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įtaisyk Lietuvos įvykių apžvalga

Prezidentas vėl kreipėsi į tautą
Praėjusių melų giuodžiu 13 d. Pre

zidentas Valdas Adamkus vėl kreipėsi per 
Lietuvos televizijos kanalus ir radijo stotis 
j Lietuvos žmones įspėdamas, jog valstybes 
reikalai nesiklosto taip, kad tautos ir 
valstybės gerbūvis būtų užtikrintas. Pre
zidentas sakė: “Seimas Šiandien priėmė 
nelengvai sudarytą kitų metų Šalies biudžetą. 
Deja, jis neatitinka nei politikų duotų paža
dų, nei visuomenės lūkesčių’’. Žvelgdamas 
į 2002 metus Prezidentas įspėja: ’’Ateinantys 
metai mums bus ypatingai svarbūs. Jie 
reikalaus mūsų susitelkimo, mūsų tautinio 
solidarumo. Turime pabaigti derybas dėl 
narystės Europos Sąjungoje. Privalome 
padaryti viską, kad užtikrintume narystės 
NATO teikiamą saugumą. Šių siekių ne
turime teisės paversti partinių žaidimų da
limi... Politikų pareiga pasirūpinti kuo 
geresniais derybų dėl narystės rezultatais”.

Apsisaugo! Lietuvai nuo sulėtėjusio Va
karų ūkio augimo pasekmių, Prezidentas 
pataria: “Jau dabar turime numatyti prie
mones, kurios leistų sušvelninti galimo eko
nominio sąstingio pasekmes. Iš esmės turi
me du būdus tai padaryti: sustiprinti valsty
bės tvarką ir pagerinti verslo sąlygas. Tvar
kos visų pirma reikia mūsų mokesčių sis
temai... mūsų valstybė per biudžetą perskirs
to palyginus mažą bendrojo vidaus produk
to dalį. Ir taip yra ne todėl, kad būtų labai 
maži mūsų mokesčiai Bet todėl, kad “sky
lėta”, pilna išimčių taigi ir neteisinga, yra 
mūsų mokesčių sistema. Todėl, kad prastas, 
aplaidus yra mūsų mokesčių administra
vimas. Todėl, kad sąžiningas verslas patiria 
didelę šešėlinio verslo konkurenciją

Norint pašalinti atskirų lobistinių verslo 
grupių įtaką kuriant mokesčių sistemą, 
Prezidentas siūlo radikalų būdą: "Todėl 
siūlau Seimui ir Vyriausybei radikalų 
sprendimą: tegu išbaigtą mokesčių ręfonnos 
projektą parengia nepriklausomi ekspertai. 
Seimas tokį projektą galėtų patvirtinti be 
pataisų balsuodamas “už” arba “prieš”.

Brangūs tautiečiai,

Kreipiuosi į Jus Šventų Kalėdų išvakarėse ir prisimenu kartu 
praleistus metus bei patirtus išgyvenimus, kartu puoselėtas viltis.

Dauguma iš Jūsų pirmąsias Kalėdas šventėte Lietuvoje Iš savo 
patirties žinau, kad į svečią šalį kartu su tėvynės ilgesiu, su 
prisiminimais apie gimtąjį kraštą išsivežėte ir kalėdinį jaudulį, 

-ir Jėzaus gimimo metą lydinčią viltį. Šviesesnės ateities sau, 
savo šeimai ir vaikams, savo kraštui ir jo žmonėms viltį. Ir nors 
mus skiria dideli geografiniai atstumai, Kalėdų vilties šviesoje 
visi esame kartu, visi esame vienos tautos, vienos šeimos vaikai. 
Esame šakos vieno medžio, jau beveik tūkstantį metų vadinamo 
Lietuva.

Linkiu, kad šis medis leistų vis naujas atžalas, kad ateinantys 
metai būtų sėkmingi Jums ir Jūsų šeimoms. Stiprybės Jums 
puoselėjant lietuviškas tradicijas, dvasiškai stiprinant mūsų 
tautos bendruomenę pasaulyje, dvasiškai stiprinant savo tautą 
ir savo šalį.

