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Nauja Canberros Liet. Bendruomenės 
Sqjungos Valdyba

Spalio 7 dieną Canberros Lietuvių Būstinėje įvyko Canberros Lietuvių Bendruo
menės Sąjungos visuotinis metinis susirinkimas. Jo metu įvyko ir CLBS Valdybos 
rinkimai, kurie praėjo sklandžiai: esamoji CLBS Valdyba sutiko dirbti ir sekančiais 
metais. Nuotraukoje iš kairės CLBS Valdybos nariai: Romas Katauskas (iždininkas), 
Viktoras Martišius (pirmininkas), Barbara Šilinienė (sekretorė) ir Sigita Gailiūnaitė 
(narė kultūros reikalams).

Bakams Lietuvos įvykių apžvalga

Prezidento postas: kova prasideda

Ekstradicija tarp Lietuvos ir JAV
(ELTA). Užsienio reikalų ministras 

Antanas Valionis ir JAV ambasadorius 
Lietuvoje John Tefft Vilniuje pasirašė 
abipusę ekstradidjos sutartį, reglamentuo
jančią nusikaltusių asmenų perdavimą.

Ministras A Valionis pabrėžė, jog eks
tradidjos sutartis būtina plėtojant abipusius 
Lietuvos ir JAV santykius. “Jeigu Šiuo metu 
neturime tokių sulaikytų nusikaltėlių, tai 
nereiškia, kad jų nėra’’, - teigė ministras. Jis 
taip pat akcentavo, kad tarp Lietuvos ir 
JAV vyksta intensyvi nrigradja. Teisingumo 
viceministro Gintaro Švedo žodžiais, anks
čiau yra buvę atvejų, kai Lietuva prašė 
išduoti JAV besislapstančius lietuvių kilmės 
nusikaltėlius. “Kiek aš žinau, atitinkamos 
JAV žinybos vykdė tuos prašymus”,- sakė 
G.Švedas. Tačiau iš Amerikos mūsų šalies 
Teisingumo ministerija iki šiol nėra gavusi 
nė vieno ekstradidjos prašymo.

Lietuvos ir JAV sutartis dėl ekstradidjos 
įpareigoja susitariančias šalis numatytais 
atvejais išduoti viena kitai asmenis, esan
čius jų teritorijoje, kad jiems tėvynėje būtų 
taikoma baudžiamoji atsakomybė arba 
įvykdytas teismo nuosprendis. Asmenis 
numatoma išduoti už veikas, kurios pagal 
abiejų susitariančių šalių įstatymus yra 
nusikaltimai ir už kurias numatytas laisvės 
atėmimas daugiau kaip vieneriems metams 
arba griežtesnė bausmė. Minėta sutartis 
pakeis iki šiol galiojusias 1924 m balandžio 
9 d. ir 1934 m. gegužės 17 d. Lietuvos ir 
JAV sutartis dėl ekstradidjos. Sutartį po 
pasirašymo dar turi ratifikuoti Lietuvos 
Seimas ir JAV Senatas.

Lietuvos ir JAV diplomatai taip pat 
pasikeitė dvišalės sutarties dėl investidjų 
skatinimo ir abipusės apsaugos ratifikaciniais 
raštais. Ši sutartis įpareigoja susitarian
čias šalis taikyti priimamai investidjai bei 

su ja susijusiai veiklai nadonalinį režimą 
(tokį, kuris esant panašioms aplinky
bėms yra taikomas savo piliečių ar įmo
nių atžvilgiu) bei didžiausio palankumo 
statusą.

Naujas Apaštalinis nuncijus
(ELTA). Popiežius Jonas Paulius II 

Apaštaliniu nundjumi Lietuvoje, Latvijoje 
ir Estijoje spalio 25 d. paskyrė arkivyskupą 
Peter Stephan Zurbriggen.

Naujasis nuncijus yra gimęs Brigg 
mieste Šveicarijoje 1943 m. Jis turi kanonų 
teisės daktaro laipsnį. Šventojo Sosto dip
lomatinėje tarnyboje pradėjo darbuotis 
1975 m Sėkmingai savo pareigas vykdė 
Popiežiaus atstovybėse Bolivijoje, Vokieti
joje, Urugvajuje, Prancūzijoje, Pietų Af
rikoje ir Indijoje. 1993 m buvo paskirtas 
Apaštaliniu delegatu ir vėliau nuncijumi 
Mozambikui. Nuo 1998 mbiiželio 13 d. 
buvo Apaštalinis nundjus Gruzijoje, Armė
nijoje ir Azerbaidžane. Naujasis nundjus 
moka vokiečių, italų, prancūzų, ispanų ir 
anglų kalbas.

Ligšiolinis Apaštalinis nuncijus Baltijos 
šalyse arkivyskupas Erwin Josef Ender 
buvo paskirtas Apaš taliniu nundjumi Če
kijos Respublikoje ir išvyko iš Lietuvos šių 
metų rugpjūčio 15 d. Nuo jo išvykimo iki 
šiol Šventojo Sosto atstovybei vadovavo 
laikinasis reikalų patikėtinis.

Apie “Mažeikių naftą”
(ELTA). Opozinių partijų Politinio 

bendradarbiavimo taryba (PBT) ragina 
Vyriausybę ir Seimo daugumą nevilkinti 
būtinų sprendimų ir kuo greičiau priimti 
įstatymus, kurių reikia tolesnei “Mažeikių 
naftos” veikiat Opozicinių partijų Politinio 
bendradarbiavimo taryba reikalauja, kad 
su “Mažeikių nafta” susijusių įstatymų 
svarstymas būtų įtrauktas j artimiausio 
Seimo posėdžio darbotvarkę.

Pasak “Lietuvos ryto” komentarų, so- 
daldemokratai (t.y. Brazausko buv. LDDP 
ir Andriukaičio sodaldemokratų junginys) 
yra pasirengę pradėti kovą dėl Prezidento 
posto kitų metų pabaigoje įvyksiančiuose 
rinkimuose. Drauge valdančioji partija pra
dėjo ieškoti naujų savo lyderio premjero 
ABrazausko įvaizdžio kūrimo būdų. Nors 
pats A Brazauskas teigia, kad dar nėra ap
sisprendęs, ar jis dalyvaus Prezidento rinki
muose, tačiau jo bendražygiai jau įsitikinę, 
jog būtent jų lyderis antrąkart rungsis dėl 
šalies vadovo posto.

Partijos tarybos posėdyje vienas partijos 
ideologas G. Kirkilas bandė piktintis, kad 
spauda remia ne kairiąsias, bet dešiniąsias 
idėjas. Tačiau jis iš karto priminė, jog dar 
nė viena valdžia nelaimėjo karo su 
žiniasklaida.

Kol kas dar sunku pasakyti, kuris kai
riųjų nusiteikimas yra stipresnis. Juk Bra
zausko patarėjas Arvydas Juozaitis neslėpė 
nepasitenkinimo, kad LRT laidose kri
tikuojama Vyriausybė. Jis apgailestavo, jog 
visuomeniniam transliuotojui suteikta 
savivalda neleidžia valdančiajai daugumai 
tiesiogiai daryti įtakos nacionalinio radijo 
ir televizijos veiklai. O pirmininko pavaduo
tas ČJurščcas užsiminė ir apie galimą 
LR f vadovybės keitimą. Jis pareiškė, kadK 
Seimas gali patikslinti nacionalinio radijo 
ir televizijos vadovus skiriančios LRT ta
rybos formavimo principus, jeigu nebus 
pakoreguotos ten vykdomos reformos.

Taip pat pasak “Lietuvos ryto”, kairieji 
nė neslepia, kad jie pirmiausia rengiasi 
kovai su dabartiniu Prezidentu Valdu 
Adamkumi, kurį laiko pagrindiniu savo ly
derio konkurentu. Nei buvęs premjeras li
beralas R.Paksas, nei Seimo pirm socialli
beralų vadovas APaulauskas, seniai pareiš
kę apie savo ketinimus dalyvauti šalies 
vadovo rinkimuose, kairiųjų nėra priski
riami prie pavojingų ABrazausko varžovų.

VAdamkus, kaip ir ABrazauskas, dar 
neatskleidė, ar ketina siekti antrosios Pre
zidento kadencijos, bet propagandinė kova 
tarp šių politikų jau vyksta plačiu frontu.

Nukelta Dainų
(ELTA) Vyriausybė patvirtino Lietuvos 

Karaliaus Mindaugo 750 metų jubiliejaus 
minėjimo programą. 2003 metais tiek pat 
metų sukaks ir Lietuvos valstybei. Kara
liaus Mindaugo 750 metų jubiliejaus 
programa bus įgyvendinama 2001-2003 m

Numatydamas jubiliejinių metų iškil
mes, Ministrų kabinetas nutarė perkelti 
Pasaulio lietuvių dainų šventę Lš 2002 į 
2003 metus. Vyriausybė tikisi, kad Lietuvos 
piliečiai ir pasaulio lietuviai supras šio 
sprendimo, suderinto su svarbiausiomis 
valstybės institucijomis, prasmę, pagrįstu
mą ir svarbą.

Numatomų darbų programą parengė

Pasak laikinojo Liberalų sąjungos pirm 
Eugenijaus Gentvilo, dar jo vadovaujama 
laikinoji Vyriausybė pavasarį buvo paren
gusi “Mažeikių naftos” reorganizavimo įs
tatymo pataisas, atsižvelgdama į Konstitu
cinio Teismo sprendimus, tačiau šie teisės 
aktai iki šiol nepriimti. Politinio bendradar-

Ministras J. Bernatonis teigė manąs, 
kad VAdamkus jau apsisprendė dalyvauti 
Prezidento rinkimuose ir esą todėl ėmė 
kritikuoti A Brazauską. Šiame kontekste 
galima suprasti V. Adamkaus pasišaipymus 
iš ABrazausko planų atstatyti Valdovų rū
mus, nors prieš kelerius metus jis pats drau
ge su A Brazausku iškilmingai pasirašė 
Vilniaus pilių globos aktą.

Dabar Adamkus tvirtina, kad jis iš 
esmės pakeitė poziciją, nes sužinojo visas 
rūmų atstatymo aplinkybes, detales. Bra
zausko atžvilgiu jis laidė kandžios ironijos 
strėles, sakydamas, kad bet kurioje gražioje 
Vilniaus vietoje galima pastatyti naujus val
dovų rūmus, paskui išsirinkti valdovą ir jį 
karūnuoti. Kas privertė V Adamkų kardi
naliai pakeisti poziciją? Ko gęro, tikrai ne 
dalies visuomenės įsitikinimas,  jog tai - per 
brangiai kainuojantis sumanymas ne pačius 
geriausius laikus išgyvenančiai valstybei. 
Matyt, tokį V. Adamkaus nuomonės posūkį 
taip pat nulėmė naujo įvaizdžio paieškos.

Ne kitaip vertintina Prezidento Adam
kaus nuostata atsisakyti kitų metų šalies 
biudžeto projekte 5 mln. litų tolesniam 
Prezidento rūmų restauravimui bei buvusio 
Prezidento rezidencijos projektavimui?

Vėliausias pagrindinių varžovų netie
sioginis susidūrimas įvyko trečiadienį, 
spalio 24 d. Prie Prezidentūros susirinkusi 
nedidelė minia grasino pakarti Prezidentą 
Adamkų ir sudegino jo atvaizdą. Mitin
guotojai šaukė, kad Prezidentas nesidomi, 
ar laiku darbininkams yra išmokami atlygi
nimai, ir skandavo, kad “Lietuva neturi 
Prezidento, o Adamkus - prisimelavęs pirš
lys, kurio lietuviams nereikia”. Mitinguotojų 
būrelį dėmesingai išklausė Česlovas Juršė
nas. Bet kaip vėliau komentavo vienas kitas 
laikraštis, nuskriaustieji pasiklydo. Juk dėl 
neišmokėtų atlyginimų reikia kaltinti ne 
aukštai stovintį Prezidentą, bet konkrečius 
reikalus prižiūrinčius ministrus ir jų galvą 
premjerą Algirdą Brazauską!

Bet tokia klaida suprantama, jei tokiu 
būdu yra “mušamas” vienas iš kandidatų.

“Lx* MPint

šventės data
Kultūros ministerija. Planuojama, kad 
daugiausia lėšų prireiks sostinės sena
miesčio ir centro statybos bei sutvarkymo 
darbams. Numatyta skelbti konkursą Ka
raliaus Mindaugo paminklui Vilniuje pro
jektuoti ir pastatyti, užbaigti Kongresų 
rūmų statybą, rekonstruoti Gedimino 
prospektą ir sutvarkyti Savivaldybės aikš
tę, nutiesti Karaliaus Mindaugo tiltą per 
Nerį, pratęsiant T.Vrublevskio gatvę. Ka
raliaus Mindaugo karūnavimo jubiliejaus 
programoje taip pat numatyta didelė kul
tūros renginių programa: įvairios parodos, 
konferencijos, paskaitos, knygų, monogra
fijų ir dokumentų rengimas bei leidimas.

biavimo tarybos nuomone, Seimo daugu
mos ir Vyriausybės nenoras priimti reika
lingus Įstatymus ir tuo užbaigti “Mažeikių 
naftos” sutartį su “Jukos” darosi grėsmin
gas Lietuvos integracijai į Šiaurės Atlanto 
aljansą, investiciniams procesams.

Nukelia į 2 psL
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

♦ Spalio 24 d. Airijos Respublikonų 
Armija galiausiai pradėjo pildyti savo 
pažadą - naikinti slaptuose sandėliuose 
sukauptus ginklus. Atsilygindama Didžio
ji Britanija pradėjo išardyti keturias 
karines bazes ir sekimo bokštus Airijos 
pasienyje.
♦ Spalio 24 d. Šveicarijos Alpėse St. 
Gotthard tunelyje susidūrė du sunk
vežimiai, užsidegė jų kroviniai. Žuvo 
apie 11 žmonių, 17 km. ilgio tunelis bus 
ilgesnį laiką uždarytas, nes nuo karščio 
atskilo didžiuliai tunelio lubų gabalai.
♦ JAV oro pajėgos tęsia Afganistano 
bombordavimą, nors neturi vilties greitai 
palaužti Taliban pasipriešinimą. Pakis
tano karinės pajėgos patruliuoja Afga
nistano pasienyje, bandydamos sulaikyti 
skaitlingų Taliban šalininkų pastangas 
pereiti į Afganistano teritoriją ir sava
noriais kovoti prieš JAV ir jos remiamą 
Šiaurės Sąjungą. Daug jaunimo perėjo 
sieną, apie 9000 jų dar laukia progos 
pasienyje.
♦ Spalio 26 d. Taliban vyriausybė pra
nešė, kad sugautas ir sušaudytas legen
dinis afganistaniečių kovų prieš Sovietų 
okupaciją didvyris Abdul Haq. Jis buvo 
slapta atvykęs į Kabulo sritį iš Pakistano 
ir Paštun genties tarpe bandė suorga
nizuoti pasipriešinimą Talibanui.
♦ Spalio 28 d. Bahawalpur mieste, 
Pakistane, fanatiška musulmonų grupė 
užpuolė katalikų bažnyčią, kurioje 
anglikonai laikė pamaldas. Nužudę baž
nyčią saugantį sargybinį, jie išžudė 18 
besimeldžiančių krikščionių, įskaitant 
pastorių, keletą kitų sunkiai sužeidė.
♦ Spalio 19 dieną prie Javos salos 
Indonezijos vandenyse nuskendo 19

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL

Politinio bendradarbiavimo taryba pa
brėžia, kad, priėmus “Mažeikių naftos” 
reorganizavimo įstatymo pataisas, būtų 
atvertas kelias tarptautinių bankų paramai 
restruktūrizuoti įmonę ir pašalinta grėsmė, 
kad Lietuva per savo Vyriausybę atrodys 
nepalanki bendradarbiavimui su JAV bei 
tuo pačiu neremtina kandidatė į NATO.

PTB pareiškime raginama neužmiršti, 
kad “Mažeikių naftos” sėkminga veikla 
užtikrina nemažą dalį biudžeto pajamų ir 
šios įmonės sėkmė - tai ir Lietuvos pensi
ninkų, mokytojų ar gydytojų sėkmė, jų di
desnės pajamos.

“Ministras Pirmininkas Algirdas Brazaus
kas turi dar kartą apsispręsti, nes vieno jo 
1994 m. parašo, kad Lietuva nori stoti į 
NATO, nepakaks atsverti dabarties politines 
klaidas. Tik nuosekli valstybinė linija, per
žengianti grupinius interesus ir neskaidrius 
įsipareigojimus, užtikrins Lietuvai jos nacio
nalinių siekių įgyvendinimą ”, - rašoma PBT 
pareiškime. Jį Centro sąjungos vardu pasi
rašė Virginijus Martišauskas, liberalų - Eu
genijus Gentvilas, moderniųjų krikdemų - 
Algis Kašėta ir konservatorių - Andrius 
Kubilius.

Buvę politkaliniai kritikuoja 
Vyriausybę

(ELTA). Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių organizacijų lyderiai, Seimo 
nariai Antanas Stasiškis ir Povilas Jaku
čionis nepritaria sumanymui iškelti Lietu
vos gyventojų genocido ir rezistencijos ty
rimo centro padalinius ir Lietuvos ypatin
gąjį archyvą iš patalpų, esančių Vilniuje, 
Gedimino prospekte. Spaudos konferenci
joje jie komentavo parengtą Vyriausybės 
nutarimo projektą, kuriuo siekiama šias 
patalpas perduoti Teisingumo ministerijai 
teismų poreikiams.
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metrų ilgio medinis laivas, vežęs iš 
Sumatros salos į Australiją nelegalius 
emigrantus, daugiausia pabėgėlius iš 
Irako. Dalis pabėgėlių nuskendo kartu 
su apsivertusiu laivu, kiti prigėrė per 
sekančias dvi dienas. Indoneziečių žvejai 
spalio 21 dieną išgelbėjo 44 asmenis, 
žuvo 356 žmonės. Išgelbėtųjų pasakoji
mu, žmonių kontrabandą organizavo 
egiptietis Abu Quassey, papirkęs indo
neziečių policininkus, kurie ginklu pri
vertė grįžti j laivą pabijojusius juo plaukti 
keleivius.
♦ Laivo nuskendimas nesulaikė nele
galių emigrantų srauto. Prie Australijai 
priklausančio Ashmore Reef priplaukė 
kitas indoneziečių laivas su daugiau nei 
200 prieglobsčio ieškančių irakiečių, o 
Indonezijos karo laivai sulaikė kitą 
pabėgėlius vežantį laivą netoli Lombok 
salos.
♦ Izraelio tankai užėmė bent šešias 
vietoves Palestinos vakariniame krante, 
ieškodami ministro Rehavam Zeevi 
žudikų. Pėr smarkias kovas su palesti
niečiais apgriautas Betliejaus miestas ir 
gretimas Beit Jala kaimas, žuvo apie 50 
palestiniečių. Amerikiečių spaudžiama 
Izraelio vyriausybė spalio 28 d. įsakė savo 
kariuomenei pasitraukti iš Betliejaus.
♦ Nigerijos kariuomenė atkeršijo už 
nužudytus karius. Spalio 21 dieną rasti 
palaidoti sukapoti 19 kareivių. Nuo 
spalio 22 dienos pradėta keršto akcija. 
Visiškai sunaikintas netoli nuo žudynių 
vietos esąs Žaki Biam miestas, apnai
kintos trys kitos gretimos vietovės ir 
nužudyti apie 200 civilių gyventojų. 
Nigerijos prezidentas nepajėgė sustabdyti 
keršto veiksmų.

Seimo konservatorių frakcijos nario A. 
Stasiškio nuomone, šis siūlymas neišspręstų 
problemos, o sukeltų papildomą. Jo duo
menimis, teismams trūksta beveik 3500 
kvadratinių metrų, o išvarę genocido ir 
rezistencijos tyrimo centrą jie gautų tik apie 
400 kvadratinių metrų ploto. AStasiškis 
sakė, kad, įgyvendinus šį sumanymą, būtų 
visiškai sužlugdytas Rezistentų teisių ko
misijos darbas. Jis informavo, kad Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių organizacijų 
atstovai kreipėsi j Vyriausybę, prašydami 
atsisakyti tokio nutarimo projekto. “Teismų 
problemą negalima spręsti genocido centro 
sąskaita”, - mano Lietuvos politinių kalinių 
sąjungos pirmininkas AStasiškis.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezis
tencijos tyrimo centro gen. direktorė Dalia 
Kuodytė pažymėjo, kad apie tokius ketini
mus centras nebuvo iš anksto informuotas. 
Ji sakė, kad 70 žmonių yra metama į gatvę 
be jokio perspėjimo, nepaklausus, ar cen
tras galės vykdyti šį Vyriausybės nutarimą. 
“Jeigu toks nutarimas atsirastų, centras jo 
vykdyti negalės”, - sakė ji Pasak D. Kuo
dytės, tokiu atveju negalėtų vykdyti savo 
funkcijų Rezistentų teisių komisija, Spe
cialiųjų tyrimų skyriaus darbuotojai, kurie 
teikia prokuratūrai medžiagą genocido 
bylose. Ji taip pat kalbėjo apie padidėjusį 
darbo krūvį, tarptautinius įsipareigojimus. 
Jie susiję su kompensacijomis Lietuvos 
piliečiams, kurie buvo išvežti priverstiniams 
darbams į Vokietiją.

Dar 360 kompiuterių klasių 
švietimo įstaigoms

(ELTA). Ministrų Kabinetas nutarė 
perduoti 360 kompiuterių klasių šalies 
švietimo įstaigoms. Kompiuterių klasės 
perkamos pagal Švietimo ir mokslo minis
terijos patvirtintą programą “Švietimas 
informacinei visuomenei”, siekiant plėtoti 

.Lietuvoje informacinę visuomenę. Pagrin-

ŽVILGSIMU
Pasisako Bendruomenės nariai

Vėlinės
Mirgančių žvakių ir plevenančių 

fakelų prošvaistėje, aukštyn pakėlę šir
dis, tyliai kartojame šį tamsoje skendintį 
Vėlinių vakarą “Requiem aetemam dona 
eis, Domine...”

Trumpa mūsų kelionė per šią žemę. 
Nesuskaitomi milijonai prieš mus gyveno. 
Šiandien - jie visi Anapus. Greit, oi net 
nepajusime kaip greit, ir mes prie jų 
prisijungsime.

Puiki krikščioniško pasaulio mintis 
Vėlinėse: stabtelėti prie nebylio kapo, pri
siminti mirtį ir noromis nenoromis sutik
ti - “žmogau, dulkė esi, į dulkę pavirsi”.

O kad žmonės visuomet turėtų šiuos 
žodžius prieš akis. Pasaulis nebūtų 
šiandien nušlakstytas milijonų nekaltų 
aukų krauju, tūkstančių tūkstančiai 
motinų neaimanuotų laužydamos sau 
rankas, kad sūnus reikia demonui aukoti, 
žmonos ant kūdikių lovelių krašto 
nerautų sau plaukų dėl žuvusių vyrų, 
seserys neraudotų dingusių brolių, 
dukterys - gerųjų savo tėvų.

Mes, lietuviai, jau daugelį metų 
Vėlines minime tolimoje Australijoje. 
Nesusirinksime ir šįmet į gimtojo kaimo 
kapinaites aplankyti artimųjų kapų. Gal 
ateis vienas kitas, sugrįžęs Tėvynėn, ir 
pasimels ar uždegs žvakutę už mus ir už 
save. Tačiau dar daug kapų liks tamsoje 
be uždegtų žvakučių. Neženklinti yra 
kapai žuvusiųjų mūsų tėvynainių, kurie 
be laiko atgulė tolimame Sibire ir kitur.

Svarbu Sydnėjaus lietuviams
Sydnėjaus Lietuvių Klubo metinis susirinkimas įvyko sekmadienį, spalio 

28 d. Kadangi susirinkimo metu nebuvo išrinkta nauja Direktorių Taryba, Klu
bo narių ypatingas susirinkimas ir Direktorių rinkimai yra šaukiamas sek
madienį, lapkričio 25 dieną, 3 vai. po pietų. Kandidatūros Direktorių postams 
turi būti pateiktos iki šeštadienio, lapkričio 24 d., 4 vai. po pietų. Jeigu neatsiras 
kandidatų - Sydnėjaus Lietuvių Klubas uždarys savo duris.

MP inf.

dinis šios programos tikslas - siekti, kad 
baigiantys bendrojo lavinimo mokyklas 
moksleiviai įgytų informacinių technologijų 
raštingumo pagrindus. Programoje numa
tyta aprūpinti mokyklas kompiuterine 
technika, kelti pedagogų kvalifikaciją. Švie
timo ir mokslo ministerija atviro konkurso 
būdu nupirko 360 kompiuterių klasių už 
11 mln. litų. Iš viso šiai programai vykdyti 
Švietimo ir mokslo ministerijos 2001 m. 
biudžete buvo numatyta 14 nūn. Lt

Vyriausybės sprendimu kompiuterių 
klasės bus perduotos apskričių viršinin
kams, savivaldybėms bei Švietimo ir mokslo 
ministerijai pavaldžioms švietimo įstaigoms 
pagal švietimo ir mokslo ministro patvir
tintą sąrašą.

Paleido Henriką Daktarą
Atlikęs tris ketvirtadalius bausmės, 

spalio 23 d. pro Vilniaus griežtojo režimo 
pataisos darbų kolonijos vartus į laisvę išėjo 
Kauno nusikaltėlių autoritetu laikomas 44 
metų Henrikas Daktaras, pravarde “Heny- 
tė”. H-Daktaras paleistas po to, kai Vilniaus 
apygardos teismas atmetė Vilniaus apylin
kės prokuratūros skundą - buvo prašoma 
panaikinti spalio 12 d. Vilniaus 3-iosios 
apylinkės teismo teisėjo Arūno Dirvono 
nutartį išlaisvinti “Henytę” pirma laiko. 
Didžiąją dalį bausmės atlikusiam H.Dak- 
tarui už grotų buvo likę kalėti metus de
vynis mėnesius bei 21 dieną Nuteistasis iki 
bausmės atlikimo pabaigos - tris kartus per 
savaitę privalo registruotis policijoje, nuo 22 
iki 6 valandos turi būti namuose, nesi
lankyti pasilinksminimų vietose, be leidimo 
neišvykti ilgiau nei 7 dienoms.

1997-ųjų vasario 13 dieną Vilniaus

Apleisti lietuvių tremtinių kapai Sibire.

