proga. Kodėl p. K Butkus taip 
dosniai remia Lietuvos švietimą? Pacituosiu 
jo paties žodžius: “Dabartiniu metu mano 
teikiama šalpa ir parama Lietuvai - atsilyginimas 
už visa tai, ką man ir mano gyvenimo draugei 
a.a. žmonai davė Lietuva”.

Dar norėčiau pridurti keletą žodelių apie

vyskupas mato prasmin
ga ir būtina. Todėl sun
ku spręsti ateities įvy
kius, bet kiek tai matys 
reikalinga mano vysku
pas, tiek ir būsiu pas 
Melboumo lietuvius. 
Manau, kad reikia gal
voti ne apie tai, kiek iš
būsiu Australijoje, bet 
su kokia kokybe pasi
rodys mano buvimas 
lietuvių tarpe tiek Aus
tralijoje, tiek Melbour
ne pas lietuvius. Tad 
dirbkime nesidairyda
mi nei į laiką, nei į vietą 
ką, nei į vietą.

Ar rekomenduotu
mėte ir kitiems Lietu
vos kunigams atvykti 
pastoraciniam darbui į 
Austrą lįją?

Bet kuriam žmogui pamatymas naujo 
aplinkinio pasaulio, sutikimas naujų žmo
nių, išgirdimas naujų nuomonių ir savęs 
patikrinimas naujose aplinkybėse, tai 
neįkainojama gyvenimo mokykla. Lietuva 
yra nuostabi ir graži savo gamta, žmonėmis, 
papročiais ir tikėjimu. Bet tik išvydęs pla
tesnį pasaulį, sutikdamas skirtingų rasių ir 
įsitikinimų žmones, aš dar labiau gėriuosi 
mūsų tautos dvasios lobiais, mokydamasis 
iš kitų, kas geriausia, tikiuosi tuos daigelius 
pritaikyti ir mūsų tėvynėje Lietuvoje. Daž
nai niekur nosies neiškišdami, mes visaip
pradedame save menkinti ir niekinti. Už
valdo nepilnavertiškumo kompleksas, kad 
kažkur kitur - ne gyvenimas, o rojus. Tik 
Lietuvoje viskas bloga, nepataisoma.

Visi gerai žinome, kaip Vilniaus meras 
apsijuokė prieš visą pasaulį su oranžiniais
dviračiais. Visi pradėjo dejuoti, kad lietuviai.

Mūsų Pastogė Nr. 43, 2001.10.29, psl. 3

KJButkaus stipendijos laimėtojai - J Janonio 
gimnazijos abiturientai (iš k): A-lhmutis, 
R.Savčaikaitė, RLapinskas.

studentams skirtas stipendijas. Labai 
pavėluotai mane pasiekė laiškas iš Šiaulių J. 
Janonio gimnazijos. Laiške radau “Šiaulių 
naujienų” straipsnį apie tris šių metų gimna
zijos abiturientus, kurie laimėjo K Butkaus 
penkerių metų stipendijas studijų išlaidoms 
padengti Šiaulių, Kauno ir Vilniaus universite
tuose. Kiekvienais metais studentui ir studen
tei išmokama po4000Ktų. Jei pasitaiko, kaip 
šiais metais, kad du jaunuoliai baigia mokkus 
gimnazijoje lygiais pažymiais, stipendijos suma 
4000litų padalijama Toliau cituoju reporteres 
Sigitos Stonkienės straipsnio ištraukas:

“...Vykdant Kazimiero Butkaus paramos 
studijoms nuostatus, parama skirta gerai besi
mokantiems moksleiviams, atsižvelgiant į jų 
socialinę padėtį. Gimnazijos direktoriui Rimui 
Budraičiui įteikus vokus su pinigais, abipusės- 
studentai ir gimnazijos tarpininkai pasirašė 
oficialią sutartį Pagrindinė sutarties sąlyga-gerai 
mokytis. Pažeidus šią sąlygą, stipendijų mokė
jimas būtų nutrauktas. Renata Savčiukaitė sakė, 
jog jos šeimai tai buvo labai didelė parama. 
Radijo elektroniką studijuojantis Dovydas La
pinskas prasitarė svajojantis ir pats kada nors 
paremti tokius, kaip šiandien jis. Pasak vaikino, 
tai būtų tarsi skolos grąžinimas. ”

Kaip malonu išgirsti tokias geras naujienas 
ir tėvynės Lietuvos!

Isolda Pbždaitė-Davis AM

Kun. Egidijus Arnašhis Australijos Liet Muziejuje, Adelaidėje.

nepataisoma vagių tauta. Bet jeigu taip 
neatsakingai ir aplaidžiai dviračiai būtų 
dalinami bet kurioje pasaulio didelio mies
to vietoje, rezultatas būtų tas pats. Ir tai 
sužinojau būtent čia, Australijoje. Kiek 
sutikau australų, kurie keliavo po Europą, 
tai niekas nepirkdavo brangesnio dviračio 
kaip už JAV $10, nes kaip jie patys sakė, 
kam pirkti brangų daiktą, jeigu jį vis vien 
pavogs. Pažįstamas keliavo po Europą pusę 
metų ir per tą laiką jam pavogė 4 dviračius.

Tiesa, kad mes per daug save plakame 
ir niekiname. Gal būtų geriau, jei keliautu
me po aplinkinį pasaulį ir pamatytume, 
kaip žmonės gyvena ir dirba. Tada būtų ma
žiau mitų ir žmogus labiau vertintų tai, ką 
turi Lietuvoje. Tikrai siūlyčiau turint progą 
ir galimybę, kuo daugiau keliauti, tobulintis 
ir parvežti į Lietuvą tai kas geriausia. □
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I Lietuva iš arti
Valdovų rūmai

Spalio 10 d. posėdyje LR Vyriausybė 
patvirtino Valdovų rūmų atkūrimo ir pa
skirties projektą, kurį parengė Prezidento 
sudaryta darbo grupė. Atkurtieji Valdovų 
rūmai tarnaus šalies reprezentacijai - 
valstybės švenčių minėjimams, užsienio 
aukštų svečių priėmimams, čia bus įtei
kiami svarbesni apdovanojimai. Planuo
jama rengti parodas, koncertus, ir tokių 
renginių zona bus suderinta su muziejine 
- parodine zona. Įbrėš būti išsaugotos bei 
eksponuojamos autentiškos rūmų liekanos. 
Nutarime numatyta, kad Valdovų rūmai 
turėtų būti atkurti iki 2009 metų, kai sueis 
1000 metų nuo to, kai pirmą kartą buvo 
paminėtas Lietuvos vardas. Iki tol kiek
vienais metais Finansų ministerija turės 
numatyti būtinas lėšas ir jų sumas, kurios

t Druskininkai išliks sveikatos miestu“Musų Pastogei” __________________________________________________________
Druskininkai - jau daugiau kaip pu

santro šimto metų savo istoriją rašantis, 
pietų Lietuvos pušynuose paskendęs kuror
tinis miestelis. Čia daug sanatorijų, yra 
geros kokybės mineralizuoto vandens, pa
kanka kvalifikuotų gydytojų ir aptarnau
jančio personalo. Pastaraisiais metais, 
ženkliai sumažėjus besigydančių iš Rusijos, 
jis ėmė skursti Daugelis gydyklų įsiskolino, 
žiemai pradėjo užsidarinėti. Buvo uždaryta 
ir didžiausia “Nemuno” sanatorija. Gražiau
sios ir moderniausios vandens ir purvo gy
dyklos ne tik praėjusiais metais, bet ir šių 
metų pirmąjį ketvirtį merdėjo, tarsi dau
giau Lietuvai ir gyventojams nebebūtų rei
kalingos. Bedarbystė Druskininkuose pa
siekė 30%.

Tačiau Druskininkų miesto savival
dybė, naujas meras Ričardas Malinauskas, 
ėmėsi priemonių gelbėti merdinčias ir 
neveikiančias miesto gydyklas. Štai ką man 
papasakojo Druskininkų kurorto gydyklų 
direktoriaus pavaduotojas, gydytojas Kęs
tutis Broniukaitis: “Miesto savivaldybė šių 
metų kovo 28 d gydyklas perėmė savo ži- 
nion.Kadangi gydyklų vamzdynai, varikliai 
ir elektros instaliacijos buvo išardytos, todėl 
reikėjo labai daug iniciatyvos ir rūpesčio, kad 
gydyklos vėl pradėtų veikti. Miesto mero bei 
kitų datbuotojų didžiulio rūpesčio ir ini
ciatyvos dėka per 20 darbo dienų, gegužės 5 
d., gydyklos pradėjo darbą. Ligoniai, 
besigydantys sanatorijose, vėl galėjo nau
dotis purvo ir vandens gydyklomis. ”

Nuo rugsėjo 15 d. vandens gydyklos vėl 
uždarytos, jas išnuomavus naujam savinin
kui 50-čiai metų. Jis patikino, jog vandens 
ir purvo gydyklos bus įrengtos senose, 
restauruotose buvusiose purvo gydyklose 
iki kitų metų birželio 10-15 d. Dalį lėšų 
žada skirti miesto savivaldybė ir valstybinė 
investicinė programa. Per šią programą 
tikimasi gauti 4 -5 milijonus litų.

Dabartinės purvo aplikacijos bus pa
keistos į purvo vonias. Kadangi minerali
nius vandenis (geriamojo ir vonių vande
nis) iš savivaldybės perėmė savo žinion 
“Minera”, ir už 1 kubinio metro vandens 
reikalauja mokėti po 16 litų, o tai būtų labai 
brangu ligonių gydymui, todėl miesto savi
valdybė iškasė gydykloms naują minerali
nių vandenų gręžinį. Bet kadangi naujojo 
gręžinio IHtre yra tik 11 gramų, o senaja
me, “Minėtos” perimtame, yra 52 gramai 
druskų, tai atitinkamą kiekį mineralinio 
vandens reikės pirkti iš “Mineros”, - 
pareiškė gydytojas K. Broniukaitis.

Sanatorijose besigydantieji žmonės liko 
labai nustebinti ir nepatenkintų kad už 
gydytojų paskirtą gerti mineralinį vandenį 
“Minera” įvedė aukštą mokestį: už vien
kartinę vandens dozę - 0.20 Lt; vandens 
kaina 10-čiai dienų - 5 Lt; 20-čiai dienų

Mūsų Pastogė Nr. 43,2001.10.29, psl.

- iš vienos pusės 
bus atskirai įtrauktos į biudžetą. Numa
toma, kad Valdovų rūmų atstatymo sąmata 
sieks 120 milijonų litų, taigi kasmet reiktų 
paskirti ar sudaryti apie 20 mln. litų.

Bet už šios vizijos slypi didžiuliai 
nesutarimai, kurių vėliausias - Prezidento 
Valdo Adamkaus siūlymas neskubėti statyti 
Valdovų rūmų sienų ant nesutvirtintų 
pamatų ir todėl pirmiausia iki 2003 metų 
sustabdyti jų irimą. Prezidentas taip pat 
abejoja, ar statybai numatomų milijonų 
nevertėtų panaudoti realistiškiau. Šiuo 
metu panašias mintis iškėlė Liberalų par
tija, o priešingai nusistatę yra ne vienas 
architektas. Pavyzdžiui, Lietuvos architektų 
sąjungos pirmininkas prof. Vytautas Dičius 
atvirame laiške apgailestauja, kad buvo 
pasirinktas “romantinis’’ variantas. Jis rašo,

Sanatorija “Nemunas” Druskininkuose.

- 9.50Lt; 30dienų- 15Lt.
Kreipiausi į Druskininkų miesto merą 

Ričardą Malinauską ir prašiau papasakoti, 
kodėl likviduotos bene moderniausios ir 
didžiausios Europoje vandens gydyklos? 
Jis atsakė: “Kadangi vandens gydyklos 
projektuotos 125 000 ligonių, o paskutiniais 
metais aptarnavo tik 35 000 per metus, 
todėl tapo nuostolingos ir bankrutavo. 
Perėmus į savivaldybės balansą, reikėjo 
spręsti, ką toliau daryti. Vandens gydyklas 
teko išnuomoti 50-čiai metų UAB “Sotenis ”, 
kuri per 1.5-2 metus apsėmė jas restauruoti 
ir iš gydyklų įkurti Pramogų centrą, viešbutį, 
restoraną ir vandens baseinus. Tam jie turės 
investuoti 25-30 milijonus litų.

Naujose miesto įydyklose bus vandens 
vonios ir žiemos sodas. Svarbiausia, kad ne 
tik gydyklos, bet ir sanatorijos veiks, galės 
ligoniai gydytis. ”

Į klausimą, kas toliau jūsų darbų pla
nuose, kad mieste būtų mažiau bedarbių, 
meras RMalinauskas atsakė: “Pradės veikti 
privatizuotas Viečiūnų fabrikas. Man pasi
sekė įrodyti Vyriausybei, kad tai reikalinga 
Druskininkams. Vyriausybė pažadėjo atgal 
nupirkti fabriką, ir jis vėl veiks.”

Savivaldybės iniciatyva iš Baltarusijos 
bus tiesiamas 30km dujotiekis į Druski
ninkus. Buvo surastas privatus investuo
tojas, kuris įrengs dujotiekį, ir miestas, 
vietoj mazuto, naudos pigesnes ir neter
šiančias aplinką dujas. Gruodžio mėnesį 
pradės veikti miesto sporto kompleksas, 
kuris jau kelis metus neveikė. Savivaldybei 
tai kainuos apie 2.5 milijonus litų.

Jaunas energingas meras R.Malinaus- 
kas (pagarsėjusio Grūto sovietinių skulp
tūrų parko savininko sūnus) siekia, kad 
miestas gautų daugiau pajamų, atsigautų, 
žmonės turėtų darbo, o atvykę gydytis gerai 

Jaustųsi Stasys Gentvilas

Valdovų rūmų paramos fondo pirminin
kas Edmundas Kulakauskas.

kad “šiuo metu pasaulyje galutinai atsisaky
ta praktikos atstatinėti paminklus remian
tis intuicija ar fantazija... Tai smerkia Vene
cijos, Rygos chartijos, kiti dokumentai. ”

Ką sako tie, kurie atstatymą palaiko? 
Šitaip “Veidui” aiškina buvęs Šiaurės 
Amerikos lietuvis, Valdovų rūmų paramos 
fondo pirmininkas Edmundas Kulakaus
kas: “Esu didelis Lietuvos paveldo išsau
gojimo, atkūrimo ir panaudojimo šalininkas. 
Juk tai mūsų turtas, mūsų aukso kasyklos. 
Nesutinku, kad atstatytas pastatas bus tik 
imitacija. Tai bus pastatas, maksimaliai 
panašus į Valdovų rūmus. Jis išlaikys savo 
dvasią, bus mūsų valstybingumo simbolis. 
Sutarta, kad Valdovų rūmai bus švietimo, 
kultūros, muziejininkystės ir reprezentacijos 
centras. Viduje bus Renesanso, gotikos ir 
baroko stiliaus salių, reprezentacinė salė, 
kurioje bus teikiami apdovanojimai. Bus 
valstybingumo muziejaus dalis, salė su rū
mų atstatymo metu aptiktais radiniais, 
kompiuterizuotų salių, kuriose mokiniams 
bus vedamos pamokos, teatras. Tikimės 
susitarti su Bažnyčia, kad į vakarinį rūmų 
korpusą šalia Katedros, būtų perkeltas 
Lobynas”.

Edmundo Kulakausko manymu, svar
bus rūmų atstatymo argumentas yra ir jų

Vaikų namai sukrėtė Prezidentą
Po dviejų valandų viešnagės Širvintų 

rajono Čiobiškio specialiuosiuose vaikų 
auklėjimo ir globos namuose Prezidentas 
Valdas Adamkus atrodė prislėgtas ir 
susirūpinęs. Jį labiausiai sukrėtė tai, kad 
šių namų auklėtiniams yra taikomos fizi
nės bausmės. “Jei visi Lietuvos žmonės 
matytų tai, ką aš čia pamačiau ir girdėtų 
tai, ką aš išgirdau! Visiems, kurie yra at
sakingi už mūsų jaunąją kartą, už mūsų 
vaikų auklėjimą, teks skubiai ieškoti 
sprendimų ”, - kalbėjo V.Adamkus.

Šią mokymo ir aidėjimo įstaigą, kuriai 
kasmet iš biudžeto skiriama 1300 000 litų, 
šalies vadovas pavadino sovietuos citadele. 
’’Reikalausiu skubios ir griežtos reformos 
pertvarkant tokių globos ir auklėjimo 
įstaigų darbą. Antraip teks pripažinti, kad 
šios mokyklos egzistavimui skiriami pini
gai yra nereikalingai iššvaistomi ir naudos 
neduoda”,- sakė Prezidentas.

V Adamkus savo akimis išvydo kalėjimo 
karcerį primenančias patalpas, kurių sienos 
išmargintos įviriausiomis datomis ir čia 
pabuvusių vaikų vardais. Auklėtiniai 
neslėpdami vienas per kitą pasakojo apie 
ten praleistą bausmės laiką. Pasak jų, 
patekti į karcerį nėra sunku. Pakanka tik 
susimušti, neklausyti auklėtojo ar bandyti 
pabėgti iš šių laikiną prieglobstį teikiančių 
namų. "Ryte ir vakare gauni duonos ir 
vandens, o pietums - duonos ir sriubos. 
Ant gulto nėra jokio užtiesalo ar pagalvės. 
Šalta ir drėgna, dvokia šlapimu bei ciga
rečių nuorūkomis”, - nuleidęs akis tyliai 
pasakojo vienas Čiobiškio globos namų 
auklėtinis.

“Tai, kad 11-16 metų vaikas įmetamas 
ir uždaromas į tokią patalpą, pavadinčiau 
jo charakterio žudymu”, - piktinosi 

turistinė vertė: “Okupacijos metais buvo 
atstatyta Trakų pilis. Sunku suprasti, kaip 
dabar, neriJdausomoje Lietuvoje, galima 
abejoti, ar reikia atstatyti Valdovų rūmus. 
Šis atstatymas naudingas Lietuvos kultū
rai, visuomenei, valstybei ir jos ekonomikai. 
Statybos yra ekonomikos variklis - tai ak
sioma. Turizmas - antrasis po statybų kerti
nis ekonomikos akmuo. Kuo jis labiau plė
sis, tuo daugiau užsieniečių atvyks į Lietu
vą, keliaus ir mūsų žmonės. Jiems reikia tu
rėti ką pasižiūrėti. Dabar važiuoja pasižiūrėti 
į Trakų pilį. Turistams reikia traukos taškų. 
Nepamirškime, kad rūmams atstatyti išleisti 
pinigai atsipirks. 1999metais Vilniuje turistai 
paliko 1200mln. litų. Įsivaizduojate sumą? 
Jeigu Valdovų rūmai padidins turistų srautą 
tik 10%., tai sudarys 120 mln. litų permetus. 
Kiek žmonių lankytų liukų pilį, jei ten būtų 
autentiški griuvėsiai, ir kiek ją lanko dabar?”

Šalia Vyriausybės nutarimo, kad Val
dovų rūmai būtų atstatyti, kas šį projektą 
remia konkrečiai? Buvęs kultūros minis
tras Arūnas Bėkša nurodo verslininkus:

“Kai buvau ministras, kalbėjau su vers
lininkais, ieškodamas būdų, kaip pritraukti 
privačių lėšų kultūros paminklams atstaty
ti. Paklausiau jų, ar sutiktų prisidėti prie 
Valdovų rūmų atkūrimo. Visi atsakė, kad 
šiems duotų pirmiausia. ”

Rūmų atstatymą taip pat remia išeivijos 
vadovai. Per paskutinį Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seimo posėdį Seinuose bu
vo priimtas nutarimas “skatinti viso pa
saulio lietuvius dosniai prisidėti prie pro
jekto įgyvendinimo iki 2009 metų”. Išties, 
pirmieji išeivių pinigai jau pradėjo plaukti. 
JAV LB Kultūros Tarybos pirmininkė 
Marija Remienė atstatymo fondui jau 
persiuntė US $2 450 čekį. Ši suma buvo 
suaukota per Vienos valso pokylį, kuris 
buvo surengtas Čikagoje, Valdovų rūmų 
atkūrimui paremti.

Tačiau, kaip minėta, netrūksta ir rūmų 
atstatymo kritikų. Ką sako jie, kokie jų 
argumentai? Apie tai sekančiame MP 
numeryje. Vaclovas Daunius

Prezidentas.
Miegamuosiuose, kur gyvena 6-10 

metų berniukai, neatsidaro nė vienas 
langas, nėra orlaidžių. Per naktį ne vienas 
adklėtinis prisišlapina į lovą, tad šiose 
patalpose nuolat tvyro nemalonus kvapas.

Berniukai neneigė, jog kai kurie jų yra 
mušami Tai daro vaikų vadinami “režimai” 
- auklėtojai prižiūrėtojai - dažniausiai 
gumine žarna arba kumščiais. Vienas 
trylikametis aiškino, jog prieš keletą 
savaičių buvo aptalžytas gumine žarna už 
tai jog per daug juokėsi Nuo budinčio 
“režimo” priklauso ir tai, ar vaikai galės 
vakare per televiziją pasižiūrėti kokį nors 
filmą, tyliai prieš miegą pasišnekėti, 
papasakoti anekdotus.

Nuo 1998-ųjų Čiobiškio specialiesiems 
vaikų globos ir auklėjimo namams vado
vaujantis 38 metų istorijos mokytojas 
Almantas Piškinas įteikė atsistatydinimo 
pareiškimą tuoj po Prezidento apsilankymo 
į Čiobiškį atvykusiems Švietimo ir mokslo 
ministerijos atstovams. Paklaustas apie jo 
vadovaujamoje įstaigoje taikomas fizines 
bausmes, direktorius tvirtino nieko apie tai 
nežinąs. Paprašytas pakomentuoti Prezi
dento vizitą, A.Piškinas sakė, kad viskas per 
daug dramatizuojama. “Tokia padėtis yra 
beveik visose panašiose mokymo ir auklė
jimo įstaigose”. Pasidomėjus, kur ir kaip 
panaudojami virš milijono, tiksliau 1.3 mln. 
litų, A. Piškinas ilgai negalvojęs atsakė, jog 
visi pinigai skiriami auklėtiniams maitinti 
bei darbuotojų darbo užmokesčiui

Šiuo metu Čiobiškio specialiuosiuose 
vaikų auklėjimo ir globos namuose gyvena 
47 vaikai, o dirba net 63 auklėtojai, 
pedagogai ir aptarnaujantys darbuotojai

Daiva Zimblienė, “L.r.”
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IŠ REDAKCIJOJ PAŠTO K night out with the stars
Gerbiama Redaktore,

Melbourne Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugija siunčia “Mūsų Pastogės” laikraš
čiui auką - $400 su geriausiais linkėjimais 
Jums ir “Mūsų Pastogės” bendradarbiams.

A.Vyšniauskienė,
MLKM Draugijos iždininkė

MP Redakcija nuoširdžiai dėkoja Mel
boumo Lietuvių Katalikių Moterų Draugijai 
už tokį dosnumą ir linki jai ko geriausios 
sėkmės visuose ateities darbuose.

Gerbiama Redaktore,
Nuoširdžiai dėkojame už šiltą mūsų 

priėmimą Jūsų redakcijoje, išsamų mūsų 
viešnagės Sydnėjuje aprašymą ir “Mūsų 
Pastogės” atsiuntimą.

Norime paklausti, ar nebūtų galima 
“Mūsų Pastogėje” atspausdinti sekančią 
padėką:

Širdingai dėkojame Sydnėjaus Lietuvių 
Bendruomenės vadovams ir nariams - po
nams Ramonai ir Ramučiui Zakarevičiams, 
ponams Jolantai ir Jurgiui Janavičiams bei 
jų dukrai poniai Viktorijai už jų nepaprastai 
nuoširdų priėmimą ir globą mūsų darbinės 
viešnagės Sydnėjuje metu šių metų rugsėjo 
16-23 dienomis. Pagarbiai,

Kauno medicinos universiteto klinikų 
Neurochirurgijos centro neurochirurgai

Antanas Romas Gvazdaitis, 
Juozas Šidiškis, Laimutis Kalasauskas

Dar apie “Tango popietę”
Perskaičius “Dalyvės (M.R.)” straipsnį 

(MP 2001.10.8 Nr.40) ir neradus nė krisle
lio kritikos, susidaro vaizdas, kad visa 
popietė buvo puikiai suorganizuota ir 
viskas praėjo su šimtaprocentiniu pasise
kimu. Ar tikrai buvo taip?

Tikrumoje, dar tik besirenkant žmo
nėms į salę jau pasijuto, kad kažkas yra ne 
taip, kaip turėtų būti. Paprastai renginių 
pradžiai yra parenkama ir atitinkama 
muzika, kaip įvadas į ruošiamąjį spektak
lį, koncertą, šiuo atveju - ballroom dan
cing. Daug negalvojus, kiekvienam turė
tų būti aišku, kad reikiamos šiam rengi
niui atmosferos sukūrimui geriausiai pa
sitarnautų salės fone (background) girdimi, 
svajingi tango garsaį temperamentingos 
sambos, ar grakšti bossa nova muzika. Bet 
ką išgirdo besirenkantieji į salę “Tango 
popietės” žiūrovai? Juos pasitiko per gar
siakalbius ausis rėžiančios lietuviško kai
mo armonikos!! Ar būtų įmanoma pa
rinkti labiau šiai progai netinkamą mu
ziką? Vargiai! Gaila, kad net ir tokia proga

Atviras laiškas V Šliogeriui
Gerb. p. Šliogerį,

Šio laikraščio skiltyse jau buvo daug 
kartų rašyta apie svetimų vietovių bei 
vardų rašymą Lietuvoje ir iš to dažnai 
kylančius kuriozus. Klasiškas, gal kiek 
juokingas, yra ir Jūsų, gerbiamas Šliogerį 
minimas atvejis. Ta Lietuvoje spausdinta
me kalendoriuje esanti pavardė skamba 
tikrai japoniškaį ypač galūnė. Tas “FUKO” 
gali būti tikrai suprastas, kaip koks japonų 
Shinto išminčius. Bet tikrumoje “F. Laroš- 
fuko” yra La Rochefoucauld (Due Franęois 
de La Rochefoucauld), gimęs Paryžiuje 
1613 m ir miręs 1680 m. Tai žinomiausias 
ir garsiausias iš moderniųjų laikų cinikų. 
Negailestingas demaskuotojas žmogiškųjų 
silpnybių ir dviveidiškumo. Melancholiš
kas individas, kuris savo epigramomis 
įžeidinėjo moteris ir tikrą meilę. Nežiūrint 
to, trys moterys jį mylėjo iki jo mirties - tai 
jo žmona, paskui Mme. de Sėvignė ir Mme. 
de La Fayette, kuri sutaikė jį su Dievu jam 
jau gulint mirties patale. La Rochefoucauld 
buvo žymiausias savo laiko moralinis kri
tikas ir žymiausias epigramistas. (Taip pat 
mėgėjas linksmų nuotykių ir linksmų 
moterų). Jo 317 epigramų rinkinys 
“Maximes” dabartinėje laidoje išleistas ir 
redaguotas J. Villier (Lausanne) 1962. Ver
timai anglų kalboje išleisti Londone 1957 
m (C. Fitzgibbon) ir 1959 taip pat Londone 
(Tancock).