Šviesių ir dvasingų Jums Šventų Kalėdų ir laimingų Naujųjų 
metų.

Valdas Adamkus
Lietuvos Respublikos Prezidentas

Teisinga mokesčių sistema mums būtina, 
kad r "'-'■’cje pabalinu būvi vertina nas, 
gerbiamas ir skatinamas sąžiningas žmonių 
darbas. Mūsų ūkio augimas, mūsų gerovė 
daug priklauso nuo to, kaip pavyks Vyriau
sybei pritraukti investicijų kaip pavyks dirb
ti su esamais investuotojais. Ir čia dera rem
tis ne emocijomis, bet aiškiais principais: 
turime patys laikytis civilizuotos valstybės 
taisyklių irto reikalauti iš užsienio partnerių 
dėl kurių veiklos šiandien tiek daug dis
kutuojama”.

Opozicijos žingsnis Seime
Gruodžio 18 dieną, pirmą kartą šios 

kadencijos Seime, opozicija vieningai su
rengė demaršą - atsisakė dalyvauti Pelno 
mokesčio įstatymo projekto svarstyme ir 
išėjo iš Seimo plenarinių posėdžių salės. 
Seime liko tik valdančioji dauguma. Val
dančioji dauguma, neišklausiusi ir neišdis
kutavusi opozicijos keliamų klausimų bei 
argumentų, su savo paruoštu įstatymo 
projektu sutiko, {statymo projekto priė
mimas buvo numatytas už trijų dienų ir jis 
įsigalios jau už poros savaičių - nuo š. m. 
sausio 1 dienos.

Opozicija turėjo tvirtą argumentą, kad 
sudėtingas įstatymas, su daugybe pataisų 
bei išimčių, palies svarbiausią šalies biznio 
sektorių. Neduoti jam net pasisakyti prieš 
įstatymo įsigaliojimo datą, opozicijai buvo 
nepriimtina - tai neigiamai palies Lietuvos 
ūkį ir gali atsiliepti Lietuvos jungimuisi į 
Europos Sąjungą.

Konfliktas tarp valdančiosios daugumos 
ir opozicijos kilo dėl liberalo Algimanto 
Matulevičiaus pasiūlytos Pelno mokesčio 
įstatymo pataisos, įsigaliojimo datą nukelti 
į 2003 metų sausio 1 d. Balsavimo keliu 
pasiūlymas buvo priimtas: “už” - 60, 
“prieš” - 52 ir 6 susilaikė. Valdančioji 
dauguma, motyvuodama, kad kai kurie 
parlamentarai nesuprato balsavimo eigos, 
paprašė antro balsavimo, kuriame bakai 
pasiskirstė lygiai po 60 ir 5 susilaikė. Toks 
rezultatas nulėmė pergalę valdančiajai 

daugumai. Opozicija kėlė trečiojo balsavi
mo reikalingumo argumentus.

Konservatorių frakcijos seniūnas 
Andrius Kubilius sakė, jog: ‘ neįsiklausoma 
į jokius sveiku protu paremtus argumentus” 
ir valdančiosios daugumos elgesį palygino 
su “talibų elgesiu”. Toliau A Kubilius aiš
kino, kad “tokio sudėtingo įstatymo su 
daugybe pataisų liečiančio svarbiausią mūsų 
gerovės šaltinį verslą, negalima priimti, kad 
jis pradėtų galioti nuo 2002 metų ”. Reikia 
atidžiai išnagrinėti Seimui teikiamas 
pataisas, o verslininkai turi būti pasiruošę 
jas vykdyti. Dėl bakavimo A Kubilius Sei
mo Pirmininkui sakė: “Mums sunkiai 
suprantamas valdančiosios daugumos ir 
paties Seimo Pirmininko nenoras įsiklausyti 
į argumentus, manipuliavimas balsavimais, 
siekiant kelių balsų persvaros”.

Seimo Pirmininkui Artūrui Paulauskui 
nesutikus pravesti trečiąjį bakavimą ir 
pratęsti diskusijas, visi opozicijos Seimo 
nariai demonstratyviai pasitraukė iš ple
narinių posėdžių salės.

Gruodžio 20 d. Seimas priėmė Pelno 
mokesčio įstatymą, o gruodžio 22 d. Prezi
dentas Valdas Adamkus paskelbė savo 
sprendimą - pasirašyti Seimo priimtą įsta
tymą, kartu su Valstybės ir Savivaldybių biu
džetų įstatymais. Jo manymu, dabartinėje 
ekonominėje ir politinėje tikrovėje, prastas 
biudžetas yra geriau negu jokio biudžeto.

Finansų analitike Margarita Starkevi
čiūtė Seimo elgesį sukritikavo sakydama, 
jog negalima mokesčių įstatymų priimti 
metų gale: “Turėtų būti paruošti mokesčių 
inspektoriai, supažindinti įmonių finansi
ninkai. Tokiems dalykams reikia pusės 
metų.. ” Tad laukiamo poveikio nebus su
laukta, mano M. Starkevičiūtė.

Priėmus Pelno mokesčio pataisas, buvo 
panaikintas dabartinis “nulinis mokesčių 
tarifas”, tai yra ta pelno dalk, kuri yra 
investuojama biznio plėtrai. Vyriausybė 
gaus daugiau pajamų į biudžetą, bet nu
kentės tolesnės investicijos Lietuvoje. Be 
to, vietos kapitalas praras konkuren
cingumą užsienio kapitalui Tai ypač išryš
kės, kai Lietuva taps Europos Sąjungos

Nukelta į 2 psL

Kultūros ir meno 
premijų laureatai
ELTA. Gruodžio mėnesį Kultūros 

ministerijoje paskelbti 2001 m Lietuvos 
nacionalinių kultūros ir meno premijų 
laureatai Devyni menininkai apdovanoti 
už paskutinių penkerių metų meno kūri
nius, reikšmingus Lietuvai ir pasauliui.

Šių metų Nacionalinę kultūros ir meno 
premiją pelnė rašytojas Leonardas Gutaus
kas už romanus “Vilko dantų karoliai” 
(1997), “Laiškai iš Viešvilės” (2000), “Šešė
liai” (2001), eilėraščių knygą “Popierinė 
dėžutė” (1998).

Apdovanotas ir kino režisierius Šarūnas 
Bartas už kino filmus “Mūsų nedaug” 
(1997), “Namai” (1997) ir “Laisvė” (2000).

Nacionalinės kultūros ir meno premijos 
laureatu lapo poetas Justinas Marcinke
vičius už eilėraščių knygą “Žingsnis” 
(1998), poemą “Carmina minora” (2000) 
ir dviejų tomų rinktinę “Poezija” (2000).

Premiją pelnė kompozitorius Feliksas 
Bajoras už koncertą smuikui ir simfoniniam 
orkestrui (1999), styginių kvartetą “Suo
kos” (1998), kūrinį kameriniam orkestrui 
“Saulės takas” (2000), trio “Momenti sacri” 
(2001).

Operos solistė Violeta Urmanavičiūtė- 
Urmana Nacionaline kultūros ir meno pre
mija apdovanota už ryškius vaidmenis ir 
programas pasaulio ir Lietuvos scenose 
1997-2001 metais.

Premiją pelnė dailininkas Leonoras Vy
tautas Strioga už 1997-2001 metų medžio 
skulptūras “Gyvenimo paliestas” (1997), 
“Moteris paukštė” (1997), “Oželio gany
mas mėnesienoje” (1998), “Tėviškės kelias” 
(2000), “Paukštis, šildantis pasaulį” (2001).

Lenkijoje gyvenantis lietuvių dailinin
kas Stasys Eidrigevičius šių metų premija 
apdovanotas už jubiliejinę retrospektyvinę 
parodą “Stasys 50” Krokuvoje (1999), pa
rodą “Stasio plakato menas. 1999-2000” 
Vilniuje (2000), vokalinio ciklo “Erotikos” 
pagal S.Eidrigevičiaus piešinius ir tekstą 
(kompozitorius Bronius Kutavičius) vaizdi
nę interpretaciją Varšuvoje ir Vilniuje (1998).

Dirigentas, muzikologas, Šv. Kristoforo 
kamerinio orkestro meno vadovas Donatas 
Katkus Nacionaline premija pagerbtas už 
Šv.Kristoforo kamerinio orkestro kūrybin
gus koncertinius sezonus, šiuolaikinės lie
tuvių muzikos propagavimą Lietuvoje ir 
užsienyje, festivalio “Šv. Kristupo vasaros 
muzika” rengimą ir tarptautinius projektus.

Nacionalinę kultūros ir meno premiją 
pelnė aktorius Kostas Smoriginas už 1997- 
2001 m. atliktus pagrindinius vaidmenis 
teatre ir kine, muzikinę koncertinę veiklą.

Nacionalinės kultūros ir meno premijos 
piniginį apdovanojimą -42500 D laureatai 
gavo prieš Naujus Metus, o tradiciškai 
pagerbiami bus vasario 15 d. Prezidentūros 
Baltojoje salėje. Pasak kultūros ministrės 
Romos Dovydėnienės, ministerija skyrė 
apie 400 000 Lt laureatų kūriniams pro
paguoti, nes svarbu ne tik įvertinti meni
ninkų kūrybą, bet ir parodyti, už ką autoriai 
apdovanoti. Kaip sakė premijų komiteto 
pirm. Sigitas Geda, skirdami premijas 
komiteto nariai atsižvelgė į viso laureatų 
gyvenimo pasiekimus, kūrybos reikšmę 
Lietuvai ir pasauliui * □
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

♦ Gruodžio 13 d. penki musulmonai 
teroristai užpuolė Indijos parlamento rūmų 
kompleksą New Delhi Vienas iš jų susi
sprogdino, kiti keturi žuvo susišaudyme su 
policija, nukaudami bent 8 rūmų gynėjus. 
Gruodžio 15 dieną suimti keturi teroris
tų suokalbininkai implikavo Pakistane 
veikiančias Kašmiro sukilėlius remiančias 
organizacijas. Indijos vyriausybė atšaukė 
savo ambasadorių ir traukia kariuomenę 
prie pasienio. Pakistanas irgi koncentruoja 
kariuomenę pasienyje. Abi valstybės turi 
branduolinių ginklų.
♦ Sausio pradžioje D. Britanijos min. 

pirmininkas Tony Blair aplankė abi valsty
bes, bandydamas likviduoti konfliktą. Pa
kistanas linkęs taikytis, suimdamas virš 
šimto prieš Indiją veikiančių organizacijų 
narių.
♦ Gruodžio 19 d. Argentinoje prasidėjo 
didžiulės riaušės dėl sunkios krašto ekono
minės padėties, vyriausybei įvedus indėlių 
iš bankų atsiėmimo suvaržymus. Policija 
šaudė į riaušininkus guminėmis kulkomis, 
nukovė jų virš 20, bet ir policija turėjo di
delių nuostolių sužeistais. Gruodžio 21 d. 
atsistatydino valstybės prezidentas Fer
nando de la Rua.

Po poros dienų prezidentu išrinktas 
Adolfo Rodriguez Saa nepajėgė atstatyti 
padėties ir pasitraukė iš pareigų gruodžio 
30 d. Sausio 1 d. prezidentu išrinktas 
peronistas Eduardo Duhalde suspendavo 
skolų užsieniui grąžinimą. Sausio 7 d. jis 
pravedė įstatymą, atpalaiduojantį Argen
tinos peso nuo pariteto su JAV doleriu.
♦ Gruodžio 22 d. į musulmonus perėjęs 
anglas Richard Calvin Reid bandė su
sisprogdinti American Airlines bendrovės 
lėktuve pakeliui iš Paryžiaus į Miami. 
Sprogmenys buvo paslėpti jo bate. Jo 
bandymas buvo lėktuvo personalo ir

Lietuvos Įvykių apžvalga
nare. Lietuvos produkcija dalinai atsidurs 
užsieniečių rankose, o jie pelno mokesčio 
į Lietuvos iždą nemokės. Nenuostabu tad, 
kad dešinieji parlamentarai taip smarkiai 
priešinosi kairiesiems, kuriems pinigų 
reikia dabar, kad galėtų tenkinti bent dalį 
duotų pažadų ir Prezidentas galėtų 
pasirašyti 2002 metų biudžetą.

Resovietizacija Lietuvos Seime
Tą pačią gruodžio 20 d., kada buvo 

priimtos Pelno įstatymo pataisos, Seimo 
dauguma prastūmė pro Parlamentą ir kitą 
“pataisą” - iš esmės sustabdant nekilno
jamo turto grąžinimą teisėtiems savi
ninkams, jei patalpos yra užimtos nuomi
ninkų. Pagal naujas “Piliečių nuosavybės į 
išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimo įsta
tymo pataisas”, ne teisėtas savininkas turi 
teisę privatizuoti savo turtą, o nuomi-

—--------------------------------------------------- —__ diplomatines atstovybes, kuriose dirba arti
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keleivių sutrukdytas po sunkių grumtynių. 
Lėktuvas buvo nukreiptas į Bostoną.
♦ Gruodžio 22 dieną afganų organiza
cijų išrinkto ministru pirmininku Hamid 
Karzai vyriausybė perėmė valdžią 
Afganistane.

JAV vis dar bomborduoja al-Qaeda 
ir Taliban pajėgų likučius Afganistane, 
kartais nukenčia ir civiliai. Taliban lyde
ris Mullah Mahommad Omar, apsuptas 
Bahran srityje, išvengė suėmimo, pabėg
damas motociklu.

Pakistanas atsisakė suteikti diplomatinį 
prieglobstį buvusiam Taliban vyriausybės 
ambasadoriui Abdul Salam Zaeef ir 
perdavė jį amerikiečiams.
♦ Nuo gruodžio 25 d. be pertraukos 
keletą savaičių New South Wales valstijoje 
siaučia gaisrai. Dega miškai, parkai, nu
siaubiamos gyvenvietės. Daug vietovių 
išgelbėta nuo sunaikinimo tik dėka sava
norių iš NSW ir gretimų valstijų pasišven
timo. Dalis gaisrų kilo dėl tyčinių padegi
mų, suimta kelios dešimtys padegėjų.
♦ Palestiniečių lyderis Yasser Arafat 
tradiciškai dalyvauja Kalėdų iškilmėse 
Betliejuje. Šįmet Izraelis uždraudė jam vyk
ti į Betliejų, laikydamas jį izoliuotu Ramal
lah mieste, “kol jis nesuras ir nesuims 
buvusio Izraelio turizmo ministro žudikų”
♦ Sausio 4 d. Izraelio karo laivas sulaikė 
palestiniečių laivą Raudonojoje jūroje su 
50 tonų ginklų, kuriuos jie bandė slapta 
nuvežti į Gazą.
♦ Sausio 5 d. penkiolikmetis amerikietis 
Charles Bishop, mokęsis skaraidyti, pa
grobė Cessna mokomąjį lėktuvą iš oro 
uosto Tampa, Floridoje. Jis įskrido su tuo 
lėktuvu į 40 aukštų pastatą Tampoje, 
žūdamas pats, bet neužmušdamas nieko 
kito. Paliktame rašte C.Bishop pasisakė, 
kad jis yra Osama bin Laden šalininkas.

ninkas. Tad nuo gruodžio 20 dienos net ir 
atkūrę nuosavybės teises, namų savininkai 
nebegalės atgauti jiems priklausančių pas
tatų, jeigu juose gyvena nuomininkai.

Nenuostabu, kad Seime kilo chaosas. 
Seimo posėdžiui pirmininkaujantis vice
pirmininkas socialdemokratas Vytenis 
Andriukaitis atsisakė duoti opozicijai teisę 
kalbėti Prieš V.Andriukaičio pirminin-
kavimą protestavo ir opozicijos lyderis 
Gintaras Steponavičius. Konservatorius 
Arvydas Vidžiūnas piktinosi: “Posėdis 
panašus į Ali Bobos ir batiuškos Machno 
susirinkimą. ” Tai vienas iš švelniausių pa
sisakymų Seimo salėje.

Nėra abejonės, kad tai vienas iš nede- 
mokratiškiausių Lietuvos Seimo nutarimų. 
Opozicija ypač susirūpinusi dėl Lietuvos 
jungimosi į Vakarų struktūras. Tas nerimas 
turi pagrindą, nes 70 parlamentarų balsavo 
už įstatymo priėmimą ir tik 27 prieš (6 - 
susilaikė). Privati nuosavybė - ne Lietuvos 
dabartinių parlamentarų prioritetas.

Opų klausimą iškėlė liberalas Roma
nas Sedlickas: “Jei dalykas yra pavogtas ir 
perduotas kitam, ar jis įgauna nuosavybės 
teises? ” Iš anksto buvo žinoma, kad įsta
tymo projektas prieštarauja Lietuvos 
Konstitucijai, jam priešinasi Vyriausybė, 
Prezidentas ir Seimo opozicija, bet kairioji 
Seimo dauguma ryžosi atkurti savo pra
eities valdymo formą.

Gruodžio 22 d. Prezidentas Valdas 
Adamkus įstatymą vetavo. Valdančioji 
dauguma nusiteikusi telkti jėgas ir įveikti 
Prezidento veto.
Lietuvos ambasadorių pasitarimas

Prieš Kalėdas Lietuvos ambasadų va
dovai sugrįžo metiniam pasitarimui į 
Vilnių. Šiandien Lietuva užsienyje turi 45

ŽVILGSIMU
Pasisako Bendruomenės nariai

Ar reikalingi namai?
Netrukus po įsikūrimo didesniuose 

Australijos miestuose, lietuvių bendruo
menės pradėjo svajoti ir planuoti įsigyti 
tautines pastoges.

Buvo manoma, kad būtina turėti savo 
namus, kur galėtų veikti lietuviškos 
organizacijos, kur galėtumėm susitikti ir 
socialiai pabendrauti. Buvo galvojama, kad 
be Namų lietuviška veikla neįmanoma ir 
greitai pasibaigtų. Dar ir dabar daug kas 
taip galvoja.

lietuvių Namai ir Klubai Australijoje 
atsirado tik po tautiečių didelio pasi
aukojimo ir pastangų.

Gaila, kad padėtis mūsų bendruo
menėse pasikeitė per paskutinius 15 metų 
ar panašiai. Organizacijos sumažėjo, 
daugelis mūsų aktyviausių lietuvių sulaukė 
garbaus amžiaus, o jaunimą ir net vidurinio 
amžiaus tautiečius sunku suvilioti dirbti 
lietuviškoje veikloje.

Klubams ypač sunku išsilaikyti prieš 
konkurenciją. Besilankantieji lietuvių 
klubuose ir išgėrę alkoholio bijo susidurti 
su policija... Dėl to socialinis gyvenimas

Lietuvoje euras - be triukšmo
Grynųjų eurų atsiradimą dvylikoje 

Europos šalių Lietuvos gyventojai sutiko 
ramiai, o šalies bankuose pasirodžiusius 
euro banknotus gyventojai pirko daugiau 
iš smalsumo. Pirmąją euro dieną (sausio 
2) eurais prekiavo jau visi Lietuvos bankai 
Didieji bankai dar gruodžio viduryje eurų 
atsivežė iš Europos centrinio banko, kiti 
šalies bankai eurus pirko iš didesnių bankų. 
Tačiau norintiems pasikeisti savo santaupas 
į eurus bankininkai rekomenduoja palūkėti 
ir į bankus eiti sausio pabaigojeThes taip 
galima išvengti nuostolių.

Bankuose eilių nebuvo, o euras lito 
atžvilgiu kiek pabrango. Pavyzdžiui, Vil
niaus banke ryte euras buvo pardavi
nėjamas po 3.622 lito, po pietų kursas 
pakilo iki 3.67 lito. Pirmasis euro bankno
tų įsigijusių gyventojų įspūdis - mažes
nio nominalo eurai akivaizdžiai mažes
ni nei JAV doleriai ar litai, atrodo gana 

400 diplomatų. Atsakingas už Lietuvos 
užsienio politiką yra Prezidentas Valdas 
Adamkus, o ją administruoja Užsienio 
reikalų ministerija, vadovaujama Antano 
Valionio.

Gruodžio 17 d. Prez. Valdas Adamkus 
pasveikino susirinkusius diplomatus ir 
aptarė aktualiausius valstybės užsienio 
politikos uždavinius. Prezidentas sakė, jog 
tragiški įvykiai Amerikoje tik patvirtino, 
kad saugumas, stabilumas ir kitos euroat- 
lantinės vertybės turi būti ginamos drauge 
ir tęsė: "... tiek projektuodami valstybės 
išlaidas, tiek užsienio politiką, privalome 
matyti šią tikrovę, laikytis tarptautinių 
įsipareigojimų ir skatinti mūsų regiono 
bendradarbiavimą’’. “Neturi kilti abejonių, 
kad Lietuvos pažanga ir jos tarptautinė 
integracija, tai du glaudžiai susiję dalykai. 
Tik nuo mūsų reformų priklauso, ar šiuo
laikiniame pasaulyje atlaikysime konkuren
ciją, ar pajėgsime dalytis atsakomybe. ”

Prezidentas ragino Vyriausybę neatidė
lioti Lietuvos pažangai bei euroatlantinei 
integracijai svarbių sprendimų ir taip padėti 
diplomatams. Ryšys turi būti abipusis. 
Tačiau: “Atstovybėms nederėtų vien tik lauk
ti Vilniuje suformuluotų užduočių. Kiek
vieno iš jūsų aktyvumas yra būtinas ir 
sveikintinas, ypač siekiant gyvo Lietuvos 
dalyvavimo europiniuose bei pasauliniuo
se procesuose. ”

Lietuvai būtinos užsienio investicijos ir 
aktyvūs užsienio prekybos ryšiai Jau pa- 

dabar daugiausia sukasi privačiuose 
namuose ar artimuose restoranuose. Mūsų 
negausus jaunimas, kuris mėgsta linksmą 
gyvenimą, lanko netolimus didelius klubus, 
kur vyksta jiems įdomūs “rock” koncertai 
ar “discos”. TUrime būti realistiški ir su
prasti, kad sunku prieš tai atsispirti

Mano nuomone, nėra galas, jeigu rei
kia parduoti namus, nes jie gali sudaryti 
vertingą turtą. Gautus pinigus galima 
investuoti ir net iš nuošimčių remti liku
sias organizacijas, kurios galėtų išsinuomoti 
sales, ir padengti kitas išlaidas. Dabar 
netrūksta klubų, viešbučių ir institucijų, 
kurie mielai išnuomos savo patalpas labai 
žmoniškomis kainomis ar net veltui

Pastebėjau, kad Canberroje lietuvių 
veikla faktiškai sustiprėjo 1999 metais 
pardavus nuostolingą Lietuvių Klubą. 
Įvairiose patalpose turime daugiau 
renginių ir, pagal daugumos Canberros 
Lietuvių Bendruomenės Sąjungos narių 
nuomonę, nepasigendam Lietuvių Klubo.

Nenoriu daug patarinėti, nes suprantu, 
kad įvairiose bendruomenėse sąlygos 
skiriasi Mano tikslas yra tiktai pasiūlyti 
kad lietuvių bendruomenės, kur egzistuoja 
nuostolingi namai, nepultų į paniką ir 
rimtai pasvarstytų, ar nevertėtų ieškoti kitų 
būdų, kaip puoselėti tautinę veiklą.

Viktoras Martišius

paprasti ir niekuo neišsiskiriantys pinigai
Pirmąją dieną Lietuvos bankai 

pardavinėjo tik euro banknotus. Monetų 
norintiems gyventojams gali tekti jų ieškoti 
Vakaruose, nes, pavyzdžiui, Taupomasis 
bankas net nesirengia supirