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Pirmasis Lietuvos garbes konsulų suvažiavimas

Rugsėjo 11-13 dienomis Vilniuje įvyko pirmasis Lietuvos Respublikos garbės konsulų 
suvažiavimas. Platesnį Garbės konsulo Melbourne Andriaus Žilinsko reportažą apie šį 
suvažiavimą skaitykite MP 7 psl

Nuotraukoje: LR Garbės konsulas Melbourne Andrius Žilinskas, LR Garbės gen. konsu
las Aiistrafijoje Viktoras Šliteris, LR Garbės konsulas Dominikos Respublikoje Wilhelm 
Brouwer ir LR Garbės konsule Danjjoje Eva Caspersen.

Juodligė (anthrax) - ir Lietuvoje

Lietuvos Įvykių apžvalga

Kariškiai apsaugo turtą ir paveldą
Okupacinė sovietų ir Rusijos armija 

turėjo užėmusi milžiniškus Lietuvos žemės 
plotus ir tūkstančius įvairiausių pastatų, 
kuriuos naudojo įvairioms funkcijoms, net 
kiaulidėms ir kitiems žemės ūkio reikalams. 
Pasitraukus okupacinei armijai, turtą turėjo 
perimti maži Lietuvos kariuomenės da
liniai. Jiems teko didelė materialinė našta, 
kad apsaugotų šį palyginti vargingą, oku
pacinės armijos suniokotą turtą. Kadangi 
Lietuvos prioritetas yra tobulinti karines 
pajėgas, kad patekti į NATO gretas, būtų 
natūralu, jog saugomo turto reikalai bus 
pamiršti. Tai neįvyko - turtas buvo ne tik 
išsaugotas, bet ir tobulinamas. Savival
dybės mėgina savo nugyventą turtą per
vesti kariuomenės administracijai.

Dienraštis “Kauno diena” savo spalio 
25-tos laidoje rašo:”Du pasaulinius karus 
atlaikęs Kauno tvirtovės kompleksas žiau
riausiai niokotas pastarąjį dešimtmetį pačių 
kauniečių rankomis. Geriausiai išsilaikė tik 
ta pastatų dalis, kuri buvo perduota ka
riuomenei Savivaldybės “globojami” mūrai 
daug kur sulyginti su žeme. ”

Daugybę pastatų ir didelį plotą sau
gantis jėgerių bataliono įgulos viršininkas 
kpL Virgilijus Lankas pareiškė: “...gali būti 
neturtingas, bet ne būtinai apsileidęs. Dabar 
mūsų teritorija atrodo pakankamai civili
zuotai negėda priimti užsienio delegacijas.”

Panašiais pastebėjimais dalijosi ir kitų 
dalinių vadovai, saugantys žemes ir pas
tatus, kaip Karo medicinos tarnybos virši
ninkas pik Itn. Leonardas Bakaitis, inži
nerijos bataliono vadas pik. Itn. Raimondas 
Visockis. Dalinių vadai pabrėžė, jog išsau
goti pavyko tik tuos Kauno tvirtovės pas
tatus, kurie buvo perduoti kariuomenei 
tuoj po okupacinės kariuomenės pasitrau
kimo. Inžinerijos bataliono S-4 skyriaus 
viršininko pavaduotojas kpt. Albinas 
Čemauskas pareiškė: “Praėjusių metų 
pabaigoje Savivaldybė mums paskyrė kai
mynystėje esantį kareivinių kompleksą, kurį 

sudaro 12 ha žemės ir 23 pastatai Teritorija 
labai suniokota... Jei kompleksas mums būtų 
perduotas 1991-1993 m., neabejoju, kad ja
me esančio nekilnojamo turto vertė būtų 
išsaugota... Visiškai sugriauti 4 pastatai 
tačiau Savivaldybės dokumentuose jie tebe
egzistuoja kaip nekilnojamas turtas. ” Ka
riškiai stebisi tokiu Savivaldybės neūkiš
kumu - nepadaryta inventorizacija, tad 
šiandien neįmanoma nustatyti sunaikinto 
turto vertės. Nors nugyventas turtas ka
riuomenei yra didelė našta, pagrindiniai 
Kaune dislokuoti daliniai savo teritorijų 
mažinti neketina. Kiek sąlygos leis, re
konstrukcijos ir statybos bus tęsiamos, 
turtas bus saugomas ir tinkamai adminis
truojamas.

NATO teigiamai įvertino 
Lietuvos pasirengimą narystei 
NATO valstybės pripažįsta Lietuvos 

pažangą regijoniniame bendradarbiavime, 
gerus santykius su kaimynais, aktyvų daly
vavimą NATO vadovaujamose taikos 
palaikymo operacijose Balkanuose bei 
priemones kovai su terorizmu.

Tokių vertinimų susilaukė Briuselyje 
pristatyta trečioji Lietuvos pasirengimo 
narystei NATO programa. Lietuvos dele
gacija, vadovaujama užsienio reikalų vice
ministro Giedriaus Čekuolio, informavo 
Aljanso valstybes apie pasirengimo narystei 
NATO programos tikslus, jų įgyvendinimo 
būdus bei atliktus darbus siekiant narystės.

NATO valstybės sveikino Lietuvos ka
riuomenės reformą ir stiprinamą įnašą į 
Aljanso kolektyvinę gynybą. Teigiamai 
įvertino Lietuvos Vyriausybės darbą infor
muojant visuomenę apie užsienio politikos 
tikslus ir integracijos j NATO procesą. 
Pažymėjo didėjančią Lietuvos visuomenės 
paramą narystei NATO. Susitikime taip pat 
buvo aptarti teisiniai narystės pasiruošimo 
ir kovos su korupcija aspektai

Naujas liberalų vadovas
Spalio 27 dieną Panevėžyje įvyko Ii-

Juodligė, daugiau kaip mėnesį plintanti 
Amerikoje, - jau Lietuvoje. Lapkričio 1 d., 
Visų Šventųjų dieną, pasitvirtino Vilniaus 
mikrobiologų būgštavimai: laboratorijoje 
nugaišo pelė, užkrėsta serumu, pagamintu 
iš įtartinų miltelių. “Juodligės sukėlėjų at
radome viename iš penkių pašto maišų, 
kuriuos mums perdavė patikrinti JAV am
basada Vilniuje”, - pranešė mikrobiologijos 
laboratorijos vedėja Kazimiera Rutienė.

Žinia apie pirmąjį Europoje patvirtintą 
juodligės atvejį žaibiškai apskriejo visą pa
saulį. Pranešimus apie tai išplatino didžiau
sios naujienų agentūros. Reportažus iš Lietu
vos parodė ir pagrindinės JAV televizijos 
stotys. Pirmas juodligės atvejis už Jungtinių 
Valstijų ribų buvo užregistruotas JAV am
basadoje Peru sostinėje Limoje.

Pašto siunta, kurios viename maišų 
rasta juodligės sukėlėjų, j Vilnių iš JAV 
buvo išsiųsta tarp spalio 11-osios ir 24- 
osios. Iš JAV Valstybės Departamento j 
Lietuvą atkeliavę pašto maišai laboratorijai 
buvo perduoti antradienį, spalio 30 d. 
Sekantį vakarą laboratorijoje viename iš 
maišų paimtų mėginių buvo išaugintas 
juodligės sukėlėjas bacillus anthracis. 
Laboratorijoje buvo imtasi visų reikiamų 
atsargumo priemonių - jos darbuotojams 
profilaktiškai paskirti antibiotikai n maišai 
iškaitinti aukštoje temperatūroje, kuri 
sunaikina juodligės sukėlėjus.

Apie tyrimo rezultatus buvo iš karto 
pranešta JAV ambasadai Septyni jos dar
buotojai, turėję reikalų su pašto siunta, jau 
vartoja antibiotikus, profilaktinis kursas 
pasiūlytas ir besibaiminantiems dėl savo 
sveikatos jų šeimų nariams. Ambasados 
pašto skirstymo kambarys buvo išsyk už
antspauduotas ir išdezinfekuotas.

Lapkričio 1 d., Visų Šventųjų dieną, 
JAV ambasada Vilniuje nedirbo. Pasak 
amba-sados kultūros atašė Michael Boyle, 
planuojama, kad ambasada vėl dirbs penk
tadienį, nors daugelis darbuotojų tą dieną 
atsiprašė iš darbo. Diplomatas neatmetė 
galimybės, kad nutarimas atnaujinti amba
sados darbą gali ir keistis.

Amerikos ambasada Vilniuje, kaip ir 
kitos šios šalies atstovybės visame pasau- 
fyje, dėl juodligės užkrato grėsmės laikinai 
nutraukė susirašinėjimą paštu su JAV 
Valstybės Departamentu.

beralų sąjungos 
kongresas, kuria
me buvo renka
mas sąjungos va
dovas. Kongre
sas prasidėjo ir 
baigėsi aštria vi
dine nesantaika. 
Partijos nariai 
vieni kitus vadi
no paksininkais 
ir gentvilinin- 
kais. Kalbėtojai 
reiškė ne tiek sa
vo nuomonę, kiek 
savo jausmus ir 
tai su kartėliu 
oponentui Kandidatai į pirmininkus buvo 
du : Rolandas Paksas ir Eugenijus Gent
vilas. Po ilgų ginčų ir daug išreikšto kartė

Iš kairės: Eugenijus Gentvilas ir Rolandas Paksas

JAV diplomatinio pašto paslaugos buvo 
sustabdytos po to, kai kelios Valstybės Depar
tamento pašto skirstymo priemonės V&shing- 
ton’e buvo užkrėstos juodligės sporomis.

Lietuvos epidemiologai pareiškė, kad 
juodligės užkratas, rastas ant diplomatinio 
pašto maišų, tiesioginės grėsmės šalies gy
ventojams nekelia. Juodlige žmogus negali 
užsikrėsti nuo kito žmogaus. Pasak Užkre
čiamųjų ligų kontrolės ir profilaktikos 
centro direktoriaus pavaduotojo Vytauto 
Bakasėno, prie pašto maišų lietėsi tik 
diplomatinio pašto kurjeris, kuris paėmė 
juos iš lėktuvo ir nuvežė į ambasadą.

Valstybės saugumo departamento di
rektoriaus pavaduotojas Arvydas Pocius 
žinias apie patvirtintą juodligės atvejį šalyje 
pavadino labai neramiomis: “Šis atvejis dar 
kartą įrodo, kad Lietuva nėra apsaugota nuo 
pasaulyje plintančios bioterorizmo grėsmės. 
Niekas nuo jos neapsaugotas. Mums visiems 
yra apie ką labai rimtai pamąstyti”. Pa
reigūnas informavo, kad artimiausiu metu 
bus sušauktas valstybės saugumo tarnybų, 
sveikatos apsaugos ir pašto tarnautojų 
pasitarimas, kuriame bus detaliai aptarta 
situacija šalyje ir priemonės, kurių bus im
tasi apsisaugoti nuo biologinės grėsmės.

Lietuvoje toliau randama neaiškios 
kilmės miltelių. Priešgaisrinės apsaugos 
gelbėtojai juos surinko Kaune ir Pane
vėžyje. Vėliau vokas su neaiškios kilmės 
milteliais aptiktas tarp pašto korespon
dencijos bendrovės “Lietuvos energija” 
Kauno filiale, elektros tinklų įmonėje. Iš
kviesti ugniagesiai gelbėtojai voką paėmė 
iš šios įmonės raštinės. Įdėtas į plastikinį 
maišą siuntinys kol kas saugomas įmonėje 
“Švara”. Tą pačią dieną prie pašto dėžutės 
išbarstytų miltelių buvo aptikta Panevėžio 
savivaldybėje. Ugniagesiai gelbėtojai su
rinktus miltelius išsivežė. Jie yra laikomi 
Panevėžio priešgaisrinės apsaugos tarnybos 
patalpose. Įtartinus miltelius iš Kauno ir 
Panevėžio išvežė į Vilnių specialus Prieš
gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departa
mento ekipažas. Siuntiniai buvo nugabenti 
į Vilniaus visuomenės sveikatos centro 
mikrobiologijos laboratoriją ištirti

Priešgaisrinės apsaugos gelbėtojai 
visoje šalyje yra surinkę 51 paketą su 
neaiškios kilmės milteliais.

Liudas Dapkus, “Lx”

lio, pagaliau įvyko pirmininko rinkimai. 
Stipria balsų dauguma - 374 prieš 208

Nukelta į 2 psL
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

♦ Spalio 30 d. Gruzijos policija pravedė 
nuodugnią kratą vienoje iš populiarių 
Tbilisi televizijos stočių, kuri nuolat kri
tikuodavo vyriausybės veiksmus. Opozicija 
apkaltino Gruzijos vyriausybę bandymu 
užgniaužti žodžio laisvę. Masinės žmonių 
demonstracijos reikalavo kai kurių minis
trų pašalinimo. Lapkričio 1 d. Gruzijos 
prezidentas Eduard Ševarnadze buvo 
priverstas atleisti visą ministrų kabinetą.
♦ Lapkričio 1 d. prisaikdinta nauja Bu
rundi respublikos vyriausybė, užbaigiant 
aštuonerių metų konfliktą tarp tutsi ir hutu 
giminių, pareikalavusi kelis šimtus tūks
tančių gyvybių. Buvusio Pietų Afrikos pre
zidento Nelson Mandela tarpininkavimo 
dėka sudarytas valdžios pasidalinimo 
planas, įgalinąs abiejų tautų atstovams 
lygiomis teisėmis dalyvauti valstybės 
valdyme.
♦ Lapkričio 1 d. Taliban ambasadorius 
Pakistanui Mullah Abdul Salam Zaeef 
pareiškė australų ABC žurnalistui, kad 
džihad (šventas karas) palies visus JAV 
karinius sąjungininkus kovoje prieš Afga
nistaną, jų tarpe ir Australiją. Sekančią 
dieną Australijos musulmonų religiniai ir 
politiniai vadovai atmetė džihad iššūkį, 
pareikšdami solidarumą Australijai ir jos 
vyriausybei. Atmesdamos “šventojo karo” 
šūkį musulmonų organizacijos tačiau 
organizuoja bei dalyvauja taikos demons
tracijose, siekiančiuose sustabdyti karo 
veiksmus prieš Taliban valdomą Afga
nistano dalį.
♦ Egipto prezidentas Hosni Mubarak ir 
keletas kitų JAV musulmonų sąjungininkų 
kreipėsi į George W. Bush, kad JAV 
suspenduotų Afganistano orinius puoli
mus, kol tęsis arabų Ramadan mėnuo. Šiai

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL

laimėjo 41 metų klaipėdietis Eugenijus 
Gentvilas. Nors rinkimuose buvo aiški 
persvara, paksininkai ir toliau reiškė savo 
pyktį. Partijoje atsirado tiesiog skilimas, o 
tai neigiamas reiškinys. Nors abu kandi
datai žodžiais nesisvaidė, nesantaika tarp 
jų, o ypač Pakso pusėje, buvo stipriai 
jaučiama.

Pirmininkas E.Gentvilas nedvejodamas 
pasiūlė savo pirmojo pavaduotojo vietą 
Rolandui Paksui. Paksas siūlymą priėmė 
santūriu galvos linktelėjimu. TUo atslūgo 
kongreso įtampa - partijos skilimo išveng
ta. "Irioj pat vienbalsiai jis buvo išrinktas.

Tačiau renkant partijos valdybą, visi 
pagrindiniai Pakso šalininkai atsisakė tapti 
jos nariais, o Paksas pareiškė, kad jau 
šiandien atsistatydins iš Liberalų frakcijos 
Seimo seniūno ir opozicijos lyderio pareigų. 
Eugenijus Gentvilas daro viską, kad tai 
neįvyktų. Frits Gentvilas negali perimti šių 
pareigų, nes jis nėra Seimo narys.
Komandiruotės į egzotiškas šalis

Jau seniai Lietuvos žmones erzina daž
nas parlamentarų ir politikų iškylavimas į 
užsienio šalis biudžeto sąskaita. Nėra abe
jonės, kad Lietuvai stojant į Vakarų struk
tūras, pareigūnų kelionės yra būtinos, ta
čiau žmonės yra pajėgūs įvertinti būtinas 
ir nebūtinas keliones. Dienraštis “Lietuvos 
rytas” savo spalio 29 dienos laidoje išvardija 
bereikalingas keliones į egzotiškas šalis, 
kurios Lietuvai naudos neduoda, o ištuš
tina kuklų jos biudžetą.

Posėdžiavo Valstybės gynimo 
taryba

Spalio 30 dieną posėdžiavo Valstybės 
gynimo taryba (VGT). Posėdyje dalyvavo 
Prezidentas Valdas Adamkus, Seimo Pirm 
Artūras Paulauskas, M in. Pirm Algirdas 
Brazauskas, kr. aps. min. Linas Linkevičius,
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minčiai priešinasi musulmonas Pakistano 
prezidentas Pervez Musharraf bei 
musulmonai kovoją prieš Taliban šiaurės 
Afganistane.
♦ JAV-bėse vis pasitaiko susirgimų 
juodlige. Ligos sporų pastebėta įvairiose 
pašto įstaigose, ministerijose, žiniasklaidos 
įstaigose, užsienio ambasadose (jų tarpe 
JAV ambasada Vilniuje). Iki lapkričio 5 
dienos užregistruoti 16 susirgimai juodlige, 
iš jų 4 mirtys.

JAV pareigūnai stengiasi apsisaugoti 
nuo galimų teroristų užpuolimų ateityje. 
Ypač saugomos branduolinės jėgainės bei 
didieji Kalifornijos tiltai
♦ Rusijos Aukščiausias Teismas atmetė 
prašymą reabilituoti generolą Andrėj 
Vlasov, 1946 m. liepos mėn. pakartą 
Maskvoje. Patekęs į vokiečių nelaisvę 1942 
m. Volchovo katiliniame mūšyje, genero
las Vlasov vėliau vadovavo iš rusų karo 
belaisvių sudarytiems savanorių daliniams 
kovoje prieš Staliną ir Sovietų Sąjungą.
♦ Lapkričio 3 d. Šiaurės Sąjungos 
daliniai išstūmė Taliban pajėgas iš Aq - 
Kupruk srities į pietus nuo Mazar-e-Sharif 
miesto. Sekančią dieną Taliban kariai 
priešpuoliu atsiėmė prarastą sritį, nors 
kovos tebeina netoli Aq-Kupruk miesto.

Pietiniame Afganistane iš Vakarų 
atvykęs Hamid Karzai bando sukelti paštun 
genties vadus prieš Taliban. Taliban sakosi 
paėmę eilę Karzai šalininkų į nelaisvę per 
susidūrimą, ir juos nužudę.
♦ Osamabin Laden bando nustatyti 
musulmonus prieš Australiją. Jis pristatė 
Australijos veiksmus sustabdant žudynes 
RytųTimore kaip puolimą, nukreiptą prieš 
musulmonišką Indoneziją, stengiantis 
atplėšti nuo jos dalį teritorijos.

Kariuomenės vadas Jonas Kronkaitis, užs. 
reik. min. Antanas Valionis, vidaus reik 
min. Juozas Bernatonis, Valstybės saugumo 
dep. vadovas Mečys Laurinkus, Seimo 
nac.saugumo ir gynybos komiteto pirm 
Alvydas Sadeckis ir kiti aukšti pareigūnai.

Prezidentas išklausė š.m rugsėjo 19 d. 
VGT įgaliotų vaktybės institucijų vadovų 
pranešimus apie nuveiktą darbą tarptau
tinio terorizmo prevencijos ir antiteroris- 
tinių veiksmų koordinavimą.

Rugsėjo 19 d. VGT nutarimu, Seimui 
buvo pasiūlyta parengti ir priimti Nepap
rastosios padėties įstatymą. Būtinos Bau
džiamojo kodekso pataisos, sugriežtinant 
baudžiamąją atsakomybę dėl melagingų 
teroristinio pobūdžio pranešimų apie 
visuomenei gręsiantį pavojų ir reikalingas 
Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo 
pataisas. Pasiūlyta, kad Seimas p>.ritartų 
Krizių valdymo centro ir štabo sudarymui.

Be to, rugsėjo 19 d. VGT nutarimu, 
Vaktybės saugumo departamentui (VSD) 
buvo pasiūlyta užtikrinti antiteroristinės 
žvalgybos ir tarptautinio bendradarbiavimo 
šioje srityje plėtojimą ir koordinavimą, 
parengti Nacionalinės kovos su terorizmu 
programą ir pateikti ją Vyriausybei bei 
Seimui.

Lietuvos gyventojų surašymo 
daviniai

Remiantis š.m. balandžio mėn. visuo
tinio gyventojų surašymo išankstiniais 
duomenimis, dabar šalyje gyvena 3,491,000 
nuolatiniai gyventojai Surašyta 1,632,100 
(46.8%) vyrų ir 1,858,700 (53.2%) moterų.

Palyginus su 1989 metų gyventojų 
surašymu, gyventojų skaičius Lietuvoje 
sumažėjo 5%. Per tą patį laikotarpį Estijoje 
sumažėjo 12%, o Latvijoje 11 %.

Lietuvos Statistikos departamento 
direktoriaus pavaduotojas Petras Aldys 
-teigia, jog sovietmečiu gyventojų skaičius

ŽMLCJMJ
Pasisako Bendruomenės nariai

Ar esame ekonominiai 
emigrantai?

Antrajam pasauliniam karui pasibaigus, 
Vakarų Europoje susitelkė virš kelių mi
lijonų įvairių tautybių žmonių, kurie ieškojo 
prieglobsčio. Bandyta juos grąžinti į jų 
kraštus, bet daugelis nesutiko ir priešinosi 
Tarp jų virš 70 000 lietuvių. Šiandien, dau
giau kaip po 50 metų, Lietuvos ir išeivijos 
spaudoje pasirodo straipsniai, kuriuose 
nagrinėjamas jų statusas: kas jie? Emi
grantai, pabėgėliai, tremtiniai ir Lt. Laik
raščio “XXI amžius”, leidžiamo Kaune, 
š.m rugsėjo 12 d. laidoje (nr.68) Darius 
Vilimas serijoje straipsnių: “Ant tūkstant
mečio slenksčio, 6” rašo: “Per paskutinį 
dešimtmetį skaudžiai išryškėjo ir senokai 
primiršta “išbėgimo” tendencija. Ji nėra nau
ja. Lietuvių emigrantai, gelbėdamiesi nuo 
carizmo nagų, kėlėsi į svečias šalis dar nuo 
XJX a. pabaigos. Prieš gerą šimtmetį Čikagoje 
jau gyveno 100000lietuvių. Antroji emigran
tų banga ūgi buvo ekonominė (mano pabrauk
ta) ir sutapo su prieškario Lietuva... ”,

Darius Vilimas, atrodo, nėra tinkamai 
susipažinęs su antrosios bangos “emi
grantais”, pavadindamas juos ekonomi
niais, ieškojusiais skalsesnio duonos kąsnio. 
Antroji banga lietuvių paliko savo kraštą 
dėl visiškai skirtingų priežasčių. 1940 m. 
Lietuvą okupavus Sovietų Sąjungai, buvu
sieji užsienyje lietuviai: diplomatinėse 
tarnybose, studijuojantys kitų kraštų uni
versitetuose, įšvykę laikinai, nebegrįžo dėl 
Lietuvos politinės padėties. 1941 m. sausio 
10 d. Sovietų Sąjunga ir Vokietija pasirašė 
gyventojų mainų sutartį tarp Lietuvos ir 
Vokietijos. Per labai trumpą laiką - du su 
puse mėnesio iš Lietuvos Vokietijon išvyko 
apie 50 000 volksdeutsche, o Lietuvon 
atvyko 6 167 asmenys iš Klaipėdos krašto 
ir 14528 iš Suvalkų krašto. Lietuva prarado 
30 000 gyventojų. (Arūnė Arbušauskaitė 
“Lietuvos okupantai”, 2001, Klaipėda).

Per vienerius sovietų valdymo metus 
(1940-41), per sieną slapta Vokietijon 
išvyko asmenys, kuriems grėsė pavojus būti 
suimtiems. Vokiečių okupacijos metu 
(1941-44 m) Vokietijon darbams prievarta 
buvo išgabentas nemažas skaičius lietuvių. 
1941 m prasidėjus Vokietijos-Sovietų Są
jungos karui, Lietuvos kariuomenėje tarna
vusieji pakliuvo vokiečių nelaisvėn, vėliau 
prievarta buvo įjungti vokiečių kariuome- 

surašyme buvo dirbtinai padidintas apie 
15,000. Be to, po Nepriklausomybės 
atkūrimo, apie 50,000 Rusijos karių išvyko 
iš Lietuvos. Gyventojų skaičiaus mažėjimui 
įtakos turi ir nesurašyti Lietuvos piliečiai, 
išvykę dirbti ar mokytis į užsienį, pagal 
turistines vizas ir ten pasilikę. P. Adlio 
teigimu, tokių piliečių gali būti apie 120,000 
- 130,000. Dabar kaimuose gyvena 
1,146,000, o miestuose 2,345,000 žmonės. 
Palyginus su 1989 metų duomenimis, kaime 
žmonių sumažėjo 42,000, o mieste 142,000. 
Per 12 metų gyventojų skaičius mažėjo 
visuose didžiuosiuose miestuose. Šiandien 
Vilniuje gyvena 543,000 gyventojų, Kaune 
-381,300, Klaipėdoje -194,400, Šiauliuose 
-135,700, Panevėžyje -122,300 gyventojų.

Galutiniai surašymo duomenys bus 
pradėti skelbti pirmąjį 2002 metų pusmetį.

Vokietijos gynybos ministras 
Vilniuje

Spalio 31 d. Vilniuje lankėsi Vokietijos 
gynybos ministras Rudolf Scharping. 
Pasitarime su Prezidentu Valdu Adam
kumi, krašto apsaugos min. Linu Linkevi
čiumi ir kitais Lietuvos pareigūnais, buvo 
nagrinėjamos Europos saugumo temos, 
Lietuvos jungimąsis į NATO, santykius su 
kitomis šalimis.

Prezidentas pabrėžė, kad Lietuva 

nėn. Dauguma tarnavusių Vietinėje Rink
tinėje prievarta buvo išgabenti Vokietijon į 
darbo batalionus. 1944 m. vokiečiai gaudė 
ir suiminėjo vyrus, apvilko juos vokiečių 
kariuomenės uniforma, o kareivio pase 
įrašė: “Freiwilliger” - savanoris. Karui 
baigiantis, kai kurie lietuviai amerikiečių 
ir angių buvo paimti į nelaisvę, kur praleido 
keletą mėnesių.

Didžiausia dalis lietuvių savo kraštą 
paliko artėjant sovietų frontui. Rainių, 
Pravieniškių, Panevėžio ir kitų vietų žiau
riai nužudytų lietuvių vaizdai ir trėmimai 
dar buvo gyvi žmonių atmintyje. Jie trau
kėsi, tikėdamiesi grįžti, kai sovietų verži
masis bus sulaikytas, ar kai Vakarų aliantai 
užims Pabaltijo kraštus. Deja, Vakarų alian
tai neskubėjo ir visa Rytų Europa bei dalis 
Vakarų atsidūrė sovietų naguose.

Tarptautinės pabėgėlių organizacijos 
(UNRRA vėliau IRO) asmenims, atsisa
kiusiems grįžti į savo kraštus dėl politinių 
priežasčių, suteikė prieglaudą. Juos vadino 
ne emigrantais, bet išvietintais asmenimis - 
displaced persons (DP). Stovyklose apsigy
veno virš milijono įvairių kraštų pabėgėlių. 
Jų gyvenimo sąlygos buvo minimalios, tad 
juos vadinti ekonominiais emigrantais var
gu ar teisinga. 1946 m. stovyklose buvo 
bandoma kur nors juos įkurdinti Lankėsi 
įvairių kraštų komisijos, ieškodamos darbo 
jėgos. Pirma, verbavo tiktai jaunus, sveikus 
jaunuolius(-es). Nemažai lietuvių išvyko 
Anglijon ir Kanadon, vėliau JAV ir Aus
tralijon, dalis liko Vokietijoje. Nė vienas iš 
jų nepaliko savo krašto savanoriškai, ieš
kodami geresnio gyvenimo arba, kaip rašo 
D.Vilimas, “...ieškodami skalsesnio duonos 
kąsnio...”. Net išvykdami į kitus kraštus, ne 
visi turėjo pasirinkimą.