Vyt Dumskis, Melbourne

mes nepajėgiame išeiti iš savo sodžiaus...
Prasidėjo programa - šokiai. Atsirado 

kita problema - apšvietimas. Prožektoriai 
buvo. Jie švietė tiesiai į akis prie pirmojo 
stalo (prie scenos) sėdėjusiems žiūrovams. 
Patys šokiai vyko apytamsėje salėje. Tik 
retkarčiais, kai šokėjai patekdavo į tą mažą, 
prožektoriais apšviestą salės kampelį, visas 
vaizdas staiga pasikeisdavo: išryškėdavo jų 
judesiaį veidų išraiškos, šokėjos spalvingas 
apsirengimas. Bet dar keli žingsniai, ir 
šokėjai vėl tarytum išnykdavo niūrios salės 
prieblandoje. Ir taip per visą spektaklį. 
Niekas iš rengėjų nesusiprato, nors ir 
pavėluotaį atsukti prožektorius į salės 
vidurį. Gaila vėį kad popietės įspūdis 
neliko toks, koks jis galėjo būti...

Įdomu, kad Dalyvė (M.R.) ne tik 
pastebėjo, bet dar ir pabrėžė, kad salės 
grindys buvo “išblizgintos beveik kaip 
veidrodis“, bet negalėjo, ar nenorėjo pa
stebėti tokių ryškių skonio ir techniškų 
trūkumų šios popietės paruošime ir 
išpildyme.

Nenoriu ginčytis su Dalyve (M.R.), ar

The Kovas ‘Night Out with the Stars’ 
BaD, was a great night held on the 22nd of 
September. It was great to see so many 
people dressed up as their favourite star. 
Congratulations go to Gracie Newman 
(Cleopatra) and Luke Newman (Fred 
Flintstone) for being picked as the best 
dressed of the night

Congratulations also go to the winners 
of the raffle. We would like to thank Mr 
and Mrs Montvidas for his lovely picture, 
Mrs Irena Zakarauskas, Mr and Mrs 
Skuodas for the lovely prizes they donated.

Though there was a small turnout for 
the ball, great fun was had by all that 
attended and we would like to thank 
everyone who came along to support 
Kovas. We hope you had as much fun as 
the committee did.

A special thankyou must go to Gracie 
Newman who spent many a night creating 

“Kovo” baliaus dalyvės, iš kairės: Irena Zakarauskienė (May West) ir jos sesutė Gražina 
Newman (Kleopatra). Nuotrauka Jadvygos Burokienės.

dr. R. Zakarevičiaus per pertraukas atlikti 
“klasikinis” tango ir kiti lengvesni klasiki
niai dalykai iš tikrųjų, jos žodžiais tariant, 
“išryškino programos balansą, suteikė po
pietei elegancijos". Reikia tik sutikti su tuo, 
kad toji muzika derinosi prie programos 
pastebimai geriau, negu ta, prieš šokių 
pradžią vykusi “armoškininkų” gegužinė...

Norint plačiau vertinti pačius šokėjus, 
reikia būti ballroom dandng specialistu. 
Toks aš nesu. Bet ir paprasto žiūrovo akis 
galėjo pastebėti, kad vietomis šokėjams 
trūko koordinacijos, susišokimo. Galbūt jie 
neturėjo užtektinai laiko praktikuotis. Abe

an abundance of wonderful stars and many 
other decorations. Gracie’s support and 
effort has been continuous for many years 
and we hope it continues for many balls to 
come.

As there were insuffident numbers the 
presentations were not held. Instead, there 
will be a presentation for the juniors and 
seniors on November 3 at the Lithuanian 
Chib at 2 pm. Everyone is most welcome 
to come and congratulate everyone on a 
fine year of basketball

As a little reminder to everyone, the 
Canberra Šventė is quickly approaching. 
If you have interested in coming along as a 
Kovas member be sure to contact one of 
the committee members to register before 
its too late. Hope to see you all soon at the 
Lithuanian Chib.

Jacinta Ankus,
“Kovas” President

joju, ar su tuo lygiu, kurį matėme “Tango 
popietėje”, šokėjai būtų priimti dalyvauti 
australų ballroom dancing mėgėjų lygos 
varžybose.

Bet tai nėra taip svarbu. Ačiū p. 
Ramonai už jos pastangas nors retkarčiais 
išvesti mus iš mūsų įprastų renginių 
monotonijos ir suteikti progos pamatyti ką 
nors naujesnio ir skirtingesnio. Lauksim 
daugiau įdomesnių naujenybių, tik, prašau, 
daugiau dėmesio kreipkite į renginių 
paruošimą ir jų pristatymą žiūrovams.

Ignas Bieliūnas

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Pakelės smuklėje prie stalo 
Sėdi “sesutė” ir Pijušas, 
Jos alkanumui nėra galo, 
Prie antro gaidžio jau ji “pluša”. 
Dulkė kelionėj aptrankytas, 
Neturi jokio apetito...

Tiek skanaus valgio “prisikirtus”, 
“Sesutę” ima miegas tvirtas. 
Įėjus į kambarį šitą,
Gal nusnaus čia minutę ar kitą; 
O raktas Pijaus mašinėlės, 
Sėdi “sesutės” kišenėlėj.

“Sesutė” taip persipenėjo, 
Kad jai net j galvą neatėjo, 
Kai Pjjus pirkdamas mašiną, 
Gavo ir raktą atsarginį.
O kas toliau? - tai Dulkė žino: 
“Oi bėgsim bėgsim nuo tos merginos!” 

Ir vėl jis šoferio sėdynėj, 
Pijušas “gazą” linksmai mina; 
Čia skraido nuostabūs paukšteliai, 
O kiek gražių gėlių prie kelio! 
Toks mielas grožis čia bukuose, 
Kaip gi tu žmogus nedainuosL..
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Klubo balius
“Mes visokiais būdais turime išlaikyti 

savo Sydnėjaus Lietuvių Klubą ”, "Mes nega
lime jo parduoti ar pakeisti kitu, mažesniu ”, 
"Tai mūsų lietuviško, kultūrinio ir organiza
cinio gyvenimo bei veiklos pagrindas čia” - 
tai daugelio sydnėjiškių pasisakymai Tikrai 
labai gražu ir patriotiška! Bet gaila ir labai 
gaila, kad daugelis taip kalbančių ir save 
laikančių gerais lietuviais, tik tarpusavy taip 
kalba, bet mažai ką daro, kad mūsų įdubas 
išsilaikytų. Kaip pavyzdys, paskutinis Klubo 
metinis balius: puikiai ir gražiai ^dekoruota 
salė, specialūs apvalūs svečių stalai su de
gančiomis ant jų žvakėmis, gera europietiš
ko stiliaus kapela, skanūs šalti ir karšti 
užkandžiai, paįvairinti kava ir rengėjų duo
tu vynu, o susirinkę svečiai buvo tinkamai 
pasipuošę. Atrodo, ko daugiau ir bereikėtų, 
ypač kai svečius savo dainomis palinks
mino iš Melbourne atvykę trys “Tfembro” 
dainininkai: Birutė Šaulytė-Kymantienė, 
Rita Tamošiūnaitė-Mačiulaitienė ir Stepas 
Levickis. Man asmeniškai buvo labai malo
nu pamatyti, išgirsti ir pasikalbėti su šiais 
dainininkais, nes šios abi merginos dar taip 
neseniai buvo ne tik Melboumo “Varpo”, 
bet visos Australijos vienos iš geriausių 
krepšininkių, o mielas Stepas, sekdamas 
savo tėvelio - žymaus mūsų sportininko 
pėdomis, yra “Varpo” ir lietuvių rinktinių 
narys. Gi mamytė - žymioji muzikė ir diri
gentė - sūnų pakreipė į muzikinę pusę. 
Puiku ir sveikinu juos visus!

Metinis balius tikrai buvo puikus, tik 
bėda ta, kad kažkur dingo tie, tiek daug 
bekalbą Sydnėjaus lietuviai, netgi Klubo 
nariai, kad į balių susirinko nepilnai 70 
žmonių, 17 iš jų- naujieji lietuviai, kuriuos 
aš atsivedžiau. Jie gal gęriau supranta, kad 
mes visais būdais turime išlaikyti mūsų 
Lietuvių Klubą, ir kad čia turime turėti savą 
lietuvį kunigą. Negaliu suprasti mūsiškių 
tautiečių. Rodos visi esame neblogai įsikū-

kur - kaip?
rę, turime namus, darbus, gauname pen
sijas ir tt. Tačiau mane ir kitus panašiai 
galvojančius ima juokas, kai net sekma
dieniais po koncerto ar kitų renginių, dau
gelis traukia pro duris namo, nematydami 
ir neužsukdami į šalia esančią svetainę- 
barą, kur nebūtinai reikia gerti alkoholį. 
Galima ir ką nors kita veikti, pvz. paaukoti 
keletą dolerių ir mašinėlėms, nes tai Klubo 
išsilaikymo pagrindas. Tad nenuostabu, kad 
metinėje Klubo apyskaitoje praėjusiais 
metais baras davė keliais tūkstančiais 
mažesnes pajamas. Tikrai gaila.

Dėkodamas Klubo Valdybai už sureng
tą puikų balių, linkiu tiems, kurie tiek daug 
kalba apie Klubo išlaikymą, bet mažai prie 
prie to prisideda, atsibusti, rimtai pagalvoti 
ir veiksmais, o ne tuščiais žodžiais prisidėti 
prie mūsų lietuviškos šventovės Sydnėjuje 
išlaikymo, nes be šio Klubo mūsų lietuvišką 
veiklą tikrai reikės palaidoti

Šiauliuose keptas jautis
Nežinau, kiek Australijoje gyvena bu

vusių Šiaulių miesto gyventojų. Neseniai aš 
ten buvau ir dalyvavau puikiai surengtoje 
“Žalgiriados” šventėje. Kitais metais šiame 
gražiame mieste vyks mūsų III-ji Lietuvos 
olimpiada, į kurią gal ir mūsų sportininkai 
važiuos. Miestui vadovauja gabi ir energin
ga merė Vida Stasiūnaitė, kuri mums buvo 
surengusi gražų priėmimą. Ji pakvietė mus 
dalyvauti Šiaulių miesto 765 metų Saulės 
mūšio ir šio miesto įkūrimo sukakties 
minėjime. Gaila, bet aš jau buvau grįžęs 
Australijon. O šis minėjimas buvo labai 
iškilmingas. Vyko įvairūs koncertai, galiūnų 
varžybos, tautodailės mugė, parodos, seno
vinis turgus, arklių parodomasis kaustymas, 
sporto varžybos, “bulių kautynės”- daužy
masis su senomis mašinomis ir t.t Tačiau 
pats įdomiausias dalykas - 500 kg jaučio 
kepimas, kurį paruošė Kužių agroįmonės 
vyrai. Pagal senovinį receptą jie visą savaitę 
šį jautį marinavo, o vėliau vartydami jį 5 
valandas kepė ant žarijų, kurios buvo 
dideliame lovyje. Jautis buvo suvalgytas per 
3 valandas ir juo vaišinosi 3000 žmonių. 
Nusipirkti jo mėsos buvo galima tik 

nusikaldinus specialų pinigėlį šalia įkurtoje 
pinigų kalykloje. Ir miesto varguoliai 
nebuvo pamiršti: jiems buvo paruošta virš 
400 porcijų plovo ir arbatos. Kaip pasakojo 
draugai iš Šiaulių, tai buvo šventė, kurią 
šventė vist

“Kovas” ruošiasi
Artėjant Sporto Šventei sostinėje, 

sujudo ir koviečiai, vadovaujami jaunos 
krepšininkės Jacintos Ankutės. Neskaitant 
pačių jauniausių koviečių krepšininkų, 
sujudo vyrų bei merginų komandos, 
dalyvaujančios australų pirmenybėse.

Lietuvių Klubui gavus du naujus ir gerus 
stalo teniso stalus, pamažu atbunda ir stalo 
tenisininkai. Dabar ketvirtadienio vaka
rais, netrukdant bilijardo žaidėjams, 
antrame aukšte galima žaisti stalo tenisą. 
Norintieji žaisti stalo tenisą vienu ar kitu 
laiku, turi užsirašyti pas budintį Klubo 
direktorių, gauti raketes, sviedinukus ir 
žaisti. Stalai yra paruošti ir labai lengvai 
ant ratukų nuvežami į norimą vietą. Kvie
čiami visi buvę veteranai ir nauji, norintieji 
pradėti. Atvykite. Vaikus treniruoja Sonata 
Jaraminienė, kurios mažas sūnus irgi 
mokosi žaisti. Vyras aktyviai dalyvauja 
bilijardo ir stalo teniso žaidimuose. Būtų 
labai gražu, kad kas nors iš buvusių gerųjų 

Nauja Sydnėjaus “Kovo” Valdyba. Iš kairės: P.Andriejūnas, M.Wallis, E.Viržintas, 
J.Ankutė, RBurokas, RKasperaitytė ir VŠliteris.
i■ . ' -i--'. 

mūsų stalo tenisininkų patreniruotų ir 
vyresnius žadėjus. Sonatos tel: 9785 4330.

Prezidentas sveikino
Aukso ir sidabro 121 km dviračių lenk

tynių laimėtojas Portugalijoje Rasą Polike
vičiūtę (auksas) ir Editą Pučinskaitę (sidab
ras) pasveikino LR Prezidentas Valdas 
Adamkus, palinkėjęs ir toliau taip gražiai 
garsinti Lietuvos vardą. Šį nuotolį Rasa 
nuvažiavo per 3 vai 12 nrin ir 5 sek., tuo 
gaudama ir pasaulio čempionės marškinė
lius. Iš viso važiavo 103 merginos, o baigė 
distanciją tik 68. Iki šiol 1995 m pasaulio 
čempione buvo Diana Žiliūtė, Sydnėjaus 
olimpiadoje gavusi bronzą, ir 1999 m Edita 
Pučinskaitė. Portugalijoje tuo metu vy
kusiose 17-18 m jaunių dviračių varžybose 
Diana Elmentaitė laimėjo bronzos medalį.

Po mūsų merginų laimėjimo Portuga
lijoje, daugelis man skambina ir klausia, kas 
gęriau: olimpinis ar pasaulio medalis? Tie
są pasakius, abu laimėjimai yra vertingi ir 
geri. Olimpinės varžybos vyksta kas keturi 
metai, o pasaulinės atskirų sporto šakų var
žybos vyksta kas metai, ar kas dveji

Taigi, pasaulinių laimėtojų yra daug 
daugiau ir, vertinant prestižiniu lygiu, 
olimpiniai laimėtojai bei jų gauti medaliai 
yra vertingęsnl

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

Tęsinys, pradžia Af/’ Nr. 1-42

Žmonės skubiai bėgiojo į pastatą ir iš 
jo, lyg bitės avilyje. Karts nuo karto tarp 
kitų kalbų nugįrsdavau ir lietuviškai. Mano 
tėvai ir kiti iš mūsų būrelio nuėjo į vidų. 
Bobutė pasiliko prižiūrėti vežimo ir mūsų 
vaikų. Man atrodė, kad mes ten laukėm 
labai ilgai. Buvom nemiegoję, išalkę ir 
apsėsti parazitų.

Saugodama savo dviratį, dairiausi ap
linkui Šitas mažas miestelis buvo išvengęs 
baisiųjų bombardavimų. Aplink aikštę sto
vėjo gražūs viduramžiais statyti namai, 
papuošti žydinčiomis gėlėmis palangėse. Iš 
ten prasidedančios gatvės buvo siauros, 
švarios ir vingiuotos, išskyrus tą šiukšlyną 
priešais UNRRA pastatą, kur stoviniavo 
susirinkę pabėgėliai

Grįžę iš UNRRA pastato, tėvai ir 
kelionės draugai sprendė ką daryti toliau: 
ar pirma eiti registruotis į naujai susikūrusį 
lietuvių komitetą, ar ieškoti stovyklos vir
tuvės ir maisto, kurį valdininkas jiems pa
žadėjo? “Juk jau pietų metas ir visi esam 
išalkę. Tai gal einam pirmiausia ieškoti 
virtuvės, kur turėtume gauti pavalgyti,”- 
tėvas pasiūlė jiems. “Man rodos, kad tu 
teisybę sakai,” - kažkas pritarė. Ir taip jis, 
vėl paėmęs arklius už pavarslės, pradėjo eiti 
į tą pusę. Mes pasekėm vežimą.

Stovyklos virtuvė buvo įrengta senam 
fabrike. Sekdami stiprėjantį daržovių 
sriubos kvapą, priėjome virtuvę. Viduryje 
salės stovėjo didelis kariuomenės katilas,
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pilnas garuojančio maisto. Tik šį kartą jis 
buvo nuolatiniai įrengtas, o iš jo kamino, 
virš stogo, kilo dūmai. Gal dabar gausim 
ir nuolatinę pastogę, pagalvojau, nes jau 
buvau išvargus nuo ilgo keliavimo ir 
čigoniško gyvenimo. Šalia kunkuliuojančio 
katilo stovėjo vidutinio amžiaus pasirišęs 
žiurstą žmogus. “Nestovėkit tarpduryje. 
Ateikit pas mane ir atsineškit indus kokius 
beturit, kad galėčiau jums įpilti sriubos. 
Kaip ilgai jau jūs keliaujat?” - linksmas 
virėjas šnekino mus lietuviškai. Nė vieno 
iš mūsų nereikėjo kviesti du kartus. Greitai 
sustojom į eilę su savo paruoštais indais. 
Virėjui pilstant mums sriubą, mes jį be 
perstojo klausinėjom “Taip, ponia. Aš čia 
atvykau prieš porą savaičių.” “Taip, ponuli 
Šita pabėgėlių stovykla, arba DP lageris, 
kaip dabar jį vadina, yra tik tiems, kurie 
atbėgo iš Pabaltijo kraštų: lietuviams, 
latviams ir estams. O mano draugas aną 
dieną dar kitaip mus pavadino, būtent, kad 
DP reiškia ‘Dievo paukštelius’”. “Tavo 
teisybė, panele. Kiekviena tautybė jau turi 
sudariusi savo komitetus ir tuoj pavalgius 
eikit pas lietuvius užsiregistruoti.” “Ne, 
vaikeli. Čia dar nėra mokyklos. Bet aš 
girdėjau, kad jau kažkas pradėjo 
organizuoti ją,” - virėjas buvo pilnas žinių
ir patarimų. “Man čia tai tikrai patiks 
gyventi. O kaip tu galvoji, Adi?” - 
bakstelėjau jam su alkūne, išpildama jo 
sriubą. “Jeigu man reikės gyventi šalia 
tavęs, tikrai nepatiks”, - susiraukęs jis
.parodė man liežuvi

Po savaičių kelionės be jokio šilto mais
to, karšta sriuba buvo dieviškai skani Kai 
kurie iš mūsų ėjom net kelis kartus 
pakartoti. Neužilgo pilvai taip išsipūtė, kad 
net buvo sunku atsikelti nuo stalo. Papie
tavę suaugusieji nuėjo užsiregistruoti į 
lietuvių komitetą. Po to visi grįžo prie 
vežimo. “Adis ir aš gavome kambarį vieni 
patys,” - gyrėsi Motuzą. “Aš turėsiu gyventi 
kartu su kita viengunge mergina,” - skun
dėsi Dana, rodydama į keletą merginų, 
stovinčių toliau nuo mūsų. Duok Dieve, 
kad šį kartą mūsų kambaryje nebūtų 
prisiveisę parazitų,” - Balienė pašnibždėjo 
savo vyrui, keldama savo kūdikį iš vežimo.

Nuošaliai stebėjau mūsų likimo drau
gus ir gimines pasiimant daiktus bei ryšulius 
iš mūsų vežimo. Apsikabindami jie dėkojo 
mano tėvams už pagalbą kelionėje. 
Pasikeitę adresais, atsiskyrė ir nuėjo sau.

Be jų pasijaučiau nesaugi ir vieniša. 
Nežiūrint kelių baisių pergyvenimų, kurie 
nebuvo dėl mūsų kaltės, kelionė buvo darni 
ir draugiška. Pagalvojus apie tai pajutau 
ilgesį. Mama įsakė mano broliui ir seseriai 
lipti į ištuštėjusį vežimą. Ji pati atsisėdo 
šalia bobutės. Tėvas surinko likusį šieną iš 
arklių panosės, uždėjo brizgilus ir pradė
jom važiuoti į mums paskirtą pastogę. 
“Pajudėkite, draugeliai. Tik keletas 
žingsnių beliko,” -jis juos paragino, 
pliaukštelėjęs botagu. Aš pasekiau ant 
dviračio. Pa kelių sustojimų ir pasisukimų 
mes privažiavom mums duotą adresą. Tai 
buvo paskutinis namas gatvės gale. Norint 
iš gatvės pasiekti tą namą, mums reikėjo 
lipti apie dešimt laiptų į viršų. Už namo 
stovėjo nedidelė daržinė. “Einam ten 

pasižiūrėti, motin. Gal aš galėsiu laikyti 
arklius ten,” - pasikvietė ją tėvas. “Būtų 
gerai, bet juk neįmanoma arkliams užlipti 
tais stačiais laiptais,” - ji suabejojo. “Ui 
visuomet per daug rūpiniesi Jei aš galėjau 
juos įlaipinti į vagoną, tai šitie laiptai 
palyginant yra niekis,” - tėvas pasigyrė.

Namas buvo dviejų kambarių ir vir
tuvės. Kiekviename kambaryje stovėjo po 
kelias lovas, o virtuvėje buvo stalas ir po 
kėdę kiekvienam. “Čia tikrai mums tars 
patogu,” - mama, greitai apžiūrėjus naują 
gyvenvietę, paliepė mums pradėti iškraus
tyti vežimą ir sunešti daiktus į namą. Tbo 
tarpu tėvas ragino arklius lipti laiptais. Kai 
pasisekė, patenkintas šūktelėjo mamai. 
“Eikše pasižiūrėt. Už daržinės auga daug 
geros žolės. Šitos ganyklos užteks arkliams 
mažiausiai savaitei.” “O ką darysim su 
ratais?” - paklausė ji imdama iš vežimo 
paskutinį ryšulį. “Vežimą galim kuriam 
laikui palikti gatvėje prie laiptų.”

Tą vakarą mes gavom pieno ir maisto 
iš tos pačios virtuvės. Vakarienei mama 
kaip visada išvirė sriubos su daug plaukio
jančių kukulių, kurie pasotino mus nakčiai. 
Kokie laimingi mes dabar esam, pagal
vojau aš. Tūrim stogą virš galvos, lovą 
miegoti ir, jeigu utėlės nerepliotų mano 
galvoje ir nekąstų, būtų tikri namai. Tą 
vakarą tėvai liepė mums atsiklaupus 
melstis, padėkoti Dievui už visas gėrybes, 
kurias Jis mums suteikė. Mes poteriavome 
ir poteriavome be galo. Buvau taip pervar- 
gus, kad nei utėlės su blakėm nebegalėjo 
manęs išlaikyti nuo miego. Staiga atsi
budau, pažadinta baisaus skausmo.

(Bus daugiau)
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Pasaulio LB žinios
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Val

dyba posėdžiavo rupgpjūčio 10 d. Vilniuje 
PLB atstovybėje, LR Seimo rūmuose. Da
lyvavo visi 10 PLB Valdybos nariai: pirm. 
V.Kamantas, vicepirmininkai R.Kučienė, 
M.Lenkauskienė, dr. B.Makauskas, Kun. 
E.Putrimas, ARugienius, M. D.Šmitienė, 
G.Žemkalnis, LŽliobiene ir PLIS pirmi
ninkas M.Stanevičius. Kalbėta apie finan
sinę padėtį, X PLB Seimo nutarimų vykdy
mą, švietimo bei kultūros reikalus, “Pasau
lio Lietuvio” žurnalą, PLB istorijos knygą, 
naujų LB-nių steigimą, NATO ir Europos 
Sąjungos reikalus, XI Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresą ir pan.

PLB Valdybos nariai pasveikino ir 
įteikė profesoriui Vytautui Merkiui 2000 
dolerių premiją už jo parašytą išsamią kny
gą apie vyskupą Motiejų Valančių:“M. 
Valančius - tarp katalikiško universalizmo 
ir tautiškumo”. Premijos mecenatas yra dr. 
Jonas Adomavičius iš Čikagos, JAV.

Nutarta, kad PLB istorijos knygą toliau 
redaguos istorikė Vitalija Stravinskienė. 
Tikimasi, kad knyga bus išleista 2003 m. 
vasarą. Dar ne visi kraštai yra atsiuntę savo 
krašto LB istorinę apžvalgą su nuotraukomis.

Sekantis PLB ir PLIS pirmininkų suva
žiavimas įvyks 2002 m. liepos pradžioje 
Vilniuje, dar prieš Dainų ir šokių šventę.

“Pasaulio Lietuvio” žurnalas dar vis turi 
skolų ir todėl nutarta, jeigu padėtis nepage

Aukos “Musų Pastogei” AGabas VIC $ 20.00
ASkimbirauskas VIC $ 15.00 VPošiūnas VIC $ 15.00
R.Bumeikis NSW $100.00 AŠuma VIC $ 10.00
Mrs. B.Kaval VIC $ 5.00 S.Ratas ACT $ 20.00
Monika Sodaitis VIC $ 20.00 AGriškelis VIC $ 25.00
AMilašas NSW $ 25.00 J.Klupšienė VIC $ 5.00
KRagauskas VIC $ 20.00 L &B. Šilai VIC $ 15.00
Mrs. PPullinen NSW $ 20.00 O.Grosienė NSW $ 15.00
Dr. Julia Bassil NSW $ 20.00 ATačiliauskienė NSW $ 15.00
AKasiulaitis NSW $ 45.00 R. Lapinskas NSW $ 30.00
J. Repševičius " ~WA*"~^ $ 15.00 E.&Al^ughlTai NSW $ 10.00
J.Povilėnas NSW $ 20.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
Dr. P.Kabaila VIC $ 20.00 “Mūsų Pastogės”
B.Malinauskas QLD $ 10.00 Admininstracija

Kardiologai iš Lietuvos tarptautiniame kongrese Sydnėjuje
Širdies specialistai iš Lietuvos dr. Vaclovas Jurkuvėnas ir dr. Kęstutis Verseckas 

- su žmonomis atskrenda į Sydnėjų dalyvauti “8th World Congress on Intensive and 
Critical Care”, kuris įvyks spalio 27 - lapkričio 1 dienomis Sydney Convention Centre, 
Darling Harbour. Delegacijos vadovas dr. Jurkuvėnas yra Lietuvos širdies asociacijos 
pirmininkas. Delegacija iš Kuala Lumpur su Malaizijos oro linijų lėktuvu, skrydžiu 
MH123, į Sydnėjų atvyksta spalio 27 dieną, 06.35 vai ryto. Sydnėjuje bus iki lapkričio 
4 dienos. Nuo spalio 28 dienos jie apsistos Hyde Park Inn, tel: (02) 9264 6001.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

rės, žurnalą leisti kas du mėnesius. Žurnalą 
redaguoja PLB Švietimo Komisijos pirm. 
R. Kučienė. Jį administruoja jos vyras V. 
Kučas. Abu dirba be algos. Vieno numerio 
išleidimas kainuoja 5 000 dolerių. Redak
torė prašo, kad tautiečiai daugiau rašytų į 
“Pasaulio Lietuvį” apie tai, kas vyksta 
kraštų bendruomenėse.

PLB Seimas įpareigojo PLB Valdybą 
sudaryti ypatingą komisiją, kuri moraliai 
ir materialiai remtų Valdovų rūmų atsta
tymo projektą. Tačiau vis dar nesiseka Val
dybai šią komisiją sudaryti, nors ne vienas 
asmuo buvo prašytas. Ypač pasigendama 
PLB Seimo narių užsiangažavimo šiam 
projektui Jeigu kas sutiktų būti tokioje komi
sijoje, prašomas kreiptis į PLB Valdybą.

PLB atstovybės ir Lietuvos Respublikos 
Seimo kompiuterinių duomenų tvarkymo 
skyriaus darbuotojų pastangomis nuo 1997 
m. internete yra PLB puslapiai, kuriuose 
yra naudingos informacijos apie PLB. Tie 
puslapiai yra LR Seimo svetainėje. Reikia 
žiūrėti: www.lrs.lt/plb/

PLB Valdybos talkininkų Gražinos 
Kamantienės ir Prano Pranckevičiaus 
pastangomis 1999 metais buvo sukurti dar 
kiti PLB puslapiai internete. Jų adresas yra 
www.pasauliolb.org Tie puslapiai kas 
mėnesį atnaujinami. Juose yra informacija 
apie visų kraštų lietuvių bendruomenes.

PLBinf.

In memoriam
A+A Vytautas Vladas Janulis

1923.08.05-2001.10.04
Metų naštai slegiant, lėtėja mūsų žings

niai, artėjame prie kelionės pabaigos. Kar
tais ji Užsibaigia staiga, netikėtai, pasitiku
siesiems primindama gyvenimo trapumą. 
Vytautas mylėjo savo kraštą ir iki paskuti
nės gyvenimo valandos širdyje visuomet 
nešiojosi jos ilgesį. Po ilgos ligos š.m. spalio 
4-sios rytą jis peržengė gyvenimo ir mirties 
ribą ir paliko mus. Jis gimė 1923 rugpjūčio 
5 d. ūkininkų Grigorijaus ir Valerijos šei
moje. Šeimoje augo keturi vaikai: du broliai 
ir dvi seserys. Abu broliai ir sesuo jau mirę, 
likusi sesuo gyvena Lietuvoje, Šiauliuose.

Vytautas, baigęs pradžios mokyklos 
keturis skyrius, lankė žemės ūkio mokyklą 
Rozalime, vėliau žiemos kursus, stengda
masis kuo daugiau pasiekti šviesos, bet 
sąlygos buvo nepalankios. Tėvai judėjo iš 
vienos vietos kiton, surasdami pragyvenimą 
ūkvedžio darbuose. Vytautas priklausė 
pavasarininkų organizacijai, domėjosi 
kultūrine veikla. Užėjus sovietams, tėvas 
atsidūrė kalėjime, bet prasidėjęs vokiečių 
ir rusų karas jį išlaisvino. 1944 Vytautas 
įstojo į Vietinę rinktinę, o ją likvidavus, 
atsidūrė Vokietijoje, kariuomenės darbo 
batalione. Į Australiją atvyko 1948 m. vasa
rio mėnesį. Sutartį atliko Woomeroje, 
vėliau dirbo stalių dirbtuvėje. Lankė trum
pus vaistų paruošėjo kursus ir įsidarbino 
vaistinėje, kur išdirbo iki pensijos -1988 m

Vytautas buvo ištikimas ir taurus lie
tuvis. Mielai jungėsi į lietuvišką veiklą. 
Buvo išrinktas į ALB Adelaidės Apylinkės 
Valdybą, priklausė mėgėjų teatrui, dainavo 
“Lituania” chore, darbavosi Caritas Ine. 
Šv. Karimiero parapijoje nuo pat jos įsistei- 
gimo, buvo išrinktas į jos tarybą. Pasku
tinius šešerius metus buvo Lietuvių Caritas 
Ina parapijos tarybos ūkvedys, priklausė 
Adelaidės Lietuvių Sąjungai ir ateitininkams.

Buvo nuolankaus ir nuoširdaus būdo, 
visada pasiruošęs padėti, visų mėgiamas, 
nevengė visuomeninio drabo, mėgo rašyti: 
skaitė savo kūrybą šiupiniuose. Jo sukurti 
charakteriai komedijose buvo nuoširdūs, 
tikri ir pilnai išgyventi. Vytautas mylėjo 
lietuvišką dainą ir, kaip dažnai minėjo, su
rasdavo joje nusiraminimą, užuovėją. Šei
mai iširus, skaudžiai pergyveno, bet be pyk

čio ir pagiežos priėmė gyvenimo realybę.
2000 metų pabaigoje pajuto pirmuosius 

ligos simptomus, o 2001 sausio mėnesį 
gydytojai pranešė, kad nieko jam padėti 
nebegali Liga plėtėsi, Vytauto gyvenimas 
pamažu geso. Jis nesiskundė ir priėmė 
mirties angelą kaip vieną iš svečių, kurie 
ateina nekviesti ir neprašomi. Ne kartą 
ligos metu kalbėjo apie gyvenimo pabaigą 
ir buvo dėkingas Aukščiausiam, leidusiam 
jam džiaugtis gyvenimu 78 metus.

Paskutinės dienos buvo sunkios ir sle
giančios. Buvo lankomas savo sūnų, draugų 
bei pažįstamų ir su neslepiamu džiaugsmu 
bei padėka juos priėmė.

Š.m. spalio 9 d. Velionis palydėtas iš 
lietuvių Šv. Kazimiero koplyčios į Centenial 
Park kapines. Šv. Mišias atnašavo kun. 
J.Petraitis, giedojo bažnyčios choras, vado
vaujamas N.Masiulytės-Stapleton. Lietuvių 
Caritas Ine. ir parapijos tarybos vardu 
atsisveikinino V Baltutis, choro “Lituania” 
ir teatro “Vaidila” vardu - V.Opulskis, atei
tininkų - N.Masiulytė-Stapleton.

Vytauto Vlado Janulio atminimas ilgai 
išliks mūsų tarpe.

Priimk, Viešpatie, Jį į savo globą ir 
suteik Jam amžinąją ramybę.

Viktoras Baltutis

Gilią skausmo ir netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame buvusią “Mū
sų Pastogės” redaktorę Ritą Baltušytę-Orais by dėl sesers 
Violetos mirties. Taip pat reiškiame užuojautą visiems artimiesiems bei 
giminėms Lietuvoje ir Amerikoje.

“Mūsų Pastogės” Redakcija ir
LB Spaudos Sąjungos Valdyba

Sydnėjaus Lietuvių Klubo valgyklos darbuotojos dėkoja canberriškiams 
Danguolei ir Juliui, padovanojusiems bulvių tarkavimo mašiną, kuri labai palengvina 
virtuvės darbą. Kviečiame apsilankyti mūsų valgykloje ir paragauti šviežiai tarkuotų 
bulvių cepelinų. Lauksime su dėkingumu. Regina, valgyklos vedėja

Mirus seseriai Amerikoje, buvusią “Mūsų Pastogės” redaktorę Ritą 
BaltUSytę-OraiSby nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime nete
kus vienintelės sesers.

Danutė, Dita, Andrius Svaideniai

i
Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 

pajamų mokesčio (Tax deductable)
Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 

Foundation Inc. 44-50 Errol SL, North Melbourne, Vic. 3051. 
Ibrint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tek (03) 9578 4319.

Juozui Žukauskui
mirus, gilią užuojautą šeimai ir visiems artimiesiems reiškia

Sydnėjaus Lietuvių Klubas

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

17 RAILWAY PDF., FAIRFIELD, N.S.W. 
Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

PATIKSLINIMAS “Mūsų Pastogės” nr. 38 (2001.09.24), 3 psL užraše po nuotrauka 
“Dalis Geelongo chorisčių...” per klaidą buvo praleista Genutės Valaitienės pavardė. 
Atsiprašome. Redakcijos gautame nuotraukos aprašyme p. Birutė Šutienė klaidingai 
buvo pavadinta Brone Šutiene. Red.

Pranešimas Sydnėjaus lietuvių bendruomenei!!!
Artėja Vėlinės ir mirusiųjų atminimas. Lapkričio 4 <L, tuoj po pamaldų Lidcombe’s 

bažnyčioje, bus lankomos kapinės Lietuvių sekcijoje Rookwood’e. Pamaldas už miru
siuosius atlaikys mūsų kapelionas kun. Roger Beflemore. Pageidaujantys užprašyti šv. 
Mišias už jūsų šeimos narius galite paruošti vokelius ir įteikti kun. Roger Bellemore, 
arba Danutei Ankienei, kuri juos jam perduos.

Ačiū skautams, kurie pažadėjo šiais metais sutvarkyti mūsų kapus. Tačiau tai 
neatleidžia kitų parapijiečių nuo pareigos sutvarkyti savo mirusių artimųjų amžinojo 
poilsio vietas.

Dėkojame Gintarui Janulevkiui ir Petrui Smalinskui, naujiems emigrantams iš 
Lietuvos, už bažnyčios kieme stovinčio lietuviško kryžiaus nudažymą. Džiaugiamės Jūsų 
brolišku reikalo supratimu ir pagalba. Parapijos Komitetas

Mūsų Pastogė Nr. 43, 2001.10.29, psl. 7
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TALKOS 
PRANEŠIMAS

Nuo spalio 20. 2001. naujiems Ir atnaujinamiems 
indėliams galioja sekantys procentai:

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

*- Suskaites minimumas $500
Terminui pasibaigus, Indėlį galima iiimti ar 
pervesti į kitą sąskaitą. Palūkanos Įmokamos 
Į einamąją sąskaitą. Jei klientas nepraneša 
savo pageidavimo, sąskaita automatiškai 
pervedama Į naują, tokj pati terminuotą 
indėli. Pinigus Iš terminuotą indėlią galima 
išimti terminui nesuėjus. Tuo atveju mokama 
tik 0.5% už išimtus pinigus.

Einamosios sąskaitos:
$5000 + 3.0%
$1000-$4999 2.0% 
$l.oo-$999 1.0%

Paskolos:
Su turto užstatu 6.1%
NAUJOS paskolos E 0/ 
pirmieji 12 mėn. virš $60,000 %z.4 /o

Su garantuotojo is 12%
Iki $10.000 TOO/

Asmeninės 1 z /o
iki $5.000

Talka vHminėtu* paskolų procentus gali kersh metų bėgyje 
atsižvelgiant | bankų ir finansinių įstaigų siūlomus procentui.

Adelaide 8362 7377
Melbourne 9328 3466
Sydney 9796 8662

LIETUVIU KOOPERATINĖ

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 9708 1414.

Pranešimas Geelongo 
Lietuviams

Š. m. lapkričio 11 dieną (sekma
dienį), 2 vai. p.p. šaukiamas ALB 
Geelongo Apylinkės Bendruomenės 
Ine. visuotinis metinis narių susirin
kimas, kuris įvyks Lietuvių Namuose, 
Pettitt Park. Narių registracija prasidės 
1 vaL p.p.

Kviečiame visus narius atvykti lai
ku, tačiau nesusirinkus pilnam narių 
kvorumui, numatytas susirinkimas 
prasidės 30 nūn. 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 
tvirtinimas.
6. Praėjusio visuotino narių susi
rinkimo protokolo skaitymas.
7. Pranešimai: i. Pirmininko ii.
Iždininko iii Kontrolės Komisijos.
8. -Lietuviškų organizacijų pra
nešimai.
9. Pranešimų diskusijos ir tvir
tinimas.
10. Atstovų į ALB Krašto Tarybos 
suvažiavimą rinkimai.
11. Klausimai ir sumanymai
Susirinkimo uždarymas.
Kviečiame visus Geelongo apy

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

ALB Geelongo Apylinės
Bendruomenės Ine. Valdyba

Į KOVAS Presentation Į 
Afternoon
3rd November

2.00pm į
Lithuanian Club Bankstown

All are welcome to come along to 
s an afternoon to congratulate the ■ 
I juniors and the oldies on their I 
| achievements in Basketball |

Padėka
Reiškiame nuoširdžią padėką 

poniai Onai Grušienei 
už sveikinimą ir $100 auką pava

sario koncerto proga.
Sydney lietuvių choras “Daina”

Prašome dėmesio!
Lapkričio 14 d., trečiadienį, 7 vai. po pietų į Melbourne Lietuvių Khibą prašome 

susirinkti visų organizacijų pirmininkus ar jų atstovus, kad būtų galima sudaryti 
2002 metų Lietuviškų renginių kalendorių ir pietų ruošimo tvarkaraštį.

ALB Melbourne Apylinkės Valdyba

Dances Of The North
An afternoon of traditional dance, music and song from 

Scandinavia and the Baltic
3pm Sunday, 4th November 2001 

v Latvian House, 32 Parnell Street, Strathfield
Featuring

Virmalised Estonian Folk Dancers 
Kaleva Finnish Folk Dance Group 

Jautrais Paris Latvian Folk Dance Group 
Sukūrys Lithuanian Folk Dance Group 

Llnnea Swedish Folkdancers
tv Accompanied by

Salmiakki Pelimannit and Guests Nordic Instrumental Ensemble

...Valdžia nuo juoko? 
, Valdžia laikina, o juokas amžinas.

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

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

DARBO VALANDOS:
Savaitės dienomis nuo 4.00 vai.

Šeštadieniais ir Sekmadieniais nuo 12.00 vai. 
ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

Sekmadieniais nuo 5.00 iki 6.00 vai.
HAKSMCOZ VALANDA

Visi gėrimai tik pusė kainos!

Gruodžio 16 d. 2.00 vai

LANKYSIS KALĖDŲ SENIS
Nariai prašomi raštinėje užregistruoti savo vaikus iki Gruodžio 9 d.

Klutx) narių ir jų svečių dėmesiui

THusų Pastogės* popietė
Sekmadienį, lapkričio 18 dL, 2 vai. po pietų Sydnėjaus Lietuvių Klube rengiama 

įprastinė “Mūsų Pastogės” popietė. Šia proga bus išstatyti kelių kolekcionierių 
rinkiniai: miniatiūriniai drambliai, pelėdos, varlės, grybai, dėžutės, antytės ir tt 
Norintieji prisidėti su savo rinkiniais, prašomi skambinti MP redaktorei: darbo 
nr.: 9790 2319, namų nr.: 9796 3314. Popietės metu vyks ir “Mūsų Pastogės” 
loterijos traukimas. Prieš tai dar bus galima įsigyti papildomų bilietų.

Popietės pradžioje įvyks metinis LB Spaudos Sąjungos narių susirinkimas bei 
Valdybos rinkimai (balsavimo teisę turi tik LBSS nariai). Po Valdybos pirmininko 
pranešimo seks laisvos diskusijos “Mūsų Pastogės” reikalais. Visus maloniai 
kviečiame dalyvauti popietėje. LB SS Valdyba

Kariuomenės šventė Hobarte bus minima sekmadienį, lapkričio 
25 d., 4 vai. po pietų, Broniaus ir Hildos Šikšnių namuose, 43 Easton Ave, 
West Moonah. Paskaitą skaitys Endrins Jankus.
Maistas suneštinis, kava ir arbata vietoje. Visus kviečiame kuo skaitlingiau 
dalyvauti. Ramūnas Tarvydas, Bendruomenės pirmininkas

Pranešimas TALKOS nariams
Lietuvių Kredito Draugijos TALKA Sydnėjaus skyriaus metinis susirinkimas 

įvyks sekmadienį, lapkričio 4 dL, 230 vai. po pietų Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
mažojoje salėje. Po pranešimų - pasikalbėjimai prie kavutės.

TALKA Sydnėjaus skyrius

I Lietuvos Baleto Bičiuliai Melbourne 1
I Rodys video filmą: 1970 metų Australijos baleto pastatymą I
a Ludwig Minkus ]

! DON KICHOTĄ# Į
| Šoka: ILNureyev, L.AHois, R.Helpman ir Australijos baleto artistai bei šokėjai |
j Video popietėje, skirtai pagerbti lietuvius, kurie šoko Australijos baleto ■
t kompanijoje, dalyvaus sekantys svečiai: ’
’ Iš Sydnėjaus-dr. Ramutis Zakarevičius, ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos * 
- pirmininkas, popietės įžangoje paskambins pianinu George Gershwin ir Dave ’ 
š Brubeck kūrinius. 1

Iš Sydnėjaus-Ramona Ratas-Zakarevičienė, Lietuvos Baleto Bičiulių Valdan- I 
| čioji direktore, 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. 1
I Pelnas skiriamas Lietuvos baletui ir mokyklai. Su padėka Melboumo Liet. Klubui. I
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