Niekas jiems negiedos graudingą 
“Viešpaties Angelą”. Bet tikiu, kad dabar 
mūsų laisvoje Tėvynėje, Vilniuje, Kaime 
bei kituose miestuose, bus uždegta 
vėlinių žvakutė ant Nežinomo Kareivio 
kapo ir bus prisiminti visi - toli ir arti - 
žuvusieji

Šiose Vėlinėse prisimindami mirtį, 
kartu prisimename ir gyvenimą. Dar 
nežinia, kur baigsis mūsų žemės kelionės.

Žuvusiųjų už Lietuvos laisvę kraujas, 
Nežinomojo Kareivio vėlė mus įpareigoja 
gyventi ir kovoti už mūsų protėvių žemę, 
už mūsų Lietuvą bei jos gerbūvį.

To mes ir prašome Aukščiausiąjį, 
melsdami įnirusiems amžinosios šviesos.

Viltis Kružienė

apygardos 
teismas H. 
Daktarą pri
pažino kal
tu dėl turto 
prievarta
vimo bei ne
teisėto po
veikio nu
kentėjusia
jam ir skyrė 
pusaštuntų 
metų nelais
vės. Kiek anksčiau susirūpinimą dėl H. 
Daktaro pirmalaikio paleidimo pareiškė 
Prezidentas V. Adamkus. Nors Daktaras ir 
išėjo į laisvę, jo baudžiamasis persekiojimas 
nesibaigė. Keturiskart teistam kauniečiui 
yra pareikštas pirminis kaltinimas dėl turto 
prievartavimo 1994-1995 metais.

Seimo komisija perspėja
Jei nebus laiku susigriebta įvairiose 

valstybės institucijose, dalis garsių bankų 
išgrobstymo bylų gali nepasiekti teismo, o 
finansiniai aferistai - išvengti atpildo. 
Tokios galimybės neatmeta Seimo Antiko
rupcinės komisijos pirm Nijolė Steiblienė. 
Komisija Seimo pavedimu analizavo finan
sinių ir ekonominių nusikaltimų tyrimo bei 
nagrinėjimo vilkinimo priežastis. Komisijos 
išvados buvo pateiktos spaudos konferen
cijoje. Nuo 1994 iki 2001 metų balandžio 
dėl bankams padarytos žalos ir bankų 
darbuotojų nusikaltimų tirtos 569 bylos. 
Toliau tebetiriamos 49, sustabdytos 164 
bylos.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, EUa ir Liet, grįžimo inf. centro biuleteniais.
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BENDRUOMENĖ/ BAR U O/E__________
Geelongo choro “Viltis” ir Melbourno choro “Dainos Sambūris” 

jungtinio koncerto atgarsiai
Sekmadienį rugsėjo 30 d., pavasariu 

spindinčiu oru Lietuvių Namuose Pettitt 
Park erdvioje salėje įvyko Geelongo lie
tuvių choro “Viltis” ir Melbourno choro 
“Dainos Sambūris” koncertas. Tai buvo vie
nas iš didžiausių renginių Geelonge. Visi 
stalai buvo apkloti akinamo baltumo 
staltiesėmis ir išpuošti gėlėmis. Su pakilia 
nuotaika atvyko nusipelniusių veikėjų, 
kviestinių švedų ir daug klausytojų.

Iškilmingą ir nepaprastą koncertą ati
darė žinoma Geelongo Lietuvių Bendruo
menės veikėja, mūsų solistė, radijo valan
dėlės pranešėja Stasė Lipšienė. Ji pasvei
kino svečius: dr. Linda Sydor Petkovic - 
Geelongo Etninių Bendruomenių prezi
dentę, Melbourno lietuvių kun. Egidijų Ar- 
našių, ALB Krašto Valdybos pirm. Birutę 
Prašmutaitę, dirigentę Danutę Levickienę 
ir savo giminaitę Jenny, atvykusią iš Brisba- 
nės. Stasė Lipšienė pasveikino ir Melbour-
no “Dainos sambūrio” choristus, pianistę, 
dirigentę su Viktorijos valstijos premjero 
specialiosios komendacijos premija, kuri 
pažymėjo choro 51 -ių metų kultūrinę veiklą 
ir savanorių veikėjų nuopelnus Viktorijos 
daugiakultūrinėje visuomenėje. Ji taip pat 
paminėjo, kad jungtinis Geelongo ir Mel
bourne choras dainavo prieš 9 metus dar 
senuose Geelongo Lietuvių Bendruo
menės Namuose (128 Douro Street, North 
Geelong) ir vos tilpo scenoje. Šį kartą 
erdvioje Pettitt Park salėje choristų buvo 
irgi labai daug, bet visiems užteko vietos.

Daina yra tarptautinė, tai pradžiugina 
širdį ir jaudina dvasią. Daina gali išpinti 
pasaką ar papasakoti apie meilės romaną, 
draugystę, gamtos grožį karą ir priesaiką 
savo tautai. Mes tikimės, kad tos dienos 
koncertas suteiks jums daug malonumo ir 
džiaugsmo.

Mūsų nepakeičiama pranešėja Loretta 
Čižauskaitė-Tigani labai gražiai ir aiškiai 
pristatė koncerto programą lietuvių bei 
anglų kalbomis.

Pirmiausia pasirodė Melbourno “Dai
nos Sambūrio” choras su dirigente B. 
Prašmutaitę, kuris atliko 6 dainas akom
panuojant Z. Prašinu taitei. Visos dainos 
skambėjo gražiai, sklandžiai, choristai 
susidainavę ir pasiekė aukščiausią lygį. 
Gražu, kad tarp choristų matėsi ir jauni 
veidai - tai solisčių B.Kymantienės ir R. 
Mačiulaitienės atžalos. Vėliau pasirodė 
Geelongo choras “Viltis” su dirigente Aid. 
Scano, akompanuojant R.Mačiulaitienei. 
Stasės ir Juliaus Lipšių dueto partijai gitara 
pritarė pats dainininkas ir akordeonistas 
Joe Parks. Daina “Šių naktį per naktį” 
solo partiją atliko mūsų geriausias dai
nininkas dr. A.Gružauskas, kuriam pritarė 
choras. Pagal programą - toliau vyrų, 
moterų chorai ir jungtinis mišrus 
choras su 5-is dainomis. Dainuo
jant dainą ’’Dievo dovana” (muz. 
M. Paulavičiaus, ž. B.Brazdžionio), 
solo partiją atliko solistė Birutė 
Kymantienė.

Po koncerto Geelongo Liet. 
Bendruomenės vardu žodį tarė 
vicepirm. Kaja Starinskas, Mel
bourne “Dainos Sambūrio” choro 
vardu - Valdybos pirmininkė 
Danutė Lynikienė ir kt. Koncertą 
užbaigėm draugiška nuotaika su 
daina “Žemėj Lietuvos”.

Atėjo laikas ir pasistiprinti. 
Stalai lūžo nuo įvairių patiekalų, 
saldumynų, vaisių... Prasidėjo kal
bos ir sutartinės dainos. Links
mino mus akordeonistas J.Parks 
pats pritardamas dainomis, net

įtraukdamas ir visos salės klausytojus. Bu
vo be galo linksma, šokom tango, valsus ir 
daug kitų gražių šokių. Salėje skambėjo 
juokas ir dainos, dainos... Tbo metu pa
dangėje ratus suko griaustinis, žaibavo, bet 
mes nekreipėm dėmesio į pirmąjį pavasa
rio griaustinį kuris sujudino žemę.

Pirmais šio rašinio žodžiais dėkojame 
Melbourno dirigentei Danutei Levickienei 
už padovanotą Geelongo chorui “Viltis” 
harmonizuotą dainą “Ant kalno mūrai” (ž. 
Maironio) ir laukiame naujų dainų.

Nuoširdžiai dėkojame “Dainos Sambū
rio” Valdybos pirmininkei D.Lynikienei, 
dirigentei B.Prašmutaiteį visiems choris
tams, akompanistams, solistams, svečiams 
už apsilankymą mūsų koncerte, už dainas 
ir draugišką bendradarbiavimą.

Rengiant šį koncertą daug darbo ir 
pastangų įdėjo mūsų Geelongo choro 
“Viltis” dirigentė Aki. Scano. Ačiū jai. Taip 
pat už koncerto programos leidinio suda
rymą ir suplanavimą dėkojame Aldonai ir 
Edžiui Lipšiams.

Tinime padėkoti ir mūsų menininkei- 
dainininkei Onutei Gvildienei už padarytas 
gražiausias gėlių puokštes, kuriomis buvo 

apdovanoti šio vakaro veikėjai, solistai, 
pranešėjai... Taip pat dėkojame Geelongo 
Liet. Bendruomenės pirmininkui St. Šutui 
už $50 ir D.Levickienei už $20 auką, skirtą 
Geelongo chorui “Viltis”. Padėkos žodžius 
tariame visiems, visiems už apsilankymą ir 
už prisidėjimą prie koncerto vienokiu ar 
kitokiu būdu.

Kai ketvirtadienį suvažiavom repeti- 
cijon, dalinomės įspūdžiais apie praėjusį 
mūsų koncertą ir Lt Po dainų pasveikinom 
mielą ir brangią dirigentę Aid. Scano su 
gimtadieniu, pakeldami šampano taurę ir 
padainuodami “Ilgiausių ir gražiausiajai 
metų.

Šis rašinys dėl įvairių priežasčių suvė
lavo, vėl sulaukėm Geelongo Liet. Ben
druomenės vicepirmininko - dainininko 
Kajos Starinsko gimtadienio. Atšventėm jį 
linksmai, draugiškai su daina, pakeldami 
taurę. Valio!

Džiugu priminti, kad mūsų Geelongo 
choro gretos vėl padidėjo trimis choristais. 
Tai - A. Kisielius su žmona ir Peter. Taigi 
dainuojame ir repetuojame, ruošiamės į 
Dainų šventę Adelaidėje 2002 metais.

Regina Skerienė

Po koncerto. Jungtinis choras - Geelongo “Viltis” ir Melbourno “Dainos Sambūris”.

Dainos, dainos
Neseniai Melbourne susikūręs patrauk

lus vokalinis trio “Tembras” (Birutė Ky
mantienė, Rita Mačiulaitienė, Stepas Le
vickis) po labai sėkmingo koncerto savame 
mieste (žr. MPnr.43), aplankė ir Sydnėjaus 
tautiečius. “Tembro” koncertas, įvykęs 
sekmadienį spalio 14 d. Sydnėjaus Lietuvių 
Klube, sutraukė gausią vietinę publiką, nes 
tai buvo maloni proga išgirsti jau spėjusius 
pagarsėti puikius solistus. Plati dviejų dalių 
programa buvo atlikta nepriekaištingai, su 
pasigėrėtinu sceniniu taupumu. Lyg kalei
doskope nuolat keičiantis sąstatui - tai so
lo, tai duetas, tai trio - tembriečiai atliko 
plačią kūrinių skalę, nuo liaudies dainų ir 
savų kompozitorių iki vienokio ar kitokio 
žanro pasaulinio garso kompozitorių ir 
jausmingosios “La Habanera” (Birutė 
Kymantienė) iš operos “Carmen”. Sydnė- 
jiškius klausytojus “pagavo” maloni, atpa
laiduojanti nuotaika, jie gėrėjosi ne tik 
šauniais bei įspūdingais tenibriečių balsais, 
bet ir pateiktos programos įvairove. Jei 
“Tembras” vėl sumanys pakeliauti, Sydnė- 
juje jo lauks tembriečius jau pamėgę 
klausytojai.

Koncerto išvakarėse tembriečiai pasi
rodė Sydnėjaus Lietuvių Klubo metiniame 
baliuje. Šį kartą, kaip pritinka vaišių metu, 
pasirodymai scenoje pynėsi su artimesniu, 
šmaikštesniu vokaliniu pasisukinėjimu tarp 
stalų (Stepas Levickis). Ačiū, tembriečiaį 
didelis ir nuoširdus ačiū! Ir ateityje neuž
mirškite Sydnėjaus! 

pasikvietė vyrų chorą iš šiaurės Sydnėjaus, 
Ku-rin-gai Male Choir. Reikia spėti, kad 
šį bendradarbiavimą žymiai palengvino 
tai, jog “Dainos” pirmininkas Joe Blansjaar 
yra kartu ir Ku-rin-gai vyrų choro pir
mininkas. Žinoma, jam teko atlikti supa
žindinimo darbą. Plati renginio programa 
buvo išpildyta dainų grupėmis - kaip 
sakoma, “brackets”- abiems chorams nuo
lat keičiantis. Popietę pradėjo šeimininkai, 
ir būtent atlikdami vietinio jauno kompo
zitoriaus Dariaus Gako kūri
nį “Su dainele”. Svečiai savo 
dainas pateikė tarsi tema
tinėmis grupėmis: pirmiausia 
keturios mišraus žanro dainos 
(jų tarpe ir Handel’io imitacija 
“Sing a song of six pence”), po 
to keturios negrų tradicinės 
ir “spiritual” dainos, vėliau vėl 
keturi spalvingai įvairūs kū
riniai, o pabaigai - taip pat 
keturi daįykaį jų tarpe visada 
populiari “Vergų daina” iš Giu
seppe Verdi operos “Nabucco”.

Rotacijos tvarka, “Dainos” 
choras taip pat pateikė ketu
rias grupes po dvi ar tris dainas. 
Kūriniai buvo taip parinkti, 
kad publika išgirstų plačią 
skalę ne tik jausminės temati
kos atžvilgiu, bet ir parodant 
kompozitorių bei techninės 
sąrangos įvairumą. Ir skalė 
įvairavo nuo ramaus “Plaukia
Nemunėlis” iki judrių “Stikliukėlis” ir “Va-

Geelongo Lietuvių Namai - parduoti
Šeštadienis, spalio 27 d., Geelongo lietuviams buvo istorinė diena. Tą 

dieną iš varžytinių buvo parduoti Douro Street stovėję ir vėliau sudegę 
Lietuvių Namai. Kad juos tenka parduoti - toks nutarimas buvo padarytas 
per praėjusių metų ALB Geelongo Apylinkės susirinkimą.

Aukcioną, kurį dalykiškai pravedė Mr. R.Gartland, stebėjo apie 20 
lietuvių. Prisimindami senus gerus laikus, ne vienas nubraukė ašarą. Bet 
dabar Geelongo lietuviams tenka galvoti apie ateities planus. Platesnis 
pranešimas bus vėlesniame “Mūsų Pastogės” numeryje.

Dr. Edward Reilly, sekretorius

Sydnėjaus lietuvių choras “Daina”

Po to sekantį sekmadienį spalio 21 d.
Dainai” dirigavo Justinas Ankus, akom-

Sydnėjaus tautiečiai turėjo malonią progą 
pamatyti platų sceninį junginį ir išgirsti 
dalinai neįprastą repertuarą. Šiam ren-

saros šokis”. Klausytojus, kaip visada, labai panavo dr. Ramutis Zakarevičius. Neįpras-
zatoriai. Iš tiesų, labai reikia sveikinti to-

giniui Sydnėjaus lietuvių choras “Daina”

“užvaldė” “Jūra”, kuri yra tapusi tarsi 
“Dainos” “signature song”.

Ku-rin-gai vyrų chorui dirigavo Paul
Whiting, akompanavo Serena Carmel.

tas chorų junginys, nauji balsai ir skirtin
gas repertuaras į Klubo salę sutraukė 
gausią publiką. Atrodo, patenkinti buvo ir

kios naujoviškos popietės iniciatorius, o
kartu tikėtis, kad tokie ar panašūs rengi
niai kartosis ir ateityje.

VDn.
tautiečiai, ir svečiai, ir renginio organi-_____________________________________ _
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I Lietuva iš arti
Valdovų rūmai

Praėjusiame M P numeryje buvo ap
žvelgtos mintys, remiančios Valdovų rūmų 
atstatymą. Čia spausdiname kompozi
toriaus Anatolijaus Lapinsko priešingą 
nuomonę. Red.

Būdinga detalė: Valdovų rūmų atsta
tymo akcijos plakatu tapo 1894 m. Juozo 
Kamarausko nulieta akvarelė “Valdovų 
rūmai ir Aukštutinė pilis”. Paveikslas išties 
gražus, jame dar matyti ir Arkikatedros 
kampas, tačiau jo sukūrimo data visą 
atstatymo akciją apverčia aukštyn kojomis.

1894 m. buvo suėję beveik 200 metų, 
kai šalia ką tik pastatytos Katedros buvo 
visiškai nugriauti Valdovų rūmai (tiksliau, 
dar buvę jų griuvėsiai), ir dar pora šimtme
čių, kai iš Aukštutinės pilies mažai kas buvo 
likę, nes XVII a. pradžioje jos liekanos bu
vo per prastos netgi kalėjimui.

J.Kamarauskas, kaip dailininkas, gy
veno savajame architektūrinių fantazijų 
pasaulyje ir jo šimtai ar tūkstančiai Vilniaus 
panoramų iš dalies buvo tų įsivaizduotų 
reginių vaisius.

Sudėti į vieną paveikslą pastatus, 
niekada kartu nestovėjusius, - Katedrą, 
Valdovų rūmus ir Aukštutinę pilį - tai tik 
dailininko vaizduotės žaismas. Štai tokiu 
pagrindu paremta visa Valdovų rūmų, kaip 
aiškinama, mūsų valstybingumo simbolio,

Savas cukrus - parama žemės ūkiui
Vykstant privatizacijai, tris Lietuvos 

cukraus fabrikus nupirko danai, ketvirtą 
(Marijampolėje) - lietuviai. Deja, Mari
jampolės cukraus gamyba yra brangesnė, 
todėl Vyriausybė, gindama šį fabriką, ir 
danams neleidžia cukraus parduoti pigiau. 
Apie kilusį platų ginčą rašo mūsų specialus 
korespondentas. Red.

Kazimieras Strolys, Baisogala

Dažnai kalbama, kad žemės ūkis Lie
tuvai yra lyg akmuo po kaklu, tačiau tai - 
netiesa. Žemės ūkis atlieka ne tik svarbią 
ekonominę, bet ir socialinę, gamtosauginę 
ir kitas funkcijas. Šiuo metu Lietuvos žemės 
ūkis pergyvena didelius sunkumus. Jam 
pertvarkyti pagal Europos Sąjungos reika
lavimus reikalingos didelės investicijos, o 
pagamintų žemės ūkyje produktų kainos 
mažėja, pelnas taip pat Suirus žemės ūkio 
bendrovėms, daug žemių dirvonuoja ir 
tokių nedirbamų žemių plotai nemažėja.

Panagrinėkime situaciją šalies cukraus 
sektoriuje, pastaruoju metu sukėlusią ne
mažai prieštaringų vertinimų. Pagal pasku
tinių metų rinkos kainas, žemdirbiams 
cukrinius runkelius auginti pelningiau, nei, 
tarkim, grūdus ar galvijus, tad žaliavos 
cukraus pramonei priauginama net per 
daug. Šiais metais Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė priėmė nutarimą, kuriuo nu
statė žemiausią baltojo cukraus, parduo
damo iš cukraus gamintojų, kainos dydį - 
2.43 Lt už kilogramą. Tai užtikrina cukri
nių runkelių supirkimą iš jų augintojų, 
mokant po 155 Lt už kvotinių runkelių 
toną. Juos perdirba 4 cukraus fabrikai, trys 
iš jų parduoti danų “Danisco Sugar” kom
panijai, o seniausią - Marijampolės nupir
ko vietiniai investuotojai. Pagal danų pro
jektus, pastarasis turėjo bankrutuoti ir 
išnykti, o cukraus gamyba Lietuvoje būtų 
monopolizuota.

Iki minimalios kainos nustatymo cukrus 
parduotuvėse kainavo apie 2.80 Lt už 
kilogramą. Po nutarimo įsigaliojimo jo 
kaina pakilo iki 3.20 Lt. Tai, suprantama, 
nenudžiugino  jo pirkėjų, nes cukrų naudoja 
kiekvienas. Žinome, kad Estija, neturėda-
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- iš kitos pusės
atstatymo koncepcija.

Vis dėlto reikia pripažinti, kad amžių 
glūdumoje tie pastatai tikrai yra buvę, o 
Arkikatedra su Gedimino bokštu ir nūnai 
tebestovi. Tačiau prieš atstatant, tiksliau, 
iš naujo statant Valdovų rūmus vertėtų 
pasiklausyti proto balso, o ne emocijų 
triukšmo. Valdovų rūmai ir Katedra nie
kada kartu nestovėjo. Taigi, net jeigu per 
stebuklą atsirastų autentiški Valdovų rū
mų brėžiniai, dėl architektūrinės (pseudo) 
logikos tektų nugriauti dabartinę Arki
katedrą. Tai būtų tikra šventvagystė.

Valdovų rūmų patriotai nenuilsdami 
tvirtina, kad Lietuvai verkiant reikia šių 
rūmų, mat juose turėtų įsikurti pirmaeilės 
būtinybės objektai: archeologijos muziejus 
arba kitu atveju - aukštų Lietuvos svečių 
priėmimo reprezentaciniai rūmai. Šie ar
gumentai tiražuojami tuo metu, kai nėra 
pinigų netgi Vilniaus Gedimino prospekto 
duobėms užtaisyti ir aukštų Lietuvos svečių 
jau nedrįstama šia gatve vežti. Negi į Val
dovų rūmus juos iš Seimo skraidinsime 
malūnsparniais? Jau nekalbu apie Vilniaus 
pusiau skustą, pusiau luptą Lazdynų li
goninę ar Nacionalinę Martyno Mažvydo 
biblioteką, kurioms kelių dešimčių milijo
nų nesukrapštome jau penkiolika metų.

Valdovų rūmų statybos kaina - ne 
mažiau kaip šimtas milijonų litų. Tokių 

ma cukraus fabrikų ir įsiveždama cukrų iš 
užsienio, jį savo gyventojams parduoda 
pigiau, maždaug po 2.20 Lt.

Lietuva pagamina beveik 120000 tonų 
cukraus, kurio trečdalį perteklinio tenka 
parduoti užsienyje žemesne kaina, nei 
saviems. Žinia, kad užsienyje negalioja 
Vyriausybės nustatyta kaina.

Suvalkiečiai, perėmę su pasenusia įran
ga ir skolomis Marijampolės cukraus fab
riką, greit suprato, kad jiems su danais 
konkuruoti bus sunku. Pamename, kokios 
buvo audringos akcijos plente prie Lenkijos 
sienos, net stabdant tarptautinį susisie
kimą, kol šiam fabrikui buvo išsiderėta 
atitinkama cukrinių runkelių kvota ir po 
to minimali cukraus kaina, kuri užtikrintų 
pelningą jo veiklą.

Visoje Europoje cukraus gamyba yra 
griežtai reguliuojama. Baltajam cukrui 
taikomos kvotos, įvesti didžiuliai cukraus 
importo muitai. Nustatyta minimali cukri
nių runkelių supirkimo kaina, cukraus 
intervencinės ir tikslinės kainos.

Valstybės parama žemės ūkiui teikiama 
visuose žemynuose. 30 stipriausių pasaulio 
šalių 1.3% bendro vidaus produkto skiria 
žemės ūkiui. Tos subsidijos sudaro net treč
dalį visų žemdirbių pajamų. Šveicarija, Nor
vegija, Japonija apmoka 65-70% ūkininkų 
produkcijos vertės. Europos Sąjungos para
ma žemės ūkiui siekia 38%, o JAV - 22%.

Pastaraisiais metais parama žemdir
biams Lietuvoje svyravo tarp 10 ir 20%. Tad 
teikiama parama mūsų žemės ūkiui yra 
tikrai menka. Nežiūrint to, pasigirdo daug 
nepatenkintų miestiečių tokia žemės ūkio 
rėmimo politika. Televizija, internetas su 
pašaipa atsiliepia apie suvalkiečius - cuk
rinių runkelių augintojus, o runkelis tapo 
pajuokos objektu. Ne visi supranta, kad kai 
jie moka už savą cukrų brangiau, tai tuo 
pačiu paremia Lietuvos žemės ūkį. Minimu 
atveju remiame suvalkiečius - cukrinių 
runkelių augintojus, palaikome Marijam
polės cukraus fabriką nuo bankroto ir nuo
cukraus monopolijos įsigalėjimo Lietuvoje. 
Bet kita vertus, palaikome tik derlingų, 
vidurio Lietuvos ir Suvalkijos žemių dar
buotojus. Tad tokia šio saldaus, visų mė- 
.giamo produkto kasdienybė Lietuvoje.

pinigų neatsirado 
per pusketvirto šim
to metų, galima pa
manyti, kad dabar 
Lietuva gyvena ir 
dar dešimt metų gy
vens neregėto kles
tėjimo laikotarpį.

Tačiau neretai 
spaudoje perskai
tome, o žmonių susi
būrimuose išgirsta
me priešingą nuomo
nę. Dažnai kartoja
ma, kad visuomenė 
viens du surinks 25 
milijonus litų, o val
stybė tada teiksis pri
dėti dar 75 milijonus. Kaip čia neprisimin
ti prieš keletą metų vykusio vieno mili
jono litų rinkimo vajaus “Žalgirio” krep
šininkams. Buvo surinkta, berods, 17 000 
litų, iš kurių 10 000 paaukojo pats akcijos 
organizatorius.

Įdomu, kad Valdovų rūmų sąskaitoje 
per metus surinkta panaši suma. Jei po tiek 
pinigų surinksime kasmet, tai net po 
šimtmečio rūmų kasoje nebus nė dviejų 
milijonų. Mažoka.

Ką daryti? Siūlyčiau visiems rūmų 
statybos entuziastams, jeigu jiems tikrai 
niežti delnai dirbti, dvi užduotis - vieną 
visai rimtą, kitą su fantastikos elementais.

Pirmoji - nugriauti tuo baisius barakus 
virš rūmų pamatų pačioje sostinės širdyje, 
viską nufotografuoti, nufilmuoti ir po to 
užberti švelniu Vilnijos smėliu. Drauge 
galutinai sutvarkyti visą Katedros aikštę.

Kita užduoti būtų nukreipta ne į žemę, 
bet beveik į dangų. Minėtoje J.Kamarausko 
akvarelėje puikiai atrodo Aukštutinė pilis 
ant Gedimino kalno. Imkime ją ir atsta- 
tykime. Istoriškai žiūrint, tai Vytauto laikų 
- Lietuvos klestėjimo laikotarpio - ob
jektas. Architektūrine prasme tai būtų kur 
kas įspūdingesnis statinys nei Valdovų 
rūmai, pusšimtį metrų iškilęs virš Katedros 
ir nė kiek jai netrukdantis. Tai būtų tikra 
Vilniaus panoramos ašis, į kurią kiltų 
miestelėnai ir visi Vilniaus svečiai.