Lietuviai, po Antrojo pasaulinio karo 
atsidūrę Vokietijos stovyklose, pradžioje 
save vadino tremtiniais. Vokietijoje buvo 
sukurta “Lietuvių Tremtinių Bendruome
nė”, apimanti visus Vokietijoje gyvenančius 
lietuvius. Šiandien, kai sakome “tremti
nys”, dažniausiai turime galvoje Sibiro 
tremtinius. Manau, kad “tremtinio” sąvoka 
yra šiek tiek platesnė.

Antrojo pasaulinio karo metu po visą 
pasaulį išblaškyti lietuviai - pasekmė So
vietų ir Vokietijos konflikto. Vakarų valsty
bės, iš kurių buvo tikimasi pagalbos, apvylė 
sovietų okupuotus kraštus. Vietoje para
mos, jos buvo pasidalintos tarp karo laimė
tojų, neatsižvelgiant į jų padėtį ir norą.

Bandant išsaugoti gyvybę, negalvojama 
apie skabesnį duonos kąsnį.

Viktoras Baltutis

aktyviai ruošiasi būsimą jam NATO plėtros 
etapui ir labai vertina Vokietijos paramą 
siekiant šio tikslo. Priminė, kad nemažai 
Lietuvos karininkų studijavo Vokietijoje. 
Lietuvos kariuomenei Vokietija perdavė 
karinės technikos ir įrangos.

Prezidentas ir Vokietijos gynybos mi
nistras sutarė, kad rugsėjo 11-tosios tero
ristinių išpuolių kontekste vis didėja tarp
tautinio bendradarbiavimo svarba saugu
mo srityje. Prezidentas priminė Madrido 
konferenciją, kur buvo priimta bendra dek
laracija dėl kovos su terorizmu ir gjaudesnio 
tarptautinio bendradarbiavimo.

Vokietijos gynybos ministras užtikrino 
Prezidentą V. Adamkų, kad tolesnės NATO 
plėtros procesas neapsiribos kelių valstybių 
pakvietimu į aljansą ir kad NATO plėtrai 
jokia valstybė neturi veto teisės. Ministras 
priminė, kad narystė aljanse priklausys nuo 
siekiančios įstoti šalies apsisprendimo, 
NATO valstybių - narių pozicijos ir kandi
dačių pasirengimo narystei įvertinimo.

Vokietijos gynybos ministras sakė, kad 
Lietuvai ruošiantis narystei NATO, Vokie
tija ir toliau teiks visapusišką pagalbą šioje 
srityje.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, Elta ir Liet, grįžimo inf. centro biuleteniais.
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BENDRUOMENĖJ B AR U OJE
Kas gi parašys...

Kas gi parašys apie “Entuziastes”, jeigu 
ne jos pačios. Sugrįžom iš atostogų Lie
tuvoje ir norim apsiskelbti, kad dar esame 
ir turime visokių idėjų. Ateinančiais metais 
norime vėl suorganizuoti vaikų piešinių 
parodą, fotografijų parodą ir, kaip naujovę, 
- Užgavėnių kaukių parodą. Apie vaka
rones dar pagalvosime, bet dėl šių kon
kursų, tai kviečiame visus - jaunus, mažus, 
didelius, senus - jau dabar pradėti ruoštis. 
Atidėkite parodoms ką sukūrę, bandykite 
savo fantaziją ir sugebėjimus kaukių kū
ryboje. Kaukės gali būti iš bet kokios me
džiagos, o jeigu norite informacijos apie 
lietuviškas Užgavėnių kaukes, kreipkitės j 
Liliją. Atsiminkite, kad Užgavėnės 2002 
metais bus gana anksti, o apie tą laiką ir 
norime suruošti parodą, tad nedelskite, 
pasiknibinėkite turėdami laiko, o ir kitoms 
parodoms eksponatų neatidėkite iki 
paskutinės minutės! Sekite mūsų skelbimus 
spaudoje.

Lietuvės tapytojos paroda Perth’e

Perth’e gyvenanti lietuvaitė, tapytoja Linda Skroįytė vėl rengia savo darbų parodą. 
Jos tema - Karajini apylinkių gamtovaizdis. Čia ji lyrišku, impresionistišku stiliumi 
išreiškia savo lyrišką romantinį požiūrį į medžius, miškus bei kalnus. Paroda veiks Perth’o 
Margaret River Galleries patalpose nuo lapkričio 10 iki gruodžio 2 dienos.

Nuotraukoje: Liudos Skrolytės “Karajini gamtovaizdis” (mišri technika).

Melbourno inžinieriai ir architektai aptarė 
Valdovų rūmų atstatymo projektą

Melboumo Inžinierių ir Architektų 
Sąjungos nariai bei svečiai kalbėjo apie 
Valdovų rūmus. Jie ragino visus prisidėti 
prie Valdovų rūmų atstatymo vajaus.

Susirinkimas įvyko spalio 10 dieną 
Melboumo Lietuvių Klube, dalyvaujant 
švedui - Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
atstovui Lietuvoje - Gabrieliui Žemkalniui. 
Jis supažindino dalyvavusius, kas šiuo 
klausimu yra daroma Lietuvoje.

Susirinkimo atidarymo kalboje Są
jungos pirmininkas architektas Jurgis

PRAVEJI IMA J
Atkreipiame malonių skaitytojų dėmesį į tai, kad metų pabaiga jau ne už 

kalnų ir šiais metais išeis tik 5 “Mūsų Pastogės” numeriai.
Primename, kad šventinius sveikinimus, kurie bus paskelbti paskutiniame šių 

metų numeryje gruodžio 17 (L, 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

Norime pasidžiaugti, kad atostogau- 
damos veltui laiko neleidome. Sužinojom, 
kad Turgelių mokyklai (Vilniaus krašte) 
verkiant reikia futbolo vartų ir krepšinio 
lentos, kad vaikai turėtų kur žaisti. Jau ir 
sąmata buvo sudaryta - 600 litų - tik iš kur 
gauti pinigų? Ttioj sušaukė m visuotinį 
Entuziasčių draugijos susirinkimą ir 
nusprendėm tą sumą tuojau padovanoti 
mokyklai, kad iki mokslo metų pradžios 
viskas būtų padaryta. Paskui susipažinom 
su Vytauto Landsbergio Fondo labdaros 
veikla, ir ten įdėjom tokią pat sumą. (Apie 
to Fondo veiklą netrukus painformuosime 
ir mūsų bendruomenę). Tas viskas, aišku, 
iš Melbourne tautiečių pinigų, kuriuos jie 
išleido valgydami mūsų pagamintus gar
džius pietus!

Dabar sugrįžom, dar turime truputį 
energijos ir laukiame, kad tautiečiai pri
tartų mūsų veiklai.

Melbourne Entuziastės

Žalkauskas apibūdino Žemutinės Pilies 
pastatų istoriją ir lėšų telkimą Valdovų 
rūmų atstatymui. Jis taip pat pranešė, kad 
“Talkoje” atidaryta sąskaita - Valdovų 
Rūmų Atstatymo Fondas - ir kvietė 
norinčius paremti rūmų atstatymą, įmokėti 
auką tiesiai į naujai atidarytą sąskaitą.

Susirinkimo dalyviai buvo pavaišinti 
šampanu ir turėjo progą išgirsti Violetos 
Urmanos ariją CD įgrojime bei pasigėrėti 
Rūmų atstatymo brėžiniais.

Jurgis Žalkauskas

Lietuviška “oazė” Nullarbor lygumoje

Kai reikia, Rasa pakeleivingiems ruošia užkandžius.

Prie didžiosios Austra
lijos įlankos, tarp Adelai
dės ir Perth’o yra mažas 
miestelis Eucla. Miestelis 
yra 12 km nuo Pietų Aus
tralijos sienos ribos ir 
1460 km nuo Perth’o į 
rytus. Euclos miestelis 
išaugo vienos lietuvių šei
mos pastangomis ir sunkiu 
darbu. Pajauta ir Gedi
minas Patupai, kaip ir 
daugelis mūsų, atvyko iš 
Vokietijos ir, atlikę priva
lomą darbo sutartį, pra
dėjo dairytis pelningesnio 
ir savarankiškesnio pragy
venimo šaltinio. 1967 m 
Pajauta ir Gediminas Pa
tupai atvyko į apleistą ir 
retai kieno pastebimą dy
kumoje dunksančią stote
lę: Eucla Pass Motei Čia 
jie atsigabeno ir savo prie
auglį - sūnų Rimą ir duk
rą Rasą.

Ilgas ir nuobodus Eyre 
vieškelis per Nulla rbor 
lugumas.pavargusius vai
ruotojus kviečia pailsėti, 
be to, ir automobilis pra
šosi stabtelti Pervažiavus 
Pietų Australijos ir Vakarų 
Australijos sieną, už 12 km 
pasimato Pajautos ir Ge-
dimino įkurta “oazė” - Eucla Motor Hotel 

Pirmieji metai buvo sunkūs. Darbo 
daug, norint visus aptarnauti, visiems pa
dėti. Dažnai tenka keltis naktimis ir priim
ti pakeleivingus. Aplinkui, kiek tik akys 
užmato - plynės, maži sidabriniai krū
mokšniai “saltbush”. Lygumoje daug gy
vybės, bet ji gerai pasislėpus, nelengvai 
pastebima. Po metų kitų čia įsikuria 
Telecom ir policijos įstaiga, vėliau - kiti 
valdžios departamentų skyriai. Jiems 
reikalinga elektros energija, kurią suteikia 
R & G.Patupų “elektros jėgainė” - du dy
zeliniai varikliai, kurie pasikeisdami suka 
elektros srovės generatorių.

Sūnui ir dukrai mokyklą tenka lankyti 
Perth’e, bet per kiekvienas mokyklos 
atostogas abu atvyksta, padeda tėvams, 
kartu “aplaksto” apylinkes, kuriose alsuoja 
pirmųjų kolonistų istorijos ir įvairios legen
dos bei padavimai.

Sūnus Rimas mažiau domisi tėvų įkur
ta “oaze” dykumoje, bet dukra Rasa, 
baigusi Perth’o gimnaziją ir Perth’o Uni
versitete komerciją, pradžioje dirba pre
kybos konsultante Challenge banke. Ji 
svajojo studijuoti architektūrą arba vete
rinarijos mokslus, bet pasiliko komercijoje, 
kad galėtų padėti tėvams, kurie ragino ir 
tikėjosi kada nors matyti ją savarankiškai 
įsitvirtinant prekyboje.

Iš mažos pakeleiviams “oazės” P & G. 
Patupai sumaniai ir sąžiningai dirbdami, 
išugdė gražų Eucla Motor Hotel su daug 
kambarių, aikšte karavanams ir kitais 
pakeleiviams reikalingais patogumais. 
Šalimais išaugo Eucla miestelis.

Dukra Rasa šiandien sako, kad ji ne
turėjo jokių planų pasilikti tėvų viešbučio 
biznyje. Atvyko tik per atostogas jiems 
padėti. Darbas banke jos netenkino. Eucla 
lyg koks tolimas miražas ją traukė ir vilio
jo. Baigusi MBA studijas 1990 m., vėl 
grįžo į Eucla. Čia ji retkarčiais “pasi
ginčija” su tėvu dėl kai kurių kasdieninių 
viešbučio reikalų, bet tėvas, nuo pat 
“pamatų” pastatęs “pilį”, nuolaidžiai 
šypsosi išklausydamas jos nuomonę ir 
priimdamas patarimus. Ilgiau pasilikusi, 
džiaugiasi, kad gali dirbti kartu su tė
vais. Jos studijos universitete ir patirtis 
bankininkystėje daug padėjo tvarkant 
nemažą tėvų viešbučio prekybos komp
leksą Nullabor lygumoje.

Rasa, pastoviau apsigyvenusi Eucloje, 
“įsijungia” į kasdieninę visos “oazės” 
rutiną. Ji jau nebe “boso” duktė, bet lygi 
su visais dirbančiaisiais. Dirba visur: prie 
degalų kolonėlių, virtuvėje, valo, verda, 
bare ir valgomajame padavėja, raštinės 
vedėja ir Lt.

Rasa mėgsta gyvulius ir užklydusius 
priglaudžia, atgaivina. Taip viešbučio ap
linkoje atsirado viščiukai, trys šunys, žąsys, 
antys, arklys vardu Lucky Two Bob, kuris 
vežant į skerdyklą iškrito iš sunkvežimio ir 
taip išvengė galo. Įbristai, partrenkę auto
mobiliu lygumų gyvulėlį, atveža į “oazę” ir 
palieka Rasos priežiūroje.

Suradusi šiek tiek laiko, ji korespon- 
denciniu būdu studijuoja veterinariją - 
arklių sveikatos priežiūrą, vien dėl įdo
mumo- todėl kad galėtų padėti Lucky Tvo 
Bob, kurio sveikata pamažu silpsta.

Rasa mėgsta visur dalyvauti, ypač 
“buše” vykstančiuose įvairiuose rengi
niuose. Ji išrinkta į Euclos bendruomenės 
draugiją, kur eina iždininkės pareigas, taip 
pat priklauso kitoms organizacijoms, kurios 
bando pagyvinti gyvenimą miestelyje, 
esantį toli nuo didesnių miestų.

Rasa save laiko lietuve ir tuo didžiuo
jasi. Ji išaugo lietuviškoje šeimoje, kalba 
lietuviškai. Anot jos, tai seniausia ir 
gražiausia kalba pasaulyje. Žinoma, ji kalba 
angliškai šiek tiek vokiškai nes kai buvo 
maža, kad nesuprastų, tėvai kalbėdavosi 
vokiškai, o prancūzų kalbos mokėsi 
mokykloje. Ji yra viena iš dviejų Eucloje 
Taikos teisėjų, pirmosios pagalbos 
instruktorė ir kvalifikuota avarijų greito
sios pagalbos narė.

Rasa yra labai judri ir tikra “nenuo
rama”, negalinti nustygti vienoje vietoje. 
Ji yra aplankiusi daug pasaulio šalių, 
neseniai su motina lankėsi Aliaskoje. 
Paklausta, kur ji save mato po dešimties 
metų, ji tuoj atsako, kad Eucloje. Jos yra 
pilna Eucla, nes ji greita ir visur suspėja, 
visur ji reikalinga ir miela.

Jei kartais vyktumėte iš rytų į vakarus 
ar atvirkščiai, stabdykite automobilį ir 
pailsėkite Eucloje P.& G. Patupų “oazėje”, 
kur jus gražiai priims, prižiūrės, ir kur 
pajusite tikrą lietuvišką vaišingumą.

Viktoras Baltutis

Musų Pastogė Nr. 45,2001.11.12, psl. 3
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Lietuva iš arti______________
Paminėtos Juozo Lukšos - Daumanto 

žūties 50-osios metinės
“Lietuvių drąsi rezistencija sovietiniam 

pavergėjui yra simbolis žmonijos kovoje prieš 
piktąsias jėgas”

(Irving M. įves, JAV Kongrese, 1956)

1951 m. rugsėjo 4 d. Lietuvos parti
zaninis pasipriešinimas patyrė nepapras
tai skaudžią netektį - buvusio bendražygio 
išduotas žuvo žymus partizaninio pasi
priešinimo organizatorius Juozas Lukša - 
Daumantas.

Pirmosios bolševikinės okupacijos me
tais J. Lukša įsijungė į patriotinę pogrindi
nę veiklą, tapo Lietuvos aktyvistų fronto 
nariu. Nacių okupacijos metais jis tą veiklą 
pratęsė. Prasidėjus antrajai bolševikinei 
okupacijai, buvusios pasipriešinimo orga
nizacijos buvo išblaškytos ir likviduotos, 
kūrėsi partizaninis sąjūdis. 1946 m. 
pradžioje J. Lukša nutraukė studijas, 
pasitraukė iš legalaus gyvenimo ir įsijungė 
į partizanų gretas Suvalkijos miškuose. TUo 
metu Suvalkijoje formavosi Tauro apy
garda. Būdamas išsilavinęs, sumanus, 
ryžtingas ir pareigingas, turėdamas poeto

Valdovų rūmų brėžiniai - Maskvoje?
Valdovų rūmų atstatymo oponentai 

nurodo dvi priežastis. Pirma, atstatymas yra 
per brangus ekonomiškai silpnutei Lietu
vai. Antra, atstatyti reiktų pagal kažkieno 
vaizduotę, nes jau nežinoma, kokia buvo 
rūmų struktūra. Tačiau netikėtai atsiliepė 
specialistai, kurie rūmų brėžinius kadaise 
matė. Apie tai rašo “Lietuvos ryto”žurnalistė 
Laima Žemelienė. Red.

Lietuvos Valdovų rūmų originalūs brė
žiniai gali būti saugomi Maskvoje - Rusijos 
kariniame-istoriniame archyve, Kremliaus 
muziejuje, A.Ščiusevo architektūros insti
tute ir Rusijos centriniame istorijos muzie
juje. Taip “Lietuvos rytui” tvirtino 73 metų 
vilnietis menotyrininkas Leonidas Žilevičius.

Jis daugiau kaip 20 metų dirbo Pa
minklų restauravimo ir konservavimo insti
tute ir tuometės Sovietų Sąjungos archy
vuose ieškodavo Lietuvos architektūros ir 
meno paminklų brėžinių. Prieš 15 metų 
LŽilevičius Rusijos kariniame-istoriniame 
archyve nufotografavo du brėžinius, ku
riuos 1799 m. atliko inžinierius poručikas 
Belovas. Šiuos brėžinius L.Žilevičius 
įvertino kaip labai tikslius.

Brėžiniuose matyti Žemutinės pilies 
ansamblio fragmentai: Arsenalas (dabar - 
Taikomosios dailės muziejus), ginklų san
dėlis (dabar- Lietuvos nacionalinio muzie
jaus Istorijos skyrius). Vieno brėžinio tęsi
nys - vieta, kur turėtų būti pavaizduoti 
Valdovų rūmai, buvo suplyšęs, todėl LŽile- 
vičiaus fotokopijoje toje vietoje matyti tik 
juodadėmė. Rusijos kariniame-istoriniame 
archyve buvo dar keturi (iš viso - šeši) Belo- 
vo brėžiniai. Jis spėja, kad juose galėjo būti 
pavaizduoti Valdovų rūmų fragmentai.

Žygimanto Augusto laikais pastatytas 
Žemutinės pilies ansamblis stovėjo šiek tiek 
daugiau nei 100 metų. Rūmų ansamblis 
ypač nukentėjo XVII a. viduryje per Ru
sijos invaziją į Lietuvą. Valdovų rūmų lie
kanos pradėtos griauti carinės Rusijos 
okupacijos pradžioje, 1799 m spalį. Grio
vimas truko dvejus metus.

“Rusijos kariniame-istoriniame archyve 
dirbo labaipuiki direktorė, kuri man leisdavo 
įeiti į pačią saugyklą. Bylose buvo Vilniaus 
pilių brėžiniai ir piešiniai, bet prastos būklės, 
suirę”, - pasakojo L-Žilevičius. Tačiau ketu
riuose brėžiniuose buvo galima įžvelgti visą 
Žemutinės pilies išdėstymą, Valdovų rūmų 
fasadus. Bet dėl brėžinių trapumo archyvo
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ir rašytojo gabumų, partizaniniam sąjūdžiui 
jis buvo labai reikalingas. Ginkluoto pasi
priešinimo struktūrose jis ėjo įvairias pa
reigas: Lietuvos Partizaninio Sąjūdžio or
ganizavimo skyriaus viršininko, Tauro apy
gardos Geležinio Vilko rinktinės spaudos 
ir propagandos skyriaus viršininko, Tauro 
apygardoje leistų laikraščių “Laisvės 
Žvalgas” ir “Kovos Keliu” redaktoriaus, 
Birutės Rinktinės vado, Lietuvos Partizanų 
Sąjūdžio įgaliotiniu ryšiams su Vakarais ir 
kt Jam teko ne kartą susitikti su Juozu 
Albinu Markuliu, kurį, kaip MVD agentą 
jis ir iššifravo. Laisvės kovotojų vadų pa
vedimu J.Lukša su bendražygiais du kartus 
per geležinę uždangą brovėsi į Vakarus 
užmegzti ryšius su išeivijos veikėjais, in
formuoti pasaulio visuomenę apie sovietų 
vykdomą genocidą Lietuvoje ir ieškoti 
paramos laisvės kovotojams. Būdamas 
Vakaruose, jis parašė knygą “Partizanai už 
geležinės uždangos”, kuri 1950 m buvo 
išleista Čikagoje ir vėliau išversta į anglų 
kalbą. Taip pasaulis sužinojo apie lietuvių 
tautos pasipriešinimą okupantams.

darbuotojai  jų neleido net pajudinti. Direk
torė pasiūlė atvykti po metų, kai visi minėti 
brėžiniai bus restauruoti. Tačiau kai po ke- 
lerių metų L.Žilevičius kreipėsi į archyvą, 
jau buvo pasikeitę jo vadovai. Direktorius 
buvo atėjęs į šį postą iš saugumo. Lietuvio 
menotyrininko į archyvą jis jau neįleido.

Anot L.Žilevičiaus, kitas šaltinis, kur 
reikėtų ieškoti Valdovų rūmų brėžinių, - 
Kremliaus muziejus. Jau mirusi muziejaus 
darbuotoja istorikė LM.Vedenskaja LŽile- 
vičiui yra sakiusi, kad tame muziejuje yra 
Vilniaus Žemutinės ir Aukštutinės pilių 
brėžiniai. Bet jų ieškoti menotyrininkui 
neleido muziejui vadovavusi generolo 
dukra, pasak L.Žilevičiaus, neslėpusi 
šovinistinių pažiūrų.

Maskvos A.Ščiusevo architektūros 
instituto muziejuje, įsikūrusiame Dons- 
kojaus vienuolyne, bei Centriniame istori
jos muziejuje, pašnekovo spėjimu, taip pat 
reikėtų ieškoti medžiagos, susijusios su 
Vilniaus Žemutine pilimi.

“Niekas iš Lietuvos architektų, restau- 
ruotojų į tuos archyvus nenorėjo važiuoti, 
niekas nenorėjo juose dirbti. Ten yra daug 
įdomių mūsų dokumentų. Aš vienas 20 metų 
rinkau medžiagą, - prisiminė LŽilevičius. 
- Bet to meto politiniai įvykiai, pavydas, 
intrigos nutraukė ir mano paieškas”.

Valdovų rūmų tyrimų grupės vadovo 
Vytauto Urbanavičiaus teigimu, apie 1990 
m Rusijos kariniame-istoriniame archyve 
Valdovų rūmų brėžinių ieškojo dabar jau 
miręs žinomas Lietuvos istorikas Stasys 
Samalavičius. “Nieko jis nerado. Mūsų viltis 
-Radvilųgiminės archyvai, esantys Varšuvoje 
ir Minske”, - sakė V.Urbanavičius.

Ar per 14 darbo metų tyrėjai kreipėsi į 
minėtus archyvus? "ĮMinsko archyvą mūsų 
istorikų ilgus metus neįleido. Neturėjome 
žmogaus, kuris ten nuvažiuotų, ir neturėjo
me už ką nuvažiuoti, - sakė V.Urbanavi
čius. - Varšuvoje turime ryšių, bet nebuvo 
lėšų ten pasiųsti žmogaus. Dvejus metus 
dirbome negaudami jinansavimo, 15 
mėnesių buvome be algų. Viskas buvo su
trikę. Tad apie jokį išvažiavimą į archyvus 
nebuvo nė kalbos”.

Ar atstatyti Valdovų rūmus, ar ne, šiuo 
metu debatai vyksta pačiu aukščiausiu 
lygiu. Premjeras Algirdas Brazauskas - už 
Valdovų rūmų atstatymą. Prezidentas 
Valdas Adamkus į šį užmojį žiūri skeptiškai 
Šalies lyderių nuomonės ypač susikirto 
pastaruoju metu.

1950 m. liepos 23 d. J. Lukša Paryžiuje 
vedė Nijolę Bražėnaitę, o jau spalio 3 d. 
kartu su dviem bendražygiais oro keliu 
grįžo į Lietuvą. Grįžo į Tėvynę, nors gerai 
suprato, kad partizaninis karas bus nu
slopintas, nes mūsų laisvės kovotojai buvo 
palikti vienui vieni kovoti su galinga bol
ševikų armada. Joks heroizmas padėties 
pakeisti negalėjo...

Grįžęs į Lietuvą, J. Lukša ieškojo ryšių 
su jau išblaškytomis partizanų struktū
romis, bandė susisiekti su vėliau iš Vakarų 
grįžusiu Jonu Kukausku. Nors ir buvo labai 
atsargus, J.Lukša neišvengė saugumo 
spąstų, į kuriuos patekti padėjo jau saugu
mo nurodymus vykdantis J.Kukauskas. Iki 
paskutinės minutės J.Kukauskas turėjo 
galimybę įspėti J. Lukšą, kad jis yra sau
gumo naguose - paskutiniame atsakyme 
Lukšai reikėjo šį tą pakeisti ir Lukša būtų 
supratęs, kad yra viliojamas į spąstus. Deja, 
į lauktą atsakymą: ”Aš čia - tavo draugas 
Jonas”, sutratėjo automatai Žuvo tik J. 
Lukša, jį tydėjusiems partizanams pavyko 
iš spąstų ištrūkti

Š. m. rugsėjo 11 d. buvo iškilmingai 
paminėtos J. Lukšos gimimo 80-tosios ir 
žūties 50-tosios metinės. Minėjimas prasi
dėjo šv. Mišiomis Garliavos bažnyčioje, 
buvo padėtos gėlės J.Lukšos žūties vietoje, 
aplankytas muziejus J.Lukšos vardo gimna
zijoje Garliavoje.

Vakare minėjimas buvo pratęstas Kau
no Akademiniame dramos teatre. Salė 
nesutalpino susirinkusiųjų. Prasmingais 
žodžiais ir dainomis minėjimą pradėjo 
jaunimas - J. Lukšos gimnazijos auklėtiniai 
Pranešimą apie tautos didvyrio gyvenimą 
ir veiklą padarė J.Lukšos gimnazijos di
rektorius istorikas Vidmantas Vitkauskas. 
Iš New York’o į minėjimą atvykusi Nijolė 
Bražėnaitė savo pasisakyme pabrėžė, kad 
Juozas turėjo dvi mylimąsias - Lietuvą ir

Valdininkai - drauge su nusikaltėliais
Vilniaus apskrityje žemės reformą 

vykdantys valdininkai bičiuliavosi su gerai 
organizuota nusikaltėlių gauja, pagar
sėjusia kaip “dambrauskiniai”. Šiai istori
jai narplioti mestos didžiulės teisėtvarkos 
pareigūnų pajėgos.

Spalio pradžioje Vilniaus apygardos 
prokuratūroje buvo iškelta baudžiamoji 
byla dėl dokumentų klastojimo. Po to 
atliktos kratos Vilniaus Žemės tvarkymo 
departamento ir kitų skyrių darbuotojų 
darbo kabinetuose ir “dambrauskinių” 
gaujos narių namuose.

Kaip sako Vilniaus apygardos vyriau
siasis prokuroras Ramutis Jancevičius, 
žemėtvarkininkai už tam tikrą mokestį 
gaujai suteikdavo informaciją apie nuosa
vybės teisių į žemę, mišką, vandens tel
kinius atkūrimą. Valdininkai nusikaltė
liams net nurodydavo grąžintos žemės 
plotus. Visa tai vyko pastaruosius trejus 
metus. Atlikus kratas “dambrauskinių” 
namuose, rasta penkiasdešimt žemės 
tvarkymo bylų. Dokumentai pas nusikal
tėlius pateko iš apskrities Žemės tvarkymo 
departamento.

Per kratas pas žemėtvarkininkus taip 
pat aptikti dokukumentai, kurie buvo 
laikomi dingusiais. Tai buvo kliūtis savinin
kams - ilgai negalėjo atgauti žemės. Tai 
daugiausia dokumentai sklypų sostinės 
prestižiniuose Antakalnio ir Valakampių 
rajonuose, kur žemė yra brangiausia.

“Dambrauskiniai” taip pat patys 
klastojo dokumentus. Pareigūnams jau 
pavyko atskleisti nusikaltimų mechanizmą. 
Pas žemę, mišką ar vandens telkinį ke
tinantį susigrąžinti žmogų apsilankydavo 
nusikaltėliai ir pasiūlydavo sandėrį. Klas
tojant dokumentus pretendentas į žemę, 
mišką pakildavo eilėje. Už tai jis nusi
kaltėliams turėdavo sumokėti ne vieną 
tūkstantį litų. Apie tai žinojo ir Vilniaus 
apskrities žemėtvarkininkai. Bet kai 
nuosavybės procesas pažengdavo pirmyn, 

žmoną. Ji prisiminė, kad po nesėkmingų 
pastangų suorganizuoti pagalbą kovojan
čiai Lietuvai, Juozas veržte veržėsi į krauju 
plūstančią Tėvynę, nors suprato, kas jo 
tenai laukia... Apie Juozo žūtį Nijolė suži
nojo po septynerių metų.

Emocingai kalbėjęs JAV gyvenantis 
politologas, publicistas ir rašytojas Vilius 
Bražėnas pabrėžė, kad kiekviename to
kiame patriotų susibūrime garbės svečiais 
visad būna partizanų vėlės, o tai įpareigoja 
dorus žmones tęsti kovą už tautos dvasinį 
ir dorovinį prisikėlimą. Jis priminė, jog 
Vakaruose buvo žinoma, kad Lietuvos par
tizanai buvo patriotizmo, aukštos moralės 
ir didvyriškumo pavyzdžiu, ir kad Vakarams 
tenka moralinė atsakomybė už neveiklumą.

Laisvės kovose žuvo trys broliai Lukšos. 
Likęs gyvas Antanas padėkojo renginio 
organizatoriams ir gausiems svečiams už 
brolio pagerbimą: “Pagerbdami mano brolį 
jūs pagerbiate ir visų Lietuvos laisvės gynėjų 
šventą kovą už tautos ir valstybės laisvę”.

Salėje gęsta šviesos, aktorius Regi
mantas Adomaitis uždega žvakes. Prade
damas Povilo Mataičio spektaklis - miste
rija “Ir kelsis vėl iš Tavo kraujo Lietuva”. 
Spektakliui panaudotos ištraukos iš J. 
Lukšos knygos “Partizanai” ir “Laiškai 
mylimosioms”, kurias skaitė Regimantas 
Adomaitis ir Sonata Paliulytė. Gilią tekstų 
prasmę paryškina per visą spektaklį gie
dotojų giedamos giesmės. Tamsoje degan
čios žvakės, prieblandoje skambantys ak
torių žodžiai ir lyg laidotuvių nesibaigianti 
giesmė - tai heroiškai skaudus himnas 
daugelio tūkstančių kovose kritusių laisvės 
gynėjų šventam atminimui. Atsistoję, susi
kaupę, ne retas ir ašarą nubraukęs, spek
taklio dalyviai klausėsi paskutiniųjų spek
taklio akordų: “Amžinąjį atilsį duok 
įnirusiems, Viešpatie”...

Kazys Blaževičius, Kaunas

“dambrauskiniai” prisistatydavo pas žemės 
ar miško savininką, jį gąsdindami, kad šis 
turtą atgavo naudodamasis suklastotais 
dokumentais. Žmogus išsigąsdavo ir gaujai 
dar kartą sumokėdavo duoklę.

Kaltinimai netrukus bus pareikšti ir 
Vilniaus apskrities viršininko adminis
tracijos valdininkams, ir nusikaltėliams. 
Ankstesnis departamento direktorius Min
daugas Novogrodskis vasarą atsistatydi
no, kai kilo skandalas dėl pažeidimų jam 
įsigyjant žemės sklypus sostinės Fabijo
niškių mikrorajone bei Trakų rajone. M. 
Novogrodskis didesnį nei 12 arų sklypą 
S.Stanevičiaus gatvėje įsigijo tik už 25 000 
litų. Jis taip pat tapo 16.7 hektaro sklypo 
Trakų rajone savininku.

Dar praėjusiais metais žemės grąžinimo 
klausimais Vilniaus apskrityje domėjosi 
Valstybės kontrolė. Teisme šiuo metu 
nagrinėjama 12 Vilniaus apskrities virši
ninko administracijos neteisėtų sprendi
mų dėl žemės grąžinimo. Per dešimt metų 
Vilniaus apskrityje pateikta daugiau negu 
100 000 piliečių prašymų atkurti nuo
savybės teises. Tačiau grąžinta arba priim
ta sprendimų atlyginti už valstybės išper
kamą žemę, mišką, vandens telkinius tik 
šiek tiek daugiau nei pusei pretendentų.

“Dambrauskiniai” šiuo metu yra viena 
aktyviausių nusikaltėlių gaujų Vilniuje. 
Nuo kitų nusikalstamo pasaulio susivie
nijimų ji skiriasi tuo, kad vykdo vadi
namuosius intelektualius nusikaltimus. 
Anksčiau “dambrauskinius” siejo ryšiai su 
“Vilniaus brigada”, bet pastaruoju metu 
gauja dažniausiai veikia viena.

Ji išgarsėjo praėjusiais metais, kai buvo 
pradėta tirti banko mokėjimo kortelių 
klastojimo byla. Tbomet gaujos nariai 30 
metų Jonas Dambrauskas, 32 metų Zig- 
frydas Nėniškis ir 40 metų Eugenijus Nar- 
butavičius buvo suimti trims mėnesiams. 
Šiuo metu jie vėl laisvėje.

Arūnas Diunalakas, “L r.”
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If RCDAKOIlOf PAfTO
Gerb. Redaktore,

Ačiū gerb. Vyt. Dumskiui iš Mel
bourne) už tokį išsamų ir mano kultūrines 
žinias tikrai pakeliantį laišką “Mūsų 
Pastogėje” Nr. 43 ( 29.10.01). Taip pat 
ačiū už prajuokinimą, kad ne vien tik man 
Lietuvoje matoma svetimvardžių perra
šymo sistema atrodo komiška.

Su geriausiais linkėjimais
Vytenis Šliogeris

Pagerbiant mirusius
Redakcija iš Lietuvos gavo laišką, kuria

me p. Jurgis Krasauskas dalinasi asme
niniais įspūdžiais apie Visų Šventųjų dieną. 
Spausdiname laiško santrauką. Red.

Visų Šventųjų diena yra pripažinta 
nedarbo diena. Ji yra apmokama - kas dar 
gauna atlyginimus. Vėlinės jau yra darbo 
diena. Daugelis šias dienas prilygina Ka
lėdų ir Velykų šventėms.

Bendrai, Lietuvoje mirusių atminimas, 
laidotuvės yra ypatingoje pagarboje. Kapai 
gražiai prižiūrimi, tvarkomi kiek sąlygos ir 
ištekliai leidžia. Statomi paminkliniai ak
menys. Vasaros metu artimieji kiek galė
dami sodina gėles, jas laisto sausros metu. 
Kapai nėra taip tvarkingai eilėmis suri
kiuoti kaip Vokietijoje ar Australijoje. 
Lietuvoje labiau reiškiasi individualizmas 
ir finansinės galios.

Bet ir laidotuvių papročiai Lietuvoje 
skiriasi nuo australiškų. Laidotuvės tęsiasi 
bent pora dienų: budėjimas, pačios laido

Kreipiasi “Vaiko tėviškės namai
Labai sudėtingame Lietuvos atgi

mimo fronte jau dešimti metai drauge su 
daugeliu kitų veiksnių dirba ir kovoja 
“Vąįkp tėviškės narnai” (VTN). Tai ne
vyriausybinė, pelno nesiekianti, su Ka
talikų Bažnyčia susijusi organizacija. Jos 
tikslas yra našlaičių bei tėvų globos 
netekusių vaikų šeimyninė globa ir jų 
ugdymas pagal paties Dievo duotą na
tūralios šeimos modelį.

Vakarų pasaulyje panašios našlaičių 
globos įstaigos visada turi rėmėjų ar 
globėjų organizacijų, kurios pastoviai 
rūpinasi jų išlaikymu. Esame tikri, kad ir 
užsienio lietuviai neliks abejingi jų 
iniciatyva ir rūpesčiu susikūrusiai ir jau 
aukštų vakarietiškų išsivystymo stan
dartų pasiekusiai našlaičių gelbėjimo 
organizacijai “Vaiko tėviškės namai”.

Svečias iš Austrijos kun. Jacob Forg 
(Salzburg), atvykęs į Lietuvą ir apžiūrėjęs 

tuvių apeigos, gėlės, vainikai. Paprastai 
nešama velionio nuotrauka, groja or
kestras. Lietuvoje krematoriumo paslau
gomis nesinaudojama, dar nėra oficialaus 
krematoriumo. Bandoma ką nors šia 
kryptimi daryti, bet yra nepaprastai didelis 
gyventojų pasipriešinimas - tiek dėl pap
ročių, tiek dėl fizinių aplinkybių. Ypač 
tai pastebima tarp senesnio amžiaus 
žmonių, pripratusių prie senosios kunigų 
ir vyskupų kartos pažiūrų. Krematoriumas 
- tai “tiesog į pragarą”.

Mes aplankėme visus giminių kapus - 
A Panemunėje, Senavoje - Aleksote, Ro- 
mainuose. O prieš tai - Surdegyje, giminių 
partizanų kapą. Taip pat yra ir plačios 
kapinės Karmėlavoje, prie Kauno. Pap
ročiai tęsiasi įspūdingai. Ypač matyti, kiek 
meilės ir pastangų įdedama į kapų lankymą 
ir priežiūrą. O ir nunešamos gėlės ne vieną 
litą kainuoja. Prie kapų tomis dienomis 
būna didelis judėjimas, ypač kai dabar 
beveik visi turi automobilius. Net judėjimo 
kryptys nustatomos iš anksto ir policija 
tvarko eismą. Kaunas nėra didelis, bet 
šiomis dienomis jis visas juda...Pemai buvo 
geras oras, nešalta ir be vėjo. Gi šiemet - 
vėjuota ir šalta, o ir palijo prieš tai, bet vis 
tiek paprotys buvo tęsiamas. Žinoma, tai 
nėra džiaugsmo diena, bet susikaupimo, 
artimųjų prisiminimo.

Australijoje kapinės uždaromos apie 5 
vai. vakaro, o vakare tai nelabai ką ir 
įprašytum j kapus nueiti... Lietuvoje at
virkščiai: Vėlinių išvakarėse kapai tviska 
žvakučių liepsnelėmis. Tai labai įspūdinga.
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“Vaiko tėviškės namus, rašo: “Daug 
svarbių susitikimų turėjau Lietuvoje, bet 
jūsų Vaikų kaimas gyvai pasiliko at
mintyje, Linkju, kad šis jūsų kūrinys 
taptų padrąsinimo ir orientacijos švytu
riu daugeliui kitų socialinių užmojų...”

Mes kreipiamės į Australijos lietuvius 
ir laukiame solidaraus jūsų atsiliepimo 
šiuo adresu:

“Vaiko tėviškės namai”
Druskininkų g. 4-1
LT-3000 Kaunas
Tel/faks: 370 7 228224
E-mail: vtn@lcn.lt

Lithuanian Savings Bank, Vilnius
SWIFT: TAUP LT 2X
Account No. 60104/946006095
“Vaiko tėviškės namai”

Mons. Vytautas Kazlauskas 
VTN pirm.-generalinis dvasios vadovas,

Lietuva

Pėsčiomis skersai Anglijq
Mus pasiekė jau antra Almio Siman- 

kevičiaus ir Carol kelionių knyga. Prieš 
dvejus metus Almis mus pradžiugino 
piligrimų kelionės aprašymu į Santiago de 
Compostela Ispanijoje.

Neužmirštami įspūdžiai paskatino Almi 
ir Carol leistis į kelionę pėsčiomis skeisai 
Angliją nuo St Bees miestelio Kumbrijoj, 
vakarų Anglijos pakrantėje prie Airių jūros, 
iki Robin Hood įlankos Anglijos rytiniame 
krašte. Tos kelionės rezultatas - nauja 
knyga “Odin’s last rune”.

Perskaičius knygą, tas keistas pavadi
nimas darosi visai suprantamas, nes Almio 
pasakojime susipina ne tik kelionė per šių 
dienų Angliją, ne tik viduramžių istorija su 
romėnų, anglosaksų, vikingų, danų ir nor- 
manų invazijomis, bet ir tų užkariautojų 
atsivežtų skandinavų ir teutonų dievų mitai.

Knygoje yra trys lygiagretūs pasako
jimai: 1) kelionė - gamtovaizdžiai, žmonės, 
papročiai, vietovės ir jų pavadinimai; 2) 
vyriausiojo skandinavų dievo Odino šeimos 
istorija; 3) Anglijos istorija nuo 55 m. pr. 
Kr. iki 1066 m. po Kr. g.

Ar reikia tų dievų ir istorijos? Be jų 
mes, skaitytojai, nepajustame dabartinės 
Anglijos, nesuprastume jos savotiškų 
vietovardžių, anglų papročių ir prietarų, 
net ir pačios jų kalbos, kurioje savo pėd
sakus paliko kiekvienas užkariautojas.

Vyriausias dievas, dievų tėvas Odinas 
žinojo, kad norėdamas pasiekti absoliučią 
išmintį ir suprasti paslaptingųjų runų 
alfabetą, jis turi pasidaryti lengvesnis už orą 
ir visiškai atverti savo širdį. Tą jis ir padarė 
pačiu primityviausiu būdu.

Gerųjų ir blogųjų dievų, milžinų ir pa
baisų kova, nežiūrint Odino įgytos senųjų 
runų išminties, baigėsi jų visų žuvimu, 
pasaulio gaisru, tvanu ir ledynų amžiumi.

Tačiau senieji dievai, paskutiniu savo 
veiksmu sudeginę pasaulio Gyvybės Medį, 
vis dėlto visko nepajėgė sunaikinti. Atgijus 
šviesos dievaičiui Balder, iš po apdegusio 
Gyvybės Medžio šaknų saulei pašildžius 
nedrąsiai išlindo vyras ir moteris ir pradėjo 
kurti naują gyvenimą.

Britanijos salų gentys, kovojusios ne tik 
tarp savęs, bet ir su užplūstančiomis atė
jūnų bangomis, priimdavo ir vėl atmesdavo 
atėjūnų dievus ir tikėjimus. (Tarp istorijos 
ištraukų randame ir pasakojimą apie vi
kingų pagoniškos kalėdų šventės įvedimą. 
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Jos pėdsakai, likę ir dabar, primena kai 
kuriuos lietuviškuosius kalėdų papročius.) 
Po visų kovų, kai atrodė, kad senosios gen
tys bus sunaikintos, susidarė viena Anglijos 
valstybė, valdoma vieno valdovo - Viljamo 
Nugalėtojo. Tamsieji amžiai baigėsi.

. Nenoromis peršasi palyginimas tarp 
Odino šeimos ir Anglijos likimo.

Ne Almiui ir Carol pervažiuoti per Ang
liją patogiu automobiliu, plačiais asfaltuo
tais keliais. Jų kelionė, 306 km. pėsčiomis 
su kuprinėmis ant pečių, veda mus vingiuo
tais kalnagūbrių takais ir plačiais slėniais, 
per viržiais apaugusius durpynus, ežerų ir 
upių pakrantėmis, saulei šviečiant ir lietui 
lyjant. Aplankom senus miestelius, jų 
turgaus aikštes, užlipant į bažnyčių ir pilių 
bokštus ir gėrimės kalnų ir slėnių vaiz
dais, užeinam į 400 metų senumo pake
lės užeigas. Kaimų ir upių pavadinimai, li
kę nuo vikingų laikų, įamžina ne vieną 
norvegų plėšiką. Almis domisi senoviškais 
vietovardžiais ir daug jų paaiškina. Jau 
pirmą kelionės dieną sužinome, kas ta 
šventoji Bees, kurios vardu pavadintas 
miestelis. Pusiaukelėje priėję Richmondą 
sužinome, kad “rich-mond” reiškė turtingą 
arba stiprų kalnelį. Almis dar prideda, kad 
tokių “kalnelių” pasaulyje dabar yra 56 
(įskaitant ir bendravardį Melbourne).

Almis ir Carol praeina ir pro mums 
pažįstamas vietoves, ty. pažįstamas iš tele
vizijos serijų. Tai buvusi serija apie Jorkšyro 
veterinarijos gydytoją James Heriot ir dar 
neseniai rodytą “Heartbeat” su miesteliu, 
kuris serijoje vadinasi Aidensfield.

Kam įdomūs kelionių aprašymai, kas 
domisi istorija ir kalbų kilme, vietovardžių 
atsiradimu, senovės mitais ir su jais susi
jusiais papročiais, kas nori pasisemti kny
gos pabaigoje gausiai pateiktų naudingų 
patarimų turistinėms kelionėms - tiems ši 
knyga yra tikra lobių skrynia.

Knyga patraukliai apipavidalinta 
RedBanana (tai Almio brolis Mindaugas) 
ir žavingai iliustruota Luko ir Miko Si- 
mankevičių, kurie melboumiškiams žino
mi kaip vaikų piešinių parodų prizininkai.

Melbourne knygą galima įsigyti Jūra
tės Sasnaitytės knygyne “Greville Street 
Bookshop”, o Sydnėjuje - pas autorių 
R O. Box 1112, North Sydney NSW 2060 
už $24 - (įskaitant) persiuntimą).

A.Karazįjienė

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Ko tik Pąjus neišbandė, 
Grįždamas iš Arnhem rojaus. 
Kiek nesėkmių ir pavojų, 
O dabar štai per Gilgandrų, 
Po šių nuotykių visų, 
“Spaudžia” link savo namų!

Po karštu dangum kelyje, 
Šalti gėrimai vilioja.
Pirko alaus “kaušų” Pįjus, 
Dubbo hotelyj sustojęs; 
Dvasioj gi smagus jutimas 
Skatina namo grįžimų!

Jau pasiekęs Panama ttų, 
Dulkė staiga susiprato: 
Juk nesvarbu, kur bebuvęs, 
Grįždamas parvešk lauktuvių! 
Šioj krautuvėj suvenyrų, 
Visko, ko tik reik, čia yra!

Visų krautuvę perėjęs,
Išvartęs, iščiupinėjęs, 
Dėl kainų persiderėjęs, 
Dulkė rado ko norėjo!
Linksmų Pįjų pardavėja 
Juodu žvilgsniu išlydėjo...

Stasio Montvido eilės ir piešiniai
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Mūsų svečiai
Neseniai Sydnėjaus Lietuvių Klube 

susipažinau sujaunu, gražiai atrodančiu ir 
labai gerai, beveik be akcento, lietuviškai 
kalbančiu vyru. Tai libanietis dr. Jamal 
Moussa. Buvo labai įdomu sužinoti, kur šis 
jaunas gydytojas išmoko kalbėti lietuviškai. 
Jis papasakojo, kad prieš septynerius me
tus Kaune pradėjo studijuoti mediciną. 
Šiais metais studijas baigė ir gavo me
dicinos gydytojo diplomą. Dabar atvažiavo 
į Sydnėjų pas gimines pailsėti ir atsipūsti 
po sunkių studijų. Lietuvoje jam patiko, 
daug pavažinėjo. Ten liko sužadėtinė lie
tuvaitė, kurios dabar laukia atvažiuojant j 
Sydnėjų. Čia jie rengiasi susituokti. Vėliau 
Jamal su žmona numato grįžti į Lietuvą ir 
tenpradėti gydytojo praktiką. Jis sakė, kad 
jam buvo sunku gerai išmokti lietuvių 
kalbą. Pradžioje, kai pradėjo studijuoti, 
reikėjo mokytis dvigubai: ir lietuvių kalbą, 
ir medicinos mokslus. Dabar jis kalba 
penkiomis kalbomis. Lietuvių kalba buvo 
pati sunkiausia. Jam labai daug padėjo 
draugai ir busimoji žmona, su kuria drau
gauja jau penkeri metai. Tarpusavyje jie 
kalbasi tik lietuviškai Dabar, kaip jis pats 
sako, jam geriau galvoti lietuviškai, negu 
gerai žinoma anglų kalba.

Lietuvoje Jamal nejautė jokios diskri
minacijos, nors čia, kaip ir visam pasaulyje, 
yra įvairiai galvojančių ir besielgiančių 
žmonių. Lietuviai, su kuriais jis bendravo, 
buvo geri. Mokslas Lietuvoje brangus. Pėr 
metus išleisdavo apie 12 000 JAV dolerių, 
nors jie keliese nuomodavosi vieną butą ir 
dažniausiai patys virdavosi valgyti. Stu
dentų iš Libano dabar Lietuvoje yra apie 
300. Jie mokosi įvairiuose universitetuose. 
Maistas Lietuvoje skiriasi nuo libanietiško. 
Jis sveikesnis - ne toks sunkus ir aštrus. 
Merginos Lietuvoje labai gražios, todėl 
(kaip jis sakė) ir jį lietuvaitė “sugavo”.

kur - kaip?
Atvykęs į Sydnėjų, dr. Jamal tuoj pat 

susirado Lietuvių Klubą. Atvažiavo į jį, 
susipažino su keliais lietuviais ir dabar čia 
turi draugų. Jis nori artimai bendrauti su 
lietuvių bendruomene, dalyvauti lietuviš
kame gyvenime. Jis nuoširdžiai palankus 
Lietuvai ir lietuviams. Tad sėkmės dr. 
Jamal! Čia būsi ne tik mielas mūsų sve
čias, bet ir savas žmogus.

Naujieji buriasi
Kiekvieno mėnesio paskutinio šešta

dienio vakarą Sydnėjaus Lietuvių Klube, 
naujųjų (taip jie vadinami) lietuvių susi
būrimai virto lyg jau ir tradicija. Paskutinį 
spalio šeštadienio (30 d.) vakarą į Syd
nėjaus Lietuvių Klubą atvyko apie 30 
tautiečių. Be jų Klubas būtų buvęs visai 
tuščias. Draugiški pasikalbėjimai, alaus 
stiklas, pasikeitimas įvairia (jiems svarbia) 
informacija. Vėliau draugiški bilijardo ir 
stalo teniso jėgų išbandymai bei laimės 
bandymas prie viliojančių pokerio maši
nėlių šį susitikimą padarė jaukų ir malonų. 
Tik gaila, kad keli tautiečiai, atvažiavę 
tiesiai iš darbo ir norėję čia pavalgyti, 
valgyklą rado uždarytą, nors parašyta, kad 
valgykla šeštadieniais dirba iki -9.. vai. 
vakaro. Ką gi, alkį reikėjo malšinti baro 
riešutais ir bulvių traškučiais.

Sekantis naujųjų ( mielai laukiami ir 
“senieji” sydnėjiškiai) ateivių subuvimas 
įvyks lapkričio 24 d.(šeštadienį) vakarą.

Phsikeitimai stalo tenise
Tarptautinė stalo teniso federacija 

paskelbė, kad nuo rugsėjo 1 dienos pasau
lyje įsigaliojo naujos taisyklės.

'■ Setą laimi žaidėjas, pirmas surinkęs 11 
taškų (seniau buvo žaidžiama iki 21 taško). 
Jei abu žaidėjai surenka po 10 taškų, tai 
setą laimi žaidėjas pirmas surinkęs 2 taškais 
daugiau

Susitikimą sudaro nelyginis setų 
skaičius (3, 5, 7 ar 9), ty. žaidžiama tol, 
kol vienas iš žaidėjų laimi 2 iš 3,3 iš 5,4 iš 
7 ir 5 iš 9 setų

Po dviejų sužaistų taškų pritinantysis 
žaidėjas tampa kamuoliuką paduodančiu 
žaidėju ir taip žaidžiama iki seto pabaigos.

51 Lietuvių Sporto Šventės (Canberra 2001) 
DIENOTVARKĖ

Gruodžio 26 d.
Gruodžio 27 d.
Gruodžio 27 <L
Gruodžio 27 d.

Gruodžio 27-28 «L«L
Gruodžio 27 d.
Gruodžio 27-31 <L<L
Gruodžio 27-31 <L<L
Gruodžio 29-30 d.d.

Gruodžio 28 <L
Gruodžio 31 d.

Sausio 1 d.

Norintieji dalyvauti, prašomi užsiregistruoti savo vietiniame sporto klube. Nesant 
vietinio klubo, prašom susisiekti su Sporto Šventės Rengimo Komitetu:

Teresė Bungardaitė (02) 6294 3930,
James Margutes (02) 6161 7565,
Vincas Bagušauskas (02) 6292 4508,

Jei abu žaidėjai surenka po 10 taškų tai 
iki seto pabaigos kiekvienas žaidėjas ka
muoliuką paduoda tik po vieną kartą.

Žaidėjas, kuris pirmame sete padavi
nėjo kamuoliuką, kitame sete jį jau priims. 
Po kiekvieno seto keičiamasi stalo pusėmis.

Jeigu setas neužbaigiamas per 10 mi
nučių, tai įvedama pagreitinimo (13 smūgių 
taisyklė) ir po to visi sekantieji setai žai
džiami pagal pagreitintą taisyklę.

Po kiekvieno seto galima turėti 1 
minutės pertrauką ir kas 6 taškai trumpą 
pertraukėlę prakaitui nusišluostyti.

Įdomus klausimas
Paskutinio Sydnėjaus Lietuvių Klubo 

susirinkimo metu buvo paklausta ir pa

Registracija Southern Cross Club, Pitman St, Greenway 
Šv. Mišios, Holy Family bažnyčioje, 167 Bugden Ave, Gowrie 

Registracija tęsiasi
Sporto Šventės atidarymas, Southern Cross Stadium, CowHsh 

St. (kampas Athlon Dve), Greenway
Golfas, Murrumbidgee Golf Chib, Kambah Pool Rd, Kambah 
Susipažinimo Vakaras, Southern Cross Chib
Krepšinis, Southern Cross Stadium
Tinklinis, Southern Cross Stadium
Tenisas, Town Centre Chib, Athlon Dve (kampas Rowland
Rees Crs), Greenway
Bilijardas (8 Ball), Southern Cross Club
Naujų Metų sutikimas, Hotel Heritage, 203 Goyder St, 
Nanabundah
“Atsigaivinimo BBQ”, Weston Park, Weston Park Rd, 
Yarralumla.

Teresė Hughes (02) 62919761, 
Barbara Šilinienė (02) 6288 6283, 

Vidas Sadauskas (02) 6296 5241.

siūlyta į Klubo veiklą įtraukti daugiau 
dabar čia gyvenančių naujųjų lietuvių. 
Nemaža jų dalis dalyvauja Klubo gyveni
me ir yra jo nariai. Besiklausant šių siū
lymų, šalia manęs sėdėję keli naujieji Klu
bo nariai manęs paklausė (gaila, kad ne
išdrįso paklausti viso susirinkimo), kodėl į 
aktyvią Klubo veiklą ir gyvenimą nesirū
pinama įtraukti čia gimusių jaunųjų lie
tuvių. Skautams, sportininkams, Jaunimo 
Sąjungai ir kitiems turėtų daug daugiau 
rūpėti Klubo ateitis, nes be jo ir jų veikla 
dings. Ir šiame susirinkime šių jaunimo 
organizacijų atstovų taip pat nebuvo. 
Naujieji ateiviai sako, kad rūpintis reikia 
jais, o mes visada prisidėsim.

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

Tęsaiys, pradžia AfP Ne 1-44

Sekančią dieną vaikščiodama aplink 
mūsų naują gyvenvietę stebėjausi apylinkės 
gamta. Oras buvo saulėtas ir šiltas. Priešais 
mūsų namelį šalia gatvės ant šlaito augo 
sena obelis. Po ja buvo suolas. Atsisėdus 
ant jo galėjau matyti apačioje išsidriekusį 
slėnį. Nuo čia gatvė pasisuka vingiuodama 
žemyn palei šlaitą, kol pradingsta miške. 
Pakalnėje tarp medžių ant mažo upelio 
stovėjo vandens malūnas. Ten nuėjus 
atsisėdau ant akmens ir kurį laiką stebėjau 
pamažu besisukantį ratą ir klausiausi 
bėgančio upelio čiurlenimo. Kartą po kelių 
dienų pabudau labai anksti. Išgirdus lauke 
čiulbant paukščius, pasijutau laiminga. 
Šeima dar tebemiegojo. Susirinkus rūbus, 
ant pirštų galų patylomis išslinkau į lauką. 
Sėdėdama po obelimi stebėjau paukščius, 
maitinančius savo vaikus, bites, renkančias 
medų iš dobilų po mano kojom Kaimy
nystėje karts nuo karto sulodavo šuva ir 
užgiedodavo gaidys. Oras buvo tylus ir 
malonus, pati rudens pradžia. Koks gražus 
rytas pradėti eiti į mokyklą šioje stovykloje. 
Spoksodama į slėnį mąsčiau, kaip po tokios 
ilgos pertraukos man seksis.

Karo metu mano tėvų didžiausias rū
pestis buvo išsaugoti šeimos gyvybę, o ne 
mokslas. Jau buvo praėję daugiau nei 
metai, kai aš paskutinį kartą sėdėjau 
mokyklos suole. Per paskutinius penkerius 
metus patirtos baisenybės, viską ką aš 
mačiau, girdėjau ir teko pačiai pergyventi,
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privertė mane greitai subręsti Mano būdas 
irgi pasikeitė. Aš nebebuvau ta pati links
ma, po pievas bėgiojanti mergaitė, kuri 
eidavo žvejoti į prūdą, kalbėdavosi su 
varlėmis ir valgydavo saldžius ajerų ūgius. 
Dabar pasidariau priešgina ir neklaužada.

Kokius vaikus aš ten rasiu? - kankino 
mane mintys. Ar galėsiu su jais susidrau
gauti? Gal aš jiems nepatiksiu? Ką tada 
darysiu? Kaip bus su mokslu ir namų 
darbais? Koks bus mano mokytojas? Ir vos 
spėjus pagalvoti apie jį, tuoj pajutau pyktį. 
Nežinia kaip mano broliui ir sesei patiks 
jų pradžios mokykla, rūpinausi ir dėl jų. 
“Ale, kur tu prapuolei? Ateik pusryčiams,”
- pertraukė mano mintis mama. Nežiūrint 
varginančių rūpesčių, aš skaniai suvalgiau 
pusryčius ir buvau bebėganti į mokyklą, kai 
mama pašaukė mane atgal “Grįžk atgal ir 
parodyk savo rankas, ar švarios. O kaip 
panagės? Ar nepamiršai išsivalyti?” - 
atidžiai apžiūrėjo jas, nepamiršdama ir 
ausų. “Dukrele, tavo ausys kaip kiaulių 
tvartas, pilnos mėšlo. Kas su tavim darosi 
šį rytą?” “Mama, aš jas vakar išsiploviau.” 
“Nesiginčyk su manim. Eik ir vėl Išsiplauk,”
- pyko ji. Ploviau ne vieną kartą, kol ją 
patenkinau. Kai galutinai iš jos ištrūkau ir 
pasiekiau mokyklą, tarpduryje vėl mane 
pasitiko tas pats aukštas žmogus. “Ar tu 
Alė?’ - paklausė, žiūrėdamas į sąrašą. 
“Taip, ponas mokytojau,” - atsakiau net 
nepagalvojus. “Eik į sekančią klasę ir 
palauk ten savo mokytojo.” Kai įėjau į 
nurodytą kambarį, ten jau suoluose sėdėjo 

kiti mokiniai. Aš pasirinkau trečią suolą 
kairėje eilėje, nes pirmi du jau buvo užimti 
Po manęs atėjo dar keli vaikai. Visi sė
dėjom tyliai Aš laukiau ateinant Adžio, 
bet jis nepasirodė. Vladas ir Hanka buvo 
paskirti į žemesnę klasę. Po kurio laiko įėjo 
tas pats aukštas vyriškis. “Aš esu Molis, šios 
gimnazijos direktorius. Kiekvienas šiame 
kambaryje yra paskirtas į trečią klasę. O 
šita panelė, Gėlytė, yra jūsų auklėtoja,” - 
jis pristatė žemą, raudonais skruostais, 
vyresnio amžiaus moterį. Kai į ją pasižiū
rėjau, mūsų akys susitiko ir nuo to mo
mento ta senmergė nepaliko manęs ramy
bėje, trokšdama atvesti mane į gerą kelią. 
“Ale, tik pasižiūrėk į save. Tavo suknelė 
visa susiraukšlėjus. TU tikriausiai voliojais! 
žolėje.” “Ne, aš nesivoliojau.” “TU man 
nesiginčyk, išdykėle.” Aš supykau ant jos 
už tokį be reikalo kabinėjimąsi, bet 
nutylėjau. “Ale, ar tu prarijai liežuvį? Ką? 
Kodėl tu man neatsakai, padykėle?” - ji 
vis vien burnojo ant manęs.

Nuo tos dienos patekau į jos nemalonę, 
nežiūrint kaip aš stengiaus jai įtikti. Grįžus 
iš mokyklos jaučiausi pervargus ir pikta. 
“Motuzą sužinojo, kad jo žmona ir likusi 
šeima yra sveiki ir saugūs netolimam DP 
lageryje,” - per vakarienę išgirdau tėvą 
pasakojant mamai “Ar iš tikrųjų? Kaip 
gerai.. Koks jis turi būti dabar laimingas...” 
- čiulbėjo ji džiaugdamasi žiniomis. “Dėl 
to šiandien Adis neatėjo į mokyklą,” - 
įsikišau ir aš. “Kiek aš žinau, jie nieko šįryt 
nelaukė. Išvažiavo ten ir dabar jau turbūt 
džiaugiasi vieni kitais, vėl susitikę po tokio 
ilgo nežinios laiko,” - nusišypsojo jis, 
glostydamas savo pliką pakaušį. Latviai ir 

estai irgi kūrė savo vaikams mokyklas. Tarp 
pabėgėlių netrūko mokytojų. Tie pasišven
tę žmonės turėjo mus mokyti iš atminties, 
o mūsų mokslas priklausė nuo jų žinių ir 
sugebėjimo.

Nuo pat pirmos dienos mes vaikai 
turėjom išmokti vesti užrašus. Naudojom 
bet ką, kas buvo panašu į popierį ir ką 
galėjom gauti: sąskaitų knygas, muzikos 
gaidas, pakvitavimo knygutes... Mokykloje 
man ilgai netruko susirasti naujų draugių. 
Birutė buvo blondinė mergaitė, jos garba
noti plaukai, supinti į kasas, kabėjo ant 
nugaros. Kai aš priėjau arčiau, jos mėlynos 
akys lyg rugiagėlės sveikino mane. “Kaip 
tu vadiniesi?” - paklausiau. “Birutė, o kas 
tu būsi?” “Alė, ar tu ką nors pažįsti čia?” 
“Ne, nieko nepažįstu,” - ji nedrąsiai man 
pašnibždėjo. “Aš esu Danutė,” - tyliu balsu 
prisistatė mums šalia stovinti gražių veido 
bruožų mergaitė. Ji buvo lieknutė, o jos 
kaštoniniai plaukai lyg šilkas žibėjo saulėje. 
Man ji labai patiko. Ir taip mano draugų 
ratelis mokykloje pamažu didėjo. Thrp jų 
dar buvo Kazė, Irka, Kęstas, Tadas, Romas, 
Saulius...

Mes dažnai pešėmės, nes berniukai 
nesiliaudavo mus erzinę. Dėl šito mes 
mergaitės per daug neverkšlenom, nes 
nebijojom su jais apsikultl Saulius buvo 
gražus, tamsiaplaukis berniukas, su dygs
tančiais ūsiukais panosėje. “Mergaitės, 
einam nupešti Sauliaus ūsus,”- ragino mus 
pertraukos metu nuobodžiaudama Irka. 
Ttioj visos šokom prie jo ir, prisispaudę prie 
sienos, pradėjom pešioti jo pūkus.

(Bus daugiau)
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Pirmasis garbės konsulų suvažiavimas
2001 m nigsėjo 11-13 dienomis Vilniuje 

įvyko pirmasis Lietuvos Respublikos garbės 
konsulų suvažiavimas. Labai gaila, kad šį 
istorinį įvykį pirmą dieną aptemdė kraupus 
teroristų išpuolis JAV. Šis teroristų SpuoEs 
įnešė pataisas į garbės konsulų suvažiavimo 
dienotvarkę.

Suvažiavimas prasidėjo nigsėjo 10 d. 
vakare oficialiu priėmimu viešbutyje “Radis
son SAS Astorija” Didžiojoje gatvėje. Tai 
buvo puiki proga Lietuvos garbės konsulams 
susipažinti su kitais po pasaulį išsibarsčiusiais 
konsulais.

Suvažiavimas darbą pradėjo rugsėjo 11d. 
ryte Užsienio reikalų ministerijoje Vaižganto 
gatvėje, Vilniuje. Iš 89 Lietuvos garbės kon
sulų, gyvenančių ir dirbančių įvairiose pasaulio 
valstybėse, į Vilnių atvyko 68 konsulai, ty. 3/4 
visų garbės konsulų. Toks aktyvus dalyvavimas 
rodo, kad garbės konsulų suvažiavimas 
susilaukė rimto dėmesio. Konsulai atvyko iš 
40 šalių ir atstovavo visiems penkiems kon
tinentams. Dalyvavo garbės konsulai iš tekių 
šalių kur yra stiprios lietuvių bendruomenės, 
kaip Australija, Kanada, JAV, Argentina. 
Buto garbės konsulai 8 valstybių, kur lietu
vių bendruomenės ne tekios skaitlingos, kaip 
pvz., Brazilija, daugelis Europos šalių, Pietų 
Afrika. Atvyko garbės konsulai ir 8 tekių ša
lių, kur gal gyvena tik keletas lietuvių, pvz. 
Gana, Nigerija, Nepalas, Indija, Pakistanas, 
Honkongas, Singapūras, Kipras, Korėja, Si
rija ir Šri Lanka. Iš 68 dalyvių maždaug tik 
18 garbės konsulų buvo lietuviai arba lie
tuvių kilmės. Kiti 50 dalyvių buvo įvai
riausių tautybių tų šalių, kuriose jie atsto
vauja Lietuvai Manasmeitiškai buvo nepap
rastai įdomu sužinoti atskirų garbės konsulų 
ryšius su Lietuva. Daugelį su Lietuva sieja 
verslo, prekybos ryšiai

Pirma suvažiavimo diena prasidėjo 
užsienio reikalų ministro p. Antano Valionio 
sveikinimais. Sveikinimo kalbas pasakė 
Oskaras Jusys, ministro pavaduotojas atsa
kingas už suvažiavimo organizavimą, Romas 
Švedas, URM Ekonomikos departamento 
direktorius, ir Petras Anusas, URM 
Konsulinės analizės ir informacijos skyriaus 

•vedėjas ir suvažiavimo koordinatorius.
Atsakomąją kalbą visų susirinkusių 

Lietuvos garbės konsulų vardu pasakė p. 
Masud M. Khan, garbės konsulas Pakistane. 
Jis padėkojo Užsienio reikalų ministrui ir 
visiems, padėjusiems suorganizuoti suvažia
vimą. Visų garbės konsulų vardu jis įteikė 
puikiai įrėmintą rankų audimo su įaustu 
sidabro siūlu Vytį.

Vytautas Čekanauskas, Lietuvos garbės 
konsulas Los Angeles, ministro buvo paskirtas 
Lietuvos garbės konsulų korpuso garbės 
dekanu V. Čekanauskas yra vienas 8 vyriausių 
garbės konsulų, kuris buvo paskirtas į šias 
pareigas maždaug 1977 m Priimdamas šį 
paskyrimą, p. V. Čekanauskas padėkojo 
ministrui ir pastebėjo, kad Los Angeles buvo 
vienintelis miestas Amerikoje ir vienas 8 
nedaugelio miestų pasaulyje, kur iškart po 
Antrojo pasaulinio karo vienu metu veikė visų 
3-jų Baltijos valstybių konsulatai

Kiekvienas kalbėtojas 8 Užsienio reikalų 
ministerijos širdingai'padėkojo Lietuvos 
garbės konsulams už jų indėlį atstovaujant 
Lietuvos interesus jų gyvenamose valstybėse 
ir pažymėjo, kad toks darbas yra nepaprastai 
svarbus Lietuvai. Kiekvienam dalyviui buvo 
išdalinta svarbi konsului medžiaga ir tokie 
nepaprastai reikalingi dalykai: Lietuvos vė
liava ir kompaktinė diskas su Lietuvos tau
tiniu himnu, o taip pat informacija apie Lietu
vos gaminius eksportuojančias kompanijas.

12 vai visi garbės konsulai autobusu 
nuvyko j Vilniaus Rotušę, kur mus priėmė 
Vilniaus meras Artūras Zuokas. Fto to nuvy
kome į susitikimą su premjeru Algirdu 
Brazausku Po susitikimo grįžom į Užsienio 
reikalų ministeriją, kur risi buvome suskirstyti 
grupėmis ir dalyvavome susitikimuose su 
ministerijos tarnautojais. Gaila, bet trūko 
laiko smulkiau aptarti atskiriems konsulams 

rūpimus klausimus. Po susitikimo su Užsienio 
reikalų ministerijos Azijos, Afrikos ir Okea
nijos šalių skyriaus tarnautojais sužinojau, su 
kokias skirtingais klausimas tenka susidurti 
garbės konsulams įvairiose valstybėse.

Pirma darbo diena turėjo būti baigta ber
niukų ir vyrų choro “Ąžuoliukas” pasirodymu 
Taikomosios dailės muziejuje. Labai gaila, bet 
dėl teroristinio išpuolio Užsienio reikalų mi
nistras koncerte dalyvauti negalėjo ir, pager- 
Hant žuvusiųjų atminimą, koncertas neįvyko. 
Tokia liūdna gaida ir baigėsi pirmoji suva
žiavimo diena

Rugsėjo 12 dienos rytą garbės konsulai 
pasidalino į dvi grupes. Viena grupė autobusu 
išvyko į “Anykščių vyno” gamyklą Anykš
čiuose, o kita grupė - į “Kalnapilio” alaus 
daryklą. Dalyviai turėjo galimybę apžiūrėti 
vyno ir alaus gamyklas, gamybos procesą ir 
aptarti šių produktų eksportą. Aš dalyvavau 
ekskursijoje į “Anykščių vyno “ gamyklą. 
Mane labiausiai nustebino gamybos linijų 
švara ir plati alkoholinių gėrimų pasiūla. 
“Anykščių vynas” gamina vyną 8 importuotų 
vynuogių, degtines, trauktines irtt Ibrėjome 
progą paragauti įvairios vyno gamyklos 
produkcijos. Susitikome su Anykščių meru ir 
vietiniais verslininkais.

Tik grįžus į Vilnių iškart buvom nuvežti į 
Lietuvos parodų centrą (LTTEXPO) Laisvės 
prospekte. Tai naujas parodų centras, kur 
suvažiavimo metu vyko Baltijos tekstilės ir 
odos paroda Po pietų dalyvavome konferen
cijoje “Lietuva - Jūsų verslo partneris”. Į 
garbės konsulus kreipėsi p. Dalia Grybaus
kaitė- finansų ministrė, p. Aloyzas Tarvydas 
-LTTEXPOdirektorius, p. Jonas Karčiauskas
- Lengvosios pramonės asociacijos preziden
tas. Pranešėjas p. Sigitas Bražinskas, Lietuvos 
plėtros agentūros atstovas, pristatė labai 
įdomiai paruoštą Lietuvos prekybos ir inves
ticijų programą. Po jo pranešimą skaitė p. 
Alfredas Šlekys, Lietuvos turizmo departa
mento direktorius, kuris kalbėjo apie turizmo 
vystymo reikšmę ir apie sunkumus su kurias 
tenka susidurti P Ingrida Bubįys, Lietuvos 
garbės konsule Klyvlende (JAV) pasidalino 
savo patirtimi apie verslo ryšių užmezgimą 
tarp Ohajo valstijos (JAV) ir Lietuvos, ypač 
žemės ūkio srityje.

Apžiūrėjome Baltijos tekstilės ir odos 
parodą, pabendravome su daugeliu parodos 
dalyvių, dalyvavome madų demonstravime 
“Baltijos mada”, kur savo kolekcijas pristatė 
keli Lietuvos madų dizaineriai o jas pade
monstravo labai simpatiškos ir lieknos Lie
tuvos manekenės. Tai buvo antros dienos 
suvažiavimo programos “virtis”, ypatingai 
sužavėjusi vyrišką dalyvių pusę. Fb madų 
demonstravimo sekė priėmimas, kurį surengė 
Lengvosios pramonės asociacija. Buvo suda
ryta puiki proga Lietuvos garbės konsulams 
susitikti su Lietuvos verslo atstovais.

Paskutinės, trečios suvažiavimo dienos 
ryte, mes išvykome j Kauną. Aplankėme M.K 
Čiurlionio muziejų, kuris daugeliui konsulų 
paliko nepaprastą įspūdį. Kauno Rotušėje 
susitikome su Eriku Tamašausku, Kauno 
meru. Meras padėkojo Lietuvos garbės kon
sulams. Visų dalyvių vardu atsakomąją kalbą 
pasakė p. Goodie M. Iby, LR garbės konsulas 
Nigerijoje. J8 padėkojo merui už priėmimą 
ir gražius žodžius. Susitikome ir su Kauno 
miesto verslininkais, Prekybos ir pramonės 
rūmų atstovas ir įmonių atstovais, norinčiais 
eksportuoti Lietuvos produktus. Tai buvo 
naudingas pasikeitimas informacija užmez
gant ryšius su Kauno verslininkais.

Į Vilnių grįžom pro senąją Lietuvos sostinę
- Trakus. Suvažiavimas 8kilmingai baigtas 
Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje Aušros 
vartų gatvėje. Mums buvo garbė, kad j už
darymą atvyko Lietuvos Prezidentas, kuris tik 
4 vaL ryte buvo sugrįžęs 8 JAV

Visi garbės konsulai, su kuria8 man teko 
kalbėtis, pripažino šio suvažiavimo svarbą. 
Buvo puiki proga praplėsti savo darbo akiratį, 
rasti atsakymus į rūpimus klausimus. Viena 
8 svarbiausių garbės konsulų darbo dalių -

LR Garbės konsulas Melbourne Andrius Žilinskas ir LR Garbės konsulas Nigerijoje 
Goodie M.Ibry su žmona.

skatinti lietuviškų prekių eksportą, ieškoti 
prekybos partnerių. Thm, kad Lietuvos garbės 
konsulai galėtų efektyviai pristatyti lietuviškas 
prekes pasaulyje, labai svarbu stiprinti garbės 
konsulų ryšius su verslo atstovais, taip pat 
verslininkus atstovaujančiomis organizaci
jomis ir Lietuvos Vyriausybės agentūromis 
dirbančiomis šioje srityje.

Be prekybos skatinimo ir investicijų 
Lietuvoje, man ypač buvo įdomu sužinoti 

In memoriam
Skaudi žinia

Š.m. lapkričio 5 d. Sydnėjuje mirė Sofija Šaparienė, gimusi 1909 m. rugsė
jo 8 d. Kalvarijoje. Velionės laidotuvės įvyks pirmadienį, lapkričio 12 d. Šv. M8ios 
prasidės 9.15 vai. St. Joachims bažnyčioje, Lidcombe. Po šv. Mišių visi kviečiami į 
Rookwood’o kapines, kur lietuvių sekcijoje Velionė bus palaidota. Nekrologas apie 
a.a. Sofiją Šaparienę bus spausdinamas vėlesniame MP numeryje. MP inf.

Netektys
Adelaidės Royal ligoninėje spalio 4 d. mirė Vytautas Vladas Janulis, 

sulaukęs 78 m. amžiaus. Velionis į Australiją atvyko 1948 m. Darbo sutartį atliko 
Woomeroje, po to dirbo stalių dirbtuvėje, o vėliau va8tinėje. Aa. Vytautas darbavosi 
Adelaidės Apylinkės Valdyboje, priklausė Adelaidės mėgėjų teatrui, dainavo 
“Lituania” chore, darbavosi Lietuvių Caritas bei Šv. Kazimiero Parapijos taryboje, 
priklausė Ateitininkams, ėjo Parapijos ūkvedžio pareigas. Velionis palaidotas spalio 
9 d. Centennial Park kapinėse.

Spalio 14 d. Adelaidės Queen Elizabeth ligoninėje mirė 79 m. amžiaus Juozas 
Paulukevičius. A.a. Juozas į Australiją atvyko 1949 m. Darbo tarnybą atliko 
Broken Hill vietovėje. Vėliau apsigyveno Adelaidėje, dirbo staliumi. Velionio 
laidotuvės įvyko spalio 17 d. Centennial Park krematoriumo koplyčioje. AfPinf.

Sofijai Šapalienei
mirus, gilią užuojautą šeimai ir visiems artimiesiems reiškia

Sydnėjaus Lietuvių Klubas

r T- ■ -TG fo-4 .r.IĮ- '
Mirus

A+A Salomėjai Bungardienei,
vyrui - ALFAS garbės nariui - Liudui Bungardai, dukroms Teresei ir Lucy 
bei jos šeimai gilią užuojautą re8kia

ALFAS Valdyba

A+A Salomėjai Bungardienei,
mirus, gilią užuojautą re8kiame ps. Liudui Bungardai, dukroms Angelei ir 
Teresei bei v8iems artimiesiems.

Skautininkų Ramovė Melbourne

Buvusiai savaitraščio redaktorei Ritai Baltušytei reiškiame 
nuoširdžią užuojautą dėl sesers mirties. Šviesi Amžinybės viltu teišsklaido 
netekties galią ir sugrąžina Jums ramybę.

J.Malijauskienė, S.Varnas

Jonui Zakarauskui
mirus, gilią užuojautą šeimai ir visiems artintiesiems re8kia

Sydnėjaus Lietuvių Klubas

Affisų Pastogė Nr. 45, 2001.11.12, psl. 7

individualią garbės konsulų darbo patirtį, jų 
idėjas skatinant prekybą, užmezgant kul
tūrinius ir švietimo ryšius tarp Lietuvos ir jų 
gyvenamosios šalies. Beveik visi garbės 
konsulai, su kurias man teko kalbėtis, pritarė, 
kad būtų labai naudinga rengti panašaus 
pobūdžio suvažiavimus kas keli metai Lieku 
laukti kito suvažiavimo.

Andrius Žilinskas
LR Garbės konsulas Melbourne
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| Visus kviečiame apsilankyti į |
| Melbourne, “Dainos Sambūrio” metinį koncertą |

i ‘Gegužinę* ■
! kuris įvyks sekmadienį, lapkričio 18 dieną, 130 vai po pietų Melbourne !

■ Lietuvių Namuose. Įėjimas - $12, vaikams - veltui. Laukiam visų. ’
1 Melbourno choro “Dainos Sambūris” Valdyba I

Prašome dėmesio!
Lapkričio 14 <L, trečiadienį, 7 vai. po pietų į Melbourne Lietuvių Klubą 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

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

registruotis į 51 -ąją Sparto šventų, kuri įvyks gruodžio 27-31 dieno
mis Canberroje. 51-osios Sporto šventės šeimininkai bus CLSK - VILKAS.

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

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

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

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

DARBO VALANDOS: 
Savaitės dienomis nuo 4.00 vai. 

Šeštadieniais ir Sekmadieniais nuo 12.00 vai. 
ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

Sekmadieniais nuo 5.00 iki 6.00 vai. 
H/VKSMC07 VALANDA 

Visi gėrimai tik pusė kainos!

DIREKTORIŲ NOMINACIJOS UŽSIDARO
Lapkričio 24 d. 4.00 vaL

Lapkričio 25 d. 3.00 vai.
NEPAPRASTAS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Gruodžio 16 d. 2.00 vai 

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

Klubo narių ir jų svečią dėmesiui

Kariuomenės Šventės minėjimas Melbourne
įvyks sekmadienį, lapkričio 25 d. sekančia tvarka:

11 vai. šv. Mišios Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje.
Tolimesnė minėjimo tąsa -130 vai. Lietuvių Namuose.

Prašome organizacijas į bažnyčią atvykti su vėliavomis.
LKVS-gos Ramovė, Melbourno skyriaus Valdyba

Kariuomenės Šventė Canberroje
Kariuomenės Šventės 83-ųjų metų sukakties minėjimas Canberroje įvyks 

sekmadienį, lapkričio 25 d., 2 vaL po pietų Lietuvių Būstinėje, 114 Maitland 
Street, Hačkett, šia tvarka:

1. Paskaitą skaitys Canberros LB Valdybos pirmininkas p. Viktoras Martišius.
2. Bus rodoma iš Lietuvos gauta vaizdajuostė “Saugoti ir ginti”.
3. Kavutė su užkandžiais.
“Ramovė” Valdyba kviečia tautiečius skaitlingai dalyvauti minėjime, nes ne J 

tik prisiminsite ir pagerbsite žuvusiuosius už Lietuvos laisvę, bet pasiklausysite 
viduriniosios kartos aktyvaus veikėjo p. VMartišiaus paskaitos, pamatysite įdomią 
vaizdajuostę apie dabartinės Lietuvos kariuomenės kūrimosi problemas, jos 
ateities aspiracijas ir ryžtą saugoti bei ginti tėvynę.

Canberros “Ramovė” Vaidyba

Kariuomenės šventė Hobarte bus minima sekmadienį, lapkričio 
25 d., 4 vaL 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

Kariuomenės šventė Perth’e
Sekmadienį, lapkričio 25 d. ruošiamas Kariuomenės Šventės minėjimas. Jis 

prasidės 11 vaL ryto šv. Mišionris lietuvių lankomoje St Francis Xavier bažnyčioje, 
Windsor St., East Perth. Po pamaldų (tuoj po 12 vai.) minėjimas vyks Lietuvių 
Namuose, 258 Mill Point Rd., South Fterth. Bus bendri pietūs, programa ir loterija. 
Galintieji prašomi paaukoti loterijai fantų, o ponios - pyragų prie kavutės.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti minėjime.
Perth’o Lietuvių Bendruomenės Valdyba

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos narių
Metinis susirinkimas

įvyks š.m. lapkričio 18 d., sekmadienį, 2 vai. po pietų Sydnėjaus Lietuvių 
Klube, 16-18 East Terrace, Bankstown.

DARBOTVARKĖJE:
1. Praėjusio metinio susirinkimo protokolo tvirtinimas.
2. Metų, pasibaigusių 2001 birželio 30 d. apyskaitos, direktorių ir 
revizoriaus pranešimų tvirtinimas.
3. Spaudos Sąjungos Valdybos sąstato praplėtimas iki 6 narių.
4. Kiti reikalai, kuriuos pagal Spaudos Sąjungos įstatus galima 
iškelti susirinkime.

Susirinkimo nariai, kurie turi kitų narių įgaliojimus (proxies), turi juos 
įteikti Spaudos Sąjungos raštinei, 16-18 East Terrace, Bankstown, ne vėliau 
kaip 24 valandos prieš susirinkimo pradžią.

Spaudos Sąjungos Valdybą sudaro: pirmininkas Vytautas Patašius, 
vicepirmininkas Vytautas Doniela, sekretorius Vytenis Šliogeris bei nariai 
Antanas Laukaitis ir Kęstutis Protas. Pagal Sąjungos įstatus, du iš jų - Antanas 
Laukaitis ir Vytenis Šliogeris - turi pasitraukti, bet jie gali būti vėl perrenkami.

Iki nominacijų užsidarymo, gautos šios nominacijos į Spaudos Sąjungos 
Valdybą: Antanas Laukaitis (siūlė V.Patašius, parėmė K.Protas); Vytenis 
Šliogeris (siūlė V.Patašius, parėmė K.Protas).

Po oficialios susirinkimo dalies įvyks laimingų “Mūsų Pastogės” loterijos 
bilietų traukimas. Prieš tai dar bus galima įsigyti papildomų loterijos bilietų.

Ta pačia proga bus išstatyti kelių kolekcionierių rinkiniai: miniatiūriniai 
drambliai, pelėdos, varlės, grybai, dėžutės, antytės ir Lt. Norintieji prisidėti su 
savo rinkiniais, prašomi skambinti MP redaktorei: darbo teL nr.: 9790 2319, na
mų teL nr.: 9796 3314.

Į šią įprastinę MP popietę ir miniatiūrų parodėlę yra maloniai kviečiami visi 
tautiečiai - nors balsavimo teisę turi tik LBSS nariai.

LB Spaudos Sąjungos Valdyba

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

SKELBIMAS
Dėmesio LSS Sydney Skautų Židinio “Liepsnojanti Lelija” nariai:

- Norėtume žinoti Jūsų susidomėjimą dalyvauti šių metų galo 
pažymėjimo pietuose Lietuvių Klube, Bankstown.

- Su savo pareiškimais prašome kuo greičiau paskambinti:
Tėvūnui Vyteniui Šliogeriui (02) 9502 4263, 
Kanclerei Irenai Dudaitienei (02) 98581246.

Tėvūnas

Kuo skiriasi... ...Gyvenimas nuo fizikos?
Gyvenimas ne fizika, iš nieko atsiranda daug kas.
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