Tiesa, yra dar trečias, ko gero priim
tiniausias kelias. Ne sukti galvą dėl mūsų 
dar neįrodytos istorinės didybės atstatymo, 
bet imtis sunkių kasdieninių darbų, kurie

Juodligės (anthrax) baimė kartais komiška
Jau ne tik chuliganų Lietuvoje siunti

nėjami vokai su baltais milteliais, bet ir 
paprasčiausi laiškai bei siuntiniai iš užsienio 
matomi kaip galimi juodligės šaltiniai.

Kauno apskrities centriniame pašte 
darbuotojoms įtarimą sukėlė siuntinys, per 
kurio pakuotės kampą byrėjo balti milteliai. 
Apie jį pranešė policijai. Į paštą sulėkė visos 
specialiosios tarnybos. Ugniagesiai paketą

išvežė į “Švaros” įmonę. Policija rado 
ant siuntinio nurodytą asmenį - sportu už
siimantį kaunietį, kuris iš užsienio nuolat 
gauna baltyminių maisto priedų. Manoma, 
kad ir šį kartą dėžutėje buvo ne pavojingos 
ligos užkratas, o maisto papildas.

Pagyvenusi panevėžietė į policiją atnešė 
iš Airijos atėjusį laišką. Jai įtarimą sukėlė 
tai, kad į jos pašto dėžutę įmestas laiškas 
buvo adresuotas ne jai, bet nepažįstamai 
moteriai. Nestandartinio dydžio rausvo 
voko moteriškė net neatplėšė, bet įdėjo į 
plastikinį maišelį ir atnešė pareigūnams. 
Voką atplėšę iškviesti Visuomenės svei
katos centro specialistai viduje rado gražų 
atviruką su sveikinimu gimimo dienos 
proga. Moteris, kuriai buvo adresuotas šis 
sveikinimas, prieš kelerius metus gyveno 
tame bute, bet vėliau išsikraustė.

Tauragės bendrovė “Tauragės grūdai” 
gavo laišką iš Pakistano, jis kelias dienas 
buvo saugomas pačioje įmonėje. Voko 
niekas nedrįso atplėšti. Į bendrovę atvykę 
Tauragės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 
darbuotojai laišką įdėjo į hermetišką indą

Valdovų rūmų atstatymui skirias plakatas.

tikrai reikalingi Lietuvai, artintų ją prie 
Europos gyvenimo, ekonomikos, švietimo, 
kultūros lygmens. Tai tikrai svarbiau už net 
labai senų ar labai aukštų pilių atstatymą.

Anatolijus Lapinskas, Vilnius

Vilniuje posėdžiavęs Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės (PLB) Seimas pasisakė už 
Valdovų rūmų atstatymą. Tie rūmai Lietu
vai reikalingi kaip oras, kaip vanduo. Jie 
būtų tartum tiltas tarp mūsų garbingos ir 
didingos praeities, dabarties ir ateities.

Kaip sakė buvęs Seimo Pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, šie rūmai atstovautų 
atsikūrusiai Lietuvos valstybei ir įsitvirti
nusiam Lietuvos valstybingumui Ką Lie
tuva pastatė per tuos dešimt atkurtos 
nepriklausomybės metų? Išskyrus vieną 
kitą komercinį pastatą arba viešbutį, be
veik nieko.

Labai teisinga, kad PLB Seimas nu
sprendė imtis Valdovų rūmų atstatymo, tad 
bent po dešimties metų turėsime tuos rū
mus, o ne jų pamatų griuvėsius. Tai bus 
visos Lietuvos pasididžiavimas.

Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, 
vargšų buvo ir bus ir visada reikės juos rem
ti. Tai ką dabar daryti, ar dėl tų vargšų 
neatstatinėti Valdovų rūmų atstatymo?

Žinoma, tai padaryti nėra lengva. Ibri 
būti įsteigtas Valdovų rūmų atstatymo 
fondas, į kurį pinigus suneštų Lietuvos 
gyventojai, išeivijos lietuviai, o likusią dalį 
padengi valstybė. Taip bendromis jėgomis 
ir iškils tas didingas ir reikalingas statinys

Vytautas Gadliauskas, New York

ir paliko saugioje bendrovės patalpoje, kol 
bus nuspręsta, kas jį turi nuvežti tirti į 
Vilnių. Tauragės visuomenės sveikatos 
centras dezinfekavo bendrovės patalpas. Į 
įvykio vietą atvykę saugumo darbuotojai 
sakė, jog neatrodo, kad kas nors sumanė 
pažaisti - tikėtina, kad pakistanietis Taura
gėje paprasčiausiai ieško verslo partnerių.

Ant Šiaulių savivaldybės soc. reikalų 
skyriaus pastato sienos kabančioje pašto 
dėžutėje šios įstaigos darbuotoja rado 
įtartiną paketą su milteliais. Ji paketą nu
nešė į įstaigos tualetą ir užrakino. Iškviestos 
tarnybos išvarė įstaigos darbuotojus ir pa
šalpų pasiimti atėjusius žmones į lauką bei 
dezinfekavo patalpas. Miltelius gelbėtojai 
sudėjo į spec, konteinerį ir išvežė į Vilniaus 
mikrobiologijos laboratoriją. Pašto dėžutę 
tikrinusi moteris bus stebima medikų.

Voką su milteliais gavo vienas Rukloje 
dislokuoto Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Algirdo motorizuotojo pėstininkų bata
liono karys. Buvo iškviesti Jonavos prieš
gaisrinės gelbėjimo tarnybos bei policijos 
pareigūnai. Vėliau paaiškėjo, jog voką su 
milteliais atsiuntė pajuokauti nusprendęs 
to paties bataliono kariškis, šiuo metu 
esantis komandiruotėje. Specialiosios 
tarnybos nustatė, kad voke buvo susmul
kinti vaistai

Dvi Vilniaus ligoninės gydytojos pra
ėjusią savaitę prisipažino panašiai pajuo
kavusios su savo kolege. Jos už tai bus nu
baustos nuo 100 iki 200 Lt baudomis. “Lr.”
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Tėvynė sveikina savo dukrq ir sūnų
Nulingavo, nušlamėjo žieduotoji vasara 

tėvynės laukais ir miškais, kaitros, audrų ir 
žaibų pažymėta, gausių lietų išprausta. 
Dabar spalvų gausa žaižaruoja auksinis 
ruduo.

Palmyrai ir Broniui Žaliamas tai jau 
antrasis ruduo grįžus tėvynėn. Jis ne šiaip 
sau ruduo, o paženklintas abiejų gražaus 
jubiliejaus. Rugsėjo 28 d. suvažiavo, su
gužėjo jubiliatų kolegos, draugai, gimi
naičiai ir šiaip pažįstami į Rašytojų klubą 
pasiklausyti, pagerbti juos.

Vakaras pradedamas Broniaus eilė
raščiu “Kai vaikas dar buvau” (iš ciklo 
“Gimtinę prisiminus”). Žingsnelis po žings
nelio pereitas visas sudėtingas jubiliatų 
gyvenimas. Jie patys papasakojo kai ku
riuos epizodus, buvo skaitomi Broniaus 
eilėraščiai, dainuojamos dainos. Supran
tama, šiai auditorijai plačiau pažymėta 
Boniaus kaip poeto, žurnalisto, skautų vei
kėjo veikla, pabrėžtas jo įnašas palaikant 
lietuvybę Australijos lietuvių bendrijoje, 
puoselėjant kalbą. Poeto eilėraščius skaitė 
Palmyros vaikaičiai Kristina, Ignas, taip pat 
ir pats autorius.

Ypatingą dėmesį, kaip ir dera, savo 
kraštiečiui Broniui skyrė kupiškėnai. 
Kupiškio viešojoje bibliotekoje parengta 
nuotraukų ir spaudinių paroda, specialus 
bukletėlis Broniaus 80-mečiui pažymėti. 
Norėta ir susitikimą organizuoti Kupiškyje 
su poetu, bet dėl “techninių kliūčių” ren
ginys atidėtas vasarai Užtat į šį paminėjimą 
Vilniuje kupiškietės Lina Matiukaitė (vie
šosios bibliotekos direktoriaus pavaduo
toja), Eugenija Urbonienė (žurnalistė) 
atbildėjo su didžiuliu kaimiškos duonos 
(dar karštos) kepalu, gėlių glėbeliu ir 
karščiausiais linkėjimais. Jos jau senokai 
susirašinėjo su Broniumi. Lankydamiesi 
tėvynėje Bronius ir Palmyra buvodavo 
Kupiškio viešojoje bibliotekoje. Kraštietės 
nuoširdžiausiai dėkojo už atsiųstas išeivijos 
lietuvių knygas, nuotraukas, pateiktą įdo
mią medžiagą apie Australijoje gyvenan
čius kupiškėnus. Ypač pasidžiaugė gavę 
šešiatomį B.Kviklio leidinį “Lietuvos baž
nyčios”.

Visus vakaro dalyvius maloniai nuteikė 
Operos ir baleto teatro solisto Vytauto 
Kumicko pagal B.Žalio eilių tekstus su
kurtos ir padainuotos dainos “Joninių 
naktis”, “Nerimas” (akompanavo koncert
meisterė Irena Čiurilaitė). Poetą ir solistą 
sieja dar Australijoje įvykusi pažintis. 
Atrodo, dabar užsimezgė glaudesni ryšiai 
tarp dainininko - muzikos kūrėjo ir poeto. 
V.Kumickas poetui padovanojo šiais metais 
jo patiks išleistų dainų rinkinius “Protėvių 
takais” ir “Mėnulio valanda”.

Pralinksmino Žalių draugo rašytojo

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Pirkęs kuro degalinėj, 
Pįjus starterį vis mina, 
Tyli motoras iš viso; 
Ir vėl Dulkei nauja bėda: 
(Tie “trabulai” taip įgriso) 
“Velnias mašiną apsėdo!” 

Prano Treinio didžiulė “Oracija poeto 
Broniaus ir Jo Palmyros neeilinio jubilie
jaus gimtadienio garbei”. “Oracijos” pra
džia skamba šitaip:

“Iš patikimų dokumentų ir autoiyrinių 
poeto Broniaus Žalio šaltinių galima gan 
apytiksliai nustatyti, jog šis kupiškėnas - 
Gaigalių kaimo užgimėlis iš praeito am
žiaus trečio dešimtmečio pačių pirmųjų 
metų yra slaunas bajorės ir prasto mu
žikėlio karštosios meilės grynuolėlis, 
pasveikinęs šį pasaulį perkūno oželio 
klyksmu, vos tik palikęs motinos įsčias ir 
ne bet kur, o kaimo dūminėj gryčioj, ir ne 
bet kada, o per pačią Rožancavą, tai yra 
tokiame mete, kai, anot aukštaičių - 
“davatkos varsto rožančių, velnią glaus
damos už ančių”... Ir todėl, spėjama, jog 
Žalių naujagimis, nors ir švęstu vandeniu 
krikštytas, nors ir šventais aliejais teptas. 
Šimonių bažnytėlės presbiterijoj, nors per 
tai ir šventą patroną, ir angelą sargą 
danguje įtaisęs, vienok vežamas linksmų 
kūmų namopi, Šimonių girios laukymėj, 
kur pulkų pulkais pievų lelijos “Sidab- 
rėlėm” vietinių šaukiamos, skaisčios saulės 
pražydintos, abu kūmu staiga apakino 
slopiam glėby... Ir kaip tik tuo momentu 
Kairabalės laumė ant briedžio raita vežimą 
pasivijus, kūdikėlį Broniuką velniško 
bu<3do meilišku eliksyru apgirdė... Ar ne 
todėl iš pat mažų dienų jis tapo neramus 
nepasėda (...) Ar ne todėl pačioj jaunystėj 
aukščiau minėtų dangaus ir pragaro jėgų 
drąskomas, kankinamas ir nešamas per 
svietą vargo, karo audrų, meilės - ilgesio 
verpetų, angelų ir biesų, kad tolimojon 
Australijon priplaktas ilgam ligi šakumo 
įklimpo į šio kontinento raudoną vulkani
nę žemę ir tik tada tarp dangoraižių 
spindesio, palmių šnaresio, erškėtrožių 
paukščių cypsėjimo, dykumų raibaus alsa
vimo su nykiu ištroškusių zalėkų Aus
tralijos avelių bliovimu, susigriebė už gal
vos supratęs, jog per tą klaikų lėkimą lyg 
košmariškame sapne, jis savo širdį pra
gaišino, grynu krauju varvančią, kažkur 
prie Lėvens pagal Apasčią...”

Išklausę “Oracijos” ir gardžiai prisi
kvatoję, linksniai sutikome ir Vilniaus 
miesto Kupiškėnų klubo prezidentės 
Liucijos Venslovaitės sveikinimus jubi
liatams. Dar maloniau buvo išgirsti Lie
tuvos rašytojų sąjungos pirmininko 
Valentino Sventičko linkėjimus, kuriuos 
perskaitė ir dovanų Broniui įteikė (knygą 
“Paslaptingos šventos vietos”) Rašytojų 
klubo direktorė Janina Rutkauskienė. Štai 
šie linkėjimai: “Teprimins šis įrašas, kad 
sukakties dieną rašto broliai ir sesės yra su 
Jumis. Didžiuojamės Jūsų kūriniais, džiau
giamės esą to paties klubo keleiviai.

Per lietų, karščius ir vėtras, 
Tiek “atpylus” kilometrų, 
Laikas duot “kabrijoletą”, 
“Specai” kad jį apžiūrėtų. 
Gabūs vyrai darys “servis”, 
Pijušėliui pasveiks nervai!

Iš kairės: Palmyra Žalienė, Bronius Žalys ir vakarą vedančioji Eugenija Gurklytė.

Vakaro dalyviai buvo taip pat supa
žindinti su gausiais bendražygių, draugų 
sveikinimais iš Australijos.

Po šio, sakyčiau iškilmingo, Palmyros 
ir Broniaus Žalių jubiliejinio gimtadienio 
paminėjimo buvome pakviesti į jaukią 
kavinę Vilniaus gatvėje, kur tęsėsi sveiki
nimai, palinkėjimai, dainos.

If RCDAKCIIOI PAŠTO
Gerb. Redakcija,

Mano tėvai a.a. Julija ir a.a. Tadas 
Kesminai iš savo palikimo “Mūsų Pasto
gei” paskyrė $500 auką, kurią Jums ir 
perleidžiu. įdedu tėvelių nuotrauką. 
Norėčiau, kad jų prisiminimui nuotrauka 
būtų atspausdinta “Mūsų Pastogėje”.

Su pagarba Emilija Silienė
MP Redakcija nuoširdžiai dėkoja už 

stambią auką ir MP 7psl. spausdina a.a. 
Julijos ir a.a. Tado Kesminų nuotrauką bei 
jų gyvenimo aprašymą.

Gerb. Redakcija,
mano padėtis labai pasikeitė - blogai 

matau, sunku visą PM perskaityti. Džiau
giuosi, kad galiu perskaityti kas svarbiau
sia - Lietuvos įvykių apžvalgą. Gyvenu 
mažame kambarėlyje, mašinos seniai ne
beturiu, paeiti greit nebegalėsiu, vienintelis 
liuksusas - tai privatus telefonas - ryšys su 
buvusiais draugais.

Mirus a.a. Marijai, su kuria pragyvenau 
63 metus, esu labai vienišas, apleistas... 
Vienintelis mano džiaugsmas - tai kas 
savaitę “aplankyti” Mariją. Ant paminklo 
angliškai užrašyta, kas paprastai rašoma 
ant paminklų, bet Marija prašė, kad lietu
viškai būtų užrašytas jos trumpas eilėraš
tis. Jūsų Liudvikas Malakūnas

Draugiškus sutikus žmones, 
Miela liks sunki kelionė. 
Pijus alkį čia malšina, 
Ir juokauja su kaimynais. 
Šeimininkė gi mergelė, 
Kreipia akį link Dulkelės...

Tai taip pažymėtas tėvynainių Palmyros 
ir Broniaus jubiliejinis gimtadienis, spal
vingas jų gyvenimo ruduo, prisodrintas 
skaidrių ir skausmingų prisiminimų, pa
tyrimo, gyvenimiškos išminties, artimųjų 
meilės ir širdžių šilumos.

Eugenija Gurklytė,
Vilnius

Dėl apsidraudimo kelionėse
(Atsakymas į J.P paklausą-AfPNr.42, psl 5)

Australiška (valdiška) Medicare 
kortelė Lietuvoje negalioja. Medicare turi 
susitarimus su kai kuriomis Europos 
šalimis, bet ne su Lietuva.

Privatus apsidraudimas, kaip Medi- 
bank Private, HBF, MBF ar kitose įstai
gose irgi nesuteikia apdraudimo užsieny
je. Tokie apsidraudimai galioja tik Austra
lijoje. Išvykus iš Australijos ir kol esi užsie
nyje, gali gauti “suspension”. Prieš važiuoda
mi į užsienį pasitarkite su savo draudėjais. 
Kelionių apsidraudimas yra privatus reika
las. Perkant bilietus, kiekviena kelionių 
įstaiga kartu siūlo ir apsidraudimą. Ten yra 
sveikatos, dantų, akių ir bagažo apdraudi
mas. Prieš perkant kelionių apsidraudimą, 
pasitikrinkite, kokie yra reikalavimi dėl 
amžiaus, dėl įsisenėjusios ligos, kaip pvz., 
aukštas kraujo spaudimas, širdies ar ko
kios kitos senos ligos. Taip pat savo ban
kuose pasiteiraukite - gal turite auto
matišką kelionių apdraudimą. Pavyzdžiui, 
aš turiu Visa Gold kortelę ir man bankas 
automatiškai duoda kelionių užsienyje 
apdraudimą $250 000 sumai - veltui! 
Patarčiau: jeigu jau tūkstančius mokate 
už savo kelionę, nepagailėkite kelių šimtų 
apsidraudimui - nesigailėsite!

Vincas Bakaitis

Dulkė grįžęs į garažą, 
Gavo išgąstį nemažą, 
Dar nebuvo jis čia matęs, 
Šitokios baisios gyvatės: 
Kiek ilgai Pijaus mašinoj, 
Ji gyveno - nieks nežino?

Stasio Montvido eilės ir piešiniai
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Kas -
Antanas 
Laukaitis

Sveikinu
Neseniai Adelaidėje garbingą 80-tį 

atšventė inžinierius Jonas Stačiūnas. Jis 
labai gerai žinomas ne tik Adelaidėje. 
AStačiūnas 10 metų išbuvo Adelaidės LB 
Apylinkės pirmininku. Jis dalyvavo ramo- 
vėnų veikloje, atstovavo lietuvius Pavergtų 
Tautų Komitete, skaitė paskaitas, aktyviai 
dalyvavo visame Australijos lietuvių gyve
nime, dažnai savo turiningais straipsniais 
pasisakydavo “Mūsų Pastogėje”.

Su mielu prieteliumi Jonu susipažinau 
Vokietijos D.P stovykloje. Baigęs Lietuvos 
Karo Mokyklą, jis pradėjo studijuoti, tačiau 
karas neleido pabaigti studijų. Vokiečių 
okupacijos laikais jis veikė pogrindyje, su 
draugais leido slaptą laikraštį. Tačiau 
gęstapas tai išaiškino, Jonas buvo suimtas 
ir išvežtas į koncentracijos lagerį Vokieti
joje. Laimingai sulaukęs karo pabaigos, jis 
vedė darbščiąją Mariją ir apsigyveno 
Dinkelsbuhl DP stovykloje. Čia, kartu su 
a.a. Vytautu Koženiausku, mes sudarėme 
pagrindinę stovyklos krepšinio komandą ir 
pasiekėme nemažai gražių pergalių. 
Labiausiai ant mūsų pyko skaitlingieji 
latviai, kurie negalėjo mūsų nugalėti.

Adelaidės Universitete Jonas baigė 
civilinę inžineriją. Bendravo su australų 
politikais, pasakodavo jiems apie Lietuvos 
gyvenimą.

Sveikinu Tave, mielas Jonai, sulaukus 
garbingo amžiaus ir linkiu dar daug gražių 
bei sveikų gyvenimo dienų.

Valio Edžiui Obeliūnui
Daug kas sako, kad sportas kenkia 

mokslui ir mažai kas iš sportininkų būna 
gerais mokiniais. Tai netiesa. Kaip pavyzdį 
duosiu vieną iš geriausių Geelongo “Vyčio” 
ir St. Joseph’s College jaunių krepšininkų 
Edį Obeliūną. Kartu jis yra ir vienas iš 
geriausių klasėje mokinių. Jam tik 
penkiolika metų. Jis ypač domisi mokslo

kur - kaip?
“science” studijomis. Viktorijos The 
Science Teachers Association, švenčianti 
savo 50 metų sukaktį, buvo paskelbusi 
“Science Talent Search” konkursą, kuriame 
su savo projektais galėjo dalyvauti moki
niai iki 12-tos klasės. Šiame konkurse 
dalyvavo ir Edis su savo projektu “Solar 
Swimming”. Remdamasis eksperimentais, 
jis nurodė, kokio tipo vamzdžiai, vandens 
žarnos ir paviršius geriausiai išlaiko šilumą 
plaukimo baseinuose. Šiame konkurse 
dalyvavo daugiau kaip 3000 mokinių. Edis 
buvo geriausias. Jis buvo apdovanotas spe
cialiu pažymėjimu, Certificate for the prize 
winning entry: Solar Swimming.

Spalio 22 d. La Trobe Universitete, 
Melbourne, Edis gavo pažymėjimą, pini
ginę premiją ir specialų “Bursary Award” 
duodamą RMIT. Laimėjimų projektai 
buvo iškabinti universitete.

Sveikinu mielą Edį ir džiaugiuosi, kad 
būdamas geras sportininkas, jis yra ir geras 
mokinys, pareigingas skautas, gana gerai 
kalbantis lietuviškai.

Edis Obeliūnas su Virgilijaus Aleknos 
olimpiniu aukso medaliu. Ką gali žinoti, 
gal vieną dieną ir jis gaus tokį medalį...

51 Lietuvių Sporto Šventes (Canberra 2001) dienotvarkė
Gruodžio 26 d. Registracija Sout
hern Cross Club, Pitman St, Greenway 
Gruodžio 27 d. Šv. Mišios, Holy Fa
mily bažnyčioje, 167 Bugden Ave, Gowrie 
Gruodžio 27 d. Registracija tęsiasi
Gruodžio 27 d. Sporto Šventės atida
rymas, Southern Cross Stadium, Cowlish 
St (kampas Athlon Dve), Greenway 
Gruodžio 27-28 <Ld. Golfas, Murrumbidgee 
Golf Club, Kambah Pool Rd, Kambah 
Gruodžio 27 <L Susipažinimo Vaka
ras, Southern Cross Club
Gruodžio 27-31 <L<L Krepšinis, Southern 
Cross Stadium
Gruodžio 27-31 d.d. Tinklinis, Southern 
Cross Stadium
Gruodžio 29-30 d.d. Tenisas, Town Centre

Aukso į Australiją
Prieš kiek laiko keli jauni lietuviai aukso 

ieškojo Suomijos šiaurėje - Laplandijoje, 
tačiau ten jo nerado. Kitiems atsisakius, 
vienas iš jų nutarė važiuoti į Ameriką ir 
pabandyti ten rasti aukso. Sumokėjęs 70 
dolerių už metinį leidimą, aukso jis pradėjo 
ieškoti Arizonos dykumoje. Čia prieš 100- 
200 metų aukso ieškotojai išrausė gilias, iki 
70 m gylio šachtas, kurių dugne yra daug 
gyvačių, vorų bei skorpionų. Neradęs lai
mės čia, šis lietuvis planuoja važiuoti j Aus
traliją ir čia išbandyti savo auksinę laimę. 
Tačiau neaišku, kaip jam pasiseks gauti dar
bo ir biznio vizą bei pradėti aukso ieškojimą?

Kalbant apie aukso ieškojimą, tai vienas 
geras mano pažįstamas NSW valstijoje 
buvo išsinuomavęs buv. seną ir jau nenau
dojamą aukso kasimo vietą. Ten šalia tekėjo 
upelis, kuriame jis plaudavo rastus su 
smėliu aukso trupinėlius. Dirbdavo jis 
savaitgaliais. Jokio didesnio aukso gabalo 
neradęs, metė tą darbą.

Be aukso ieškojimo, lietuviai bandė ir 
kitus įvairius darbus. Vienas iš jų, baigęs 
darbo sutartį, įsitaisė specialų laivą ir 
gaudydavo jaunus rykliukus, kuriuos parduo
davo ir iš to neblogai gyveno.

Geelongas yra lietuvių žvejų miestas. 
Jau seniai gerai žinomi Geelongo lietuvių 
sugauti ir išrūkyti labai skanūs unguriai.

Club, Athlon Dve (kampas Rowland Rees 
Crs), Greenway
Gruodžio28 d. Bilijardas (8 Ball), 
Southern Cross Club
Gruodžio 31 d. Naujų Metų sutikimas,
Hotel Heritage, 203 Gpyder St, Narrabundah 
Sausio 1 d. “Atsigaivinimo BBQ”,
Weston Park, Weston Park Rd, Yarralumla.

Norintieji dalyvauti, prašomi užsire
gistruoti savo vietiniame sporto klube. 
Nesant vietinio klubo, prašom susisiekti su 
Sporto Šventės Rengimo Komitetu: 
TBungardaitė (02) 6294 3930, THughes 
(02) 62919761, J.Margules (02) 61617565, 
B.Šilinienė (02) 6288 6283, VBagusauskas 
(02) 6292 4508, V.Sadauskas (02) 6296 
5241.

Buvęs ilgametis ALB Geelongo Apylinkės 
pirmininkas Otto Schrederis ne tik gerai 
dainuoja vietos lietuvių chore, bet yra 
ungurių gaudymo bei rūkymo specialistas. 
Tad sėkmės ir gero vėjo Ottai!

Dabartinis Geelongo Lietuvių Namų ir 
Bendruomenės “bosas” Stasys Šutas, žino
mas kaip vienas iš turtingiausių ne tik 
Geelongo, bet ir visos Australijos, lietuvių, 
be savo fabriko, ant jūros įlankos kranto 
turi didelę, kelių kilometrų ilgio farmą. Ir 
ko jis čia neaugina? Turi net ir lenktyninių 
žirgų. Jau keli metai specialiai įrengtoje 
vietoje jūros vandeny Stasys augina 
abalones, pagal anglišką žodyną tai - 
“edible shellfish, yielding mother-of- 
pearl”. Šie ypatingi skanėstai labai brangūs. 
Užauga jie per kelis metus. Savo farmoje 
Stasys turi didžiulį tvenkinį, kuriame yra 
užveisęs gyvius, panašius į lietuviškus vė
žiukus, tik su viena koja. Tai vadinamieji 
“yabbies”. Būnant Geelonge ir man teko jų 
paragauti Gabiausias jų gaudytojas - da
bartinis “Vyčio” pirmininkas Aleksas 
Wiasak, kurio sūnus Steven yra labai geras 
sportininkas ir mokinys. Jis dalyvavo “Natio
nal Chemistry Quiz” ir gavo garbingą 
Distinction apdovanojimą.

Įdomu būtų išgirsti ir apie kitus gerus 
sportininkus, kurie pasiekia laimėjimų 
moksle.

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

Tęsinys, pradžia MP Nr. 1-43

Tėvas stovėjo šalia mano lovos ir mušė 
mane su diržu, nekreipdamas dėmesio į 
mano skaudulius. “Kokia tu esi nedėkinga 
Dievuį” - įtūžęs jis šaukė ant manęs. Tą 
vakarą buvo paskutinis kartas, kai aš 
meldžiausi iš širdies. Prisidengdama krau
juojančius skaudulius nuslinkau į lovą. Ten 
visą naktį verkdama keikiau tą negailes
tingą, žiaurų Dievą. Ir taip negalėdama 
užmigti, išerzinta neapykantos burnojau 
ant Jo ištisą naktį. Miesto gaidžiai jau buvo 
pradėję giedotų kai aš, visa skaudanti ir 
pilna pykčio, galutinai užmigau.

Sekantį rytą mama, kaip visada, per- 
tvarstė mano skaudulius. Išvalė juos su 
peroksidu ir, užtepusi ant jų juodo ichtijolo 
tepalo, pakeitė tvarsčius. Kai kurios žaizdos 
dar tebekraujavo, o aš tebedrebėjau iš 
pykčio. Kaip galėjo tėvas mane taip ne- 
gaikstingai bausti? Argi jis nesuprato, kad 
aš tyčia tikrai to nepadariau. Juk buvau taip 
pavargus, kad negalėjau išlaikyti neuž
migus. Ir vėl prisiminiau, kaip jį mušė 
Briedis. Mintyse man viskas maišėsi Tėvą 
pamačiau tik apie pietus.

Sutvarkius mano skaudulius, mama tuoj 
šoko tvarkyti daiktus. Kaip visada, viskam 
rado vietą. Ilgai netrukus šis butas pasidarė 
mūsų namai. Pro praviras duris pamačiau 
grįžtant namo tėvą. Jis su savim nešėsi 
butelį. “Motin, su šiuo skysčiu galėsim 
išnaikinti visas utėles ir blusas,” - padė
damas jį ant stalo, kreipėsi į mamą.

išdalino kitiems.
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Drybsodama švarioje lovoje galvojau, 
kaip mums seksis gyventi šioje DP sto
vykloje. Mes dabar turėjom padorią pa
stogę nuo lietaus ir šalčio. Per pietus visada 
pripildydavom pilvus su ta pačia sriuba, 
užsikąsdami duona. Pusryčiams ir vaka
rienei gaudavom normą pieno, duonos, 
margarino, uogienės ir avižinių kruopų... 
Nebuvo per daug, bet pavalgyti mums 
užteko.

Kitą rytą senyva vokiečių pora pasi
beldė į mūsų duris. “Guten Tag,” - 
pasveikino mamą senukai. “Kommen šie 
rein,”- ji pakvietė juos į vidų. “Mes esam 
šio namo savininkai” -jie prisistatė ženg
dami per slenkstį. “O kaip malonu... 
Sėskitės prie stalo...”, - pakvietė mama, 
traukdama jiems po kėdę ir, pašaukus 
bobutę, greitai šoko virti vandens žolių 
arbatai. Senelė, kaip visada, svečius užimti 
mokėjo. Aš stebėjau juos iš kito kambario 
ir pajutau vokiečių šeimai kylančią ne
apykantą. Man atrodė, kad jie kėsinosi 
atimti mūsų namus. Kaip tai gali būti? Čia 
dabar yra mūsų namai pagalvojus piktai 
suspaudžiau kumštis. “Man labai nesmagu, 
kad jūsų namas ir baldai buvo atimti iš 
jūsų,” - atsiprašė jų širdingai bobutė. “Ja... 
Ja... Čia ne jūsų kaltė. Jeigu naciai nebūtų 
pradėję karo, mes dabar visi ramiai tebe
gyventume savo namuose,” - sudejavo 
vokietė. Bobutės teisybė. Čia buvo jų na
rnai Staiga pajutau gėdą, atsiminus tėvo 
pyktį, kai komunistai atėmė dalįjoūkioir

Fto to kai senukai išėjo, aš paklausiau 
mamos: “Kodėl šis namas buvo iš jų atim
tas? Ką blogo jie padarė, kad to nusipel
nė?” “Čia ilga istorija, Ale,”- atsakė ji 
trumpai, tikėdamasi kad paliksiu ją ramy
bėje. “Mama, bet aš nesuprantu tos isto
rijos. O kaip su tais namais, kur dabar 
Balienė, Motuzą, Olius gavo kambarius? 
Kieno jie yra? Kodėl tu nenori man pa
aiškinti?” ‘Todėl kad aš tikrai pati nežinau, 
o tik girdėjau kalbant, kad amerikiečiai 
išrinko šį miestelį apgyvendinti pabėgėlius, 
įsakydami burmistrui pusę jo ištuštinti. 
Man gaila tų žmonių, kurie turėjo užleisti 
savo namus mums, bet daugiau nieko 
negaliu papasakoti” - ji atsiduso, turbūt 
prisimindama savo ūkį.

Tą vakarą tėvas grįžo su daugybe gerų 
žinių. “Stovyklos komendantas leido man 
pasilaikyti arklius, jeigu pasižadėsiu jam 
dirbti su jais šioj stovykloj. Jis taip pat sakė, 
kad parūpins jiems geresnius tvartus ir 
pašarą.” “Oi, kaip gerai” - apsidžiaugė 
šypsodamasi mama. “Girdėjau, kad ben
druomenė yra pradėjus steigti lietuvišką 
mokyklą,” - jis atsisuko į mus. “Ar tikrai 
reikės mums ją lankyti?” - tyliai paklausiau 
jo. “Jau pats laikas jums pradėti vėl mokytis 
ką nors naudingo,” - pasakęs išėjo, paglos
tydamas brolio galvą. Ta žinia manęs labai 
nepradžiugino, bet kai pagalvojau, kad gal 
bus proga susitikti su kitais vaikais ir 
pradėti naujas draugystes, nurimau Brolis 
dar mažiau susidomėjo. Sesuo daugiau 
nepaleido iš akių mamos, o atėjus laikui 
pradėti lankyti mokyklą, ji įsikabino įjos 
sijoną ir nenustojo bliauti Praėjus kelioms 
dienoms, džiaugdamasi, kad turėsiu gali

mybę susirasti naujų draugų, aš paprašiau 
mamos: “Leisk man pačiai susirasti tą 
mokyklą.” “Gali, bet palauk manęs. Aš 
eisiu su tavim.” “Ne, mama, ne. Thu nerei
kia eiti su manim. Pati susirasiu. Aš jau 
didelė, keturiolikos metų,” - spyriausi, 
atsisakinėdama, nes dabar kažkodėl buvau 
pradėjus jos gėdytis. “Gerai Ale. Jeigu taip 
nori, eik viena. Bet neužtruk per ilgai,” - 
sutiko ji Pakeliui sutikau ir kitus vaikus, 
einančius į tą pačią pusę su savo tėvais. 
Paklaidžiojus po nežinomas gatves, nuta
riau pasekti juos. Neužilgo priėjau didelį 
dviejų aukštų namą, kuriame buvo mokyk
la. Atsidūrusi nepažįstamoje aplinkoje, 
staiga pasidariau nedrąsi Kas dabar manęs 
laukia, susijaudinus pagalvojau. Prieš žen
giant į vidų stabtelėjau tarpduryje, kol ant 
peties pajutau ranką. “Mergaite, kaip tu 
vadiniesi?” - paklausė aukštas, žilstelėjęs 
vyras. Kraujas užplūdo galvą ir kurį laiką 
negalėjau prisiminti net savo vardo. “Ar aš 
galėsiu eiti į šią mokyklą, prašau?” - ne
drąsiai sušnibždėjau. “Galėsi, bet kas tu 
esi?” - jis vėl paklausė. “Alė, ponas mo
kytojau,” - sumurmėjau. ‘Tada, eikše į vi
dų, Ale. Atsisėsk,” - paliepė man, 
rodydamas į kėdę. Žaisdamas su pieštuku 
kitoj pusėj stalo, jis klausinėjo manęs kur 
mokiausi ir kiek skyrių buvau išėjus. 
Susigėdau, kad negalėjau jam viską atsa
kyti. “Tvarkoj, Ak. Mokykla prasidės už 
dviejų dienų,” - palydėdamas per duris jis 
paaiškino man. Grįždama namo, aš 
spėliojau, ką mokytojas galvojo apie mane 
ir į kokią klasę paskirs.

(Bus daugiau)
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Baltų Studijų suvažiavimas Geelonge In memoriam
Spalio 5-7 dienomis Geelonge vyko 11- 

tosios Baltų Studijų Dienos. Jos sutraukė 
lietuvių mokslininkų, mokslo ir meno mė
gėjų iš visos Australijos. Australijos Baltų 
Studijų Sąjunga - AABS (Association for 
the Advancement of Baltic Studies) įkurta 
prieš 20 metų. Kas antri metai susirenka 
AABS atstovai, kad pasidalintų politine, 
istorine, kultūrine, filologine ir kita infor
macija apie Estiją, Latviją ir Lietuvą. Šį 
kartą buvo 17 pranešėjų, iš jų - 6 lietuviai.

Į šį suvažiavimą Australijos AABS 
nariai ir svečiai suvažiavo iš Australijos 
miestų, universitetų ir bendruomenių, taip 
pat iš Norvegijos Fafo instituto. Pranešimai, 
vaišės ir parodos vyko tris dienas. 11-tųjų 
Baltų Studijų Dienų organizatoriai - 
komiteto nariai dr. Uldis Ozolins (iš 
Melboumo) ir dr. Ted Reilly (iš Geelongo) 
pravedė ir pristatė Studijų Dienų programą 
Deakin Universiteto patalpose.

11-tųjų Baltų Studijų Dienų proga iš 
Norvegijos buvo pakviestas Fafo Centro 
tarptautinių tyrinėjimų direktorius dr. 
Aadne Aasland. Jis atidarė oficialią prog
ramą su plenarine paskaita “Socialinio 
aprūpinimo išvystymas ir susisluoksniavi
mas Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje”. Dr. 
Aasland susidomėjo ir pradėjo studijuoti 
baltų tautų ekonomiką, sociologiją ir teisę 
kai dar buvo Norvegijos kariuomenėje, 
tarnaudamas prie anuometinės Sovietų 
sienos. Dabar jo studijos ir tyrinėjimo re
zultatai labai domina dabartines baltų vy
riausybes, ypač rinkimų metu. Fafo Centras 
turi skyrius Vilniuje, Rygoje ir Taline. Šie 
skyriai padeda norvegams tyrinėti faktus, 
užpildyti klausimų lapelius ir suvesti sta
tistikos duomenis. Dr. Aasland pristatė pas
kutinio projekto, pavadinto “Norbalt” ir 
įvykdyto 1999 m, rezultatus. Šio projekto 
daviniai apie įvairias sodalines problemas 
rodo pesimistiškas išvadas. Pvz., iš trijų 
baltų kraštų, Lietuvoje yra didžiausias be
darbių skaičių ir žemiausias pragyvenimo 
lygis. Lietuvoje taip pat yra didžiausias ne
dirbančių moterų skaičius. Vienintelė džiu
gi žinia ta, kad baltai, ypač lietuviai, dabar 
geriau psichologiškai sprendžia kasdienines 
problemas nei prieš 5 metus, kai Fafo 
Centras pravedė pirmuosius tyrimus.

Po klausimų ir gyvų diskusijų sekė kitų 
atstovų pasisakymai. Iš Sydnėjaus Uni
versiteto dr. Sonia Mycak skaitė pranešimą 
apie Australijos baltų rašytojus. Jos darbas 
dar nebaigtas, bet jau yra sudaryti visų sri
čių lietuvių rašytojų sąrašai. Iš Canberros 
p. Anne Smith kalbėjo apie pirmus pokario 
baltus, 1947 metais atvykusius “General 
Stuart Heintzelman” laivu. Ji tyrinėjo, ko
kią įtaką Australijos kultūriniam bei kas
dieniniam gyvenimui padarė pirmieji baltų 
imigrantai

Gražina Pranauskienė iš Geelongo 
kalbėjo apie Australijos lietuvių tapatybę. 
Pranešėja pastebėjo, kad šis reiškinys vys
tosi paskutiniųjų 50 metų bėgyje. Ji taip pat 
paminėjo apie įtampą santykiuose tarp 
seniau ir nese
niai atvykusių 
lietuvių. Jos su
pratimu, neapy
kanta ir nesusi
pratimai kenkia 
Australijos Lie
tuvių Bendruo
menės veiklai.

Iš Tasmani
jos universiteto 
Algimantas Taš- 
kūnas pranešė 
apie lietuvių kal
bos kursų įstei
gimą Australijos 
universitetuose. 
Pagal pranešėjo 
dabartinę infor
maciją, daugiau
siai lietuviško

Iš kairės: dr. Aadne Aasland iš Norvegijos, ALB KV pirm. Birutė 
Prašmutaitė ir dr. Liuda Apinytė-Popenhagen uždarymo pietuose.

mis temomis domisi kitataučiai. Jie rašo 
tezes apie Lietuvą, net lankosi Lietuvos 
universitetuose, nes žinios apie Lietuvą yra 
įdomios ar naudingos studijuojant kitus 
dalykus. ATaškūnas ragino tuos lietuvius, 
kurie dėsto Australijos universitetuose ir 
kurie norėtų įvesti lietuvių kalbos kursą, 
kad jie pravestų “inter-disciplinary” kur
sus, kuriuose studentus galima būtų 
supažindinti su Lietuva. A.Taškūno 
redaguojamas žurnalas “Lithuanian Pa
pers” yra sudominęs australų bei kitų 
kraštų mokslininkus žiniomis apie Lietuvą. 
Yra daugiau kaip 2000 abonentų 23-juose 
kraštuose. Mano supratimu, šie du 
pranešimai šiuo metu yra labai svarbūs 
lietuviams Australijoje, ypač jaunimui

Sekantys trys pranešimai buvo apie 
buvusios ir dabartinės Lietuvos reikšmę ir 
vietą tarptautinėje plotmėje. Jurgis Žal- 
kauskas iš Melboumo kalbėjo apie Rad
vilos žemėlapį, kuris sudarytas 1613 metais. 
Jis sakė, kad pats kunigaikštis Mikalojus 
Kristupas Radvila buvo šio nuostabaus 
dokumento autorius. Dabar J. Žalkauskas, 
pagal gautą informaciją iš Upsalos Uni
versiteto, ruošia antrą Radvilas žemėlapį.

Dr. Kristina Brazaitienė iš Melboumo 
Universiteto pristatė vokiečių kritiko 
Johannes Bobrowski, Kristijono Donelai
čio poemos “Metai” analizę. Dr. Kristina 
paaiškino, kaip Bobrowski išsimokslini
mas sovietmetyje įtakojo jo temos ir cha
rakterių supratimą Donelaičio poemoje.

Dr. Liuda Popenhagen iš Sydnėjaus 
kalbėjo apie lietuvių režisieriaus Eimunto 
Nekrošiaus Šekspyro dramų pastatymus. 
Pjesės statomos lietuvių kalba. Režisierius 
ir jo trupė gastroliuoja Europoje, Azijoje 
ir Amerikoje. Nekrošiaus pastatymuose 
vaidina šių dienų scenos žvaigždės Andrius 
Mamontovas, Eglė Špokaitė ir kiti. Nek
rošiaus sukuriama žodžio ir aktoriaus ju
desio inscenizacija sudaro unikalią viziją, 
kuri pagarsėjo teatro pasaulyje. Nuo Hong 
Kongo iki Italijos kritikai ir publika aukš
tai vertina jo pasiekimus.

Paskutinį 11-ojo Baltų Studijų Dienų 
plenarinį pranešimą “Spauda apie Konrads 
Kalejs” padarė žurnalistas Jonas Maša- 
nauskas iš Melboumo. Jis aiškino, kaip šio 
latvio praeities veiksmai pavirto dabarties 
politiniu įrankiu, kuriuo naudojasi įvairios 
tarptautinės organizacijos bei politikai. Iš 
publikos, prof. Paulius Kabaila priminė 
klausytojams, kad yra website -

www.komisija.lt
- ten šiuo klausimu galima gauti 

smulkesnę informaciją.
Daug lietuvių atvyko pasiklausyti savo 

atstovų. Tarp jų matėsi p. Aliutė Kara
zijienė, p. Andrius Vaitiekūnas, p. Algis 
Šimkus ir p. Birutė Prašmutaitė (ALB 
pirmininkė), daug kitų geekmgiškių bei 
melboumiškių. Ačiū visiems 11-ųjų Baltų 
Studijų Dienų rengėjams ir dalyviams už 
puikų suvažiavimą.

Dr. Liuda Apinytė-Popenhagen

Mama gimė prie 
gražios Varduvos upės 
Mažeikių apskrityje, 
iškilmingoje Daukantų 
šeimoje. Tėvelis gimė 
Kiminiškės kaime, 
Tirkšlių valsčiuje, Ma
žeikių apskrityje, dvy
likos vaikų šeimoje. 
Mama ir Tėvelis apsi
vedė Vytauto Didžiojo 
metais (1930 m.). 
Įsikūrė Griežės kaime 
prie Ventos upės ir 
Leckavos miestelio. 
Ten gyvendami susi
laukė dviejų dukrų ir 
sūnaus - Emilijos, Ju
lijos ir Antano. Pasi
statė naujus pastatus, 
bet po keturiolikos me
tų viską reikėjo palikti —.---------------

Užėjus karo bangai
šeima pasitraukė į Vokietiją. 1949 m. 
tėveliai su visa šeima iš Vokietijos atvyko į 
Australiją. Įsikūrė kurortinėje vietoje 
Momingtone. Čia nusipirko didelį skly
pą. Pirmieji iš dvylikos lietuvių šeimų pa
sistatė namus. Kas metai jų sodyboje per 
Australia Day vykdavo gegužinės, būdavo 
daug vasarotojų. Tėveliai buvo labai darbš
tūs. Tbrėjo didelį daržą, laikė dvi karves, 
daugvištų, žąsų bei ančių. Slėgė savo sūrius, 
suko sviestą, raugino agurkus ir kopūstus, 
pardavinėjo kaimynams. Be to, dar turėjo

Netekome žinomos solistės
Šių metų rugsėjo 19 d. Montrealyje 

(Kanada) mirė žinoma išeivijos lietuvių 
dainininkė ir solistė Gina Čapkauskie- 
nė (Capkus). Ją prisimins ir Australijos 
lietuviai - ne tik iš jos koncertų šiame 
žemyne, bet ir iš plačiai pasklidusių jos 
dviejų plokštelių su lietuvių ir tarptauti
nių kompozitorių kūriniais. Velionė bu
vo apsigyvenusi Kanadoje, tačiau 
dalyvavo ir Čikagos lietuvių operoje. 
1971 metų sezone, Verdi operos “La 
Traviata” pastatyme, ji atliko pagrindinį 
Violetos vaidmenį. Paskutinis jos 
pasirodymas buvo 2000 metų rugsėjo 
mėnesį Montrealyje, kai ji dalyvavo 
Aleksandro Stankevičiaus kantatoje 
“Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuva”.

AfPinf. Gina Čapkauskienė

Miela Rita, reiškiame gilią užuojautą Tau ir Tavo artimiesiems, netekus 

mylimos sesers Violetos. Danguolė ir Jan Marc

Reiškiame gilią užuojautą mūsų ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos nariui 
Danieliui Homui, jo žmonai Elenutei ir visiems artimiesiems, mirus Tėveliui 
ir Uošviui Juozui Žukauskui

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 

Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

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

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

LB Spaudos S*gos Valdyba

Prisimenant

a.a.Tada Kesminus

didelį sodą su daug vaismedžių. Mama 
laikė bites, kopė savo medų. Mano tėveliai 
turėjo įdomų ir turtingą gyvenimą. Taip 
gyvendami ir bendraudami su žmonėmis 
sulaukė deimantinio 60 metų jubiliejaus.

Paliko septynis anūkus.
Pagal tėvelių pageidavimą skiriu “Mūsų 

Pastogei” $ 500.00 auką. Su pagarba, Jūsų
Emilija Šilienė

PS. Šiandien Tėvų namas su pastatais 
nugriautas, jų vietoje bus statomos penkios 
vilos. E.Š.
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SYDNĖJAUS LIETUVIU KLUBUI 
REIKALINGA RASTINĖS 

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,
RO. Box 205,
BANKSTOWN NSW 1885
Dėl smulkesnės informacijos kreiptis 
į Danguolę 97081414.

.....
Pranešimas

Melbourno Liet. Pensininkų 
Sąjungos nariams

Per sekantį susirinkimą, lapkričio 13 
d., bus paskutinė proga užsirašyti 
Kalėdinės šventės vaišėms, kurios 
bus gruodžio 11 d., 11 vai. A.S.

■ j)

AR JAU

SUMOKĖJAI

“MŪSŲ PASTOGĖS”

PRENUMERATĄ?

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 vai 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,it 
Iždininkojii. 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

Visus kviečiame apsilankyti į 
Melbourno “Dainos Sambūrio” metinį koncertą

1 ‘Gegužinę" <
* kuris įvyks sekmadienį, lapkričio 18 dieną, 130 va L po pietų Melbourno 
J Lietuvių Namuose. Įėjimas - $12, vaikams - veltui. Laukiam visų.

Melbourno choro “Dainos Sambūris“ Valdyba

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.
HMCSMOJJ VALANDA

Visi gėrimai tik pusė kainos!

DIREKTORIŲ NOMINACIJOS UŽSIDARO
Lapkričio 24 d. 4.00 vai.

Lapkričio 25 d. 3.00 vai.
NEPAPRASTAS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Gruodžio 16 d. 2.00 vai

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

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Prašome dėmesio!
Lapkričio 14 <L, trečiadienį, 7 vai. po pietų į Melbourno Lietuvių Khibą prašome 

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

ALB Melbourno Apylinkės Valdyba

PRANEŠIMAS
Atkreipiame malonių skaitytojų dėmesį į tai, kad metų pabaiga jau ne už 

kalnų ir šiais metais išeis tik 6 “Mūsų Pastogės” numeriai.
Primename, kad šventinius sveikinimus, kurie bus paskelbti paskutiniame šių 

metų numeryje gruodžio 17 d., laikas siųsti jau dabar. Iš patyrimo žinome, kad 
kai kurie skaitytojai sveikinimų pasiuntimą palieka paskutinei dienai ir jų 
sveikinimai redakciją pasiekia laikraščiui jau išėjus.

Sveikinimo išspausdinimas kainuoja $20.
Redakcija jų lauks iki gruodžio 10 dienos.

Redakcija

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

registruotis į 51 -eįJč| Sporto šventĘ, kuri įvyks gruodžio 27-31 dieno
mis Canberroje. 51-osios Sporto šventės šeimininkai bus CLSK - VILKAS.

Prašome visus sporto klubus laikytis Sporto Švenčių Statuto ir užsiregistruoti 
pagal paskelbtą datą. Visiems klubams primename, kad raštu praneštų ALFAS 
Valdybai, kuriose sporto šakose numato dalyvauti ir nuorašus pasiųstų šventę 
rengiančiam klubui iki spalio 16 dienos. Visiems klubams primename, kad 
susimokėtų ALFAS Valdybai $30 metinį mokestį.

Iki malonaus pasimatymo 51-oje Sporto šventėje Canberroje.
ALFAS Valdyba

Druska ir pipirai
Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga 

Melbourno Lietuvių Namams dovanoja 80 
naujų, pilnų stiklinių druskinių ir pipiri
nių. AUS nori prisidėti prie Lietuvių 
Namų išlaikymo. Po labai sėkmingo ba
liaus AUS gavo pelno, todėl nusprendė 
nupirkti Klubui mažą dovaną.

Mes pastebėjome, kad jau laikas at
naujinti dabartines geltonas plastikines 
druskines ir pipirines. Jas yra senos, ne
gražios ir nepermatomos. Kartais per 
sekmadieninius pietus pasitaikydavo, kad 
jos būdavo padėtos ant stalų beveik tuščios 
ir ant skanių pietų patiekalų neišbyrėdavo 
nei druskos, nei pipirų. Tikimės, kad naujos 
druskinės ir pipirinės visiems bus. ne tik 

gražios bet ir naudingos. Skanaus!
Melisa Savickaitė, AUS pirmininkė

X«o skiriasi... ...Civilizuota valstybė nuo necivilizuotos?
Civilizuota valstybė nusikaltėlius sodina į kalėjimą, o 
necivilizuota - į aukštesnį postą.

‘OTusų Pastogės* popietė
Sekmadienį, lapkričio 18 d., 2 vaL po pietų Sydnėjaus Lietuvių Klube rengiama 

įprastinė “Mūsų lįstogės” popietė. Šia proga bus išstatyti kelių kolekcionierių 
rinkiniai: miniatiūriniai drambliai, pelėdos, varlės, grybai, dėžutės, antytės ir 1.1. 
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 Endrius Jankus.
Maistas suneštinis, kava ir arbata vietoje. Visus kviečiame kuo skaitlingiau 
dalyvauti. Ramūnas Tarvydas, Bendruomenės pirmininkas

Mūsų Pastogė 
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: PO. Box 550, Bankstown, NSW 1885.
Tbl.: (02) 9790 2319, Faksas: (02) 9790 3233, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
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Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 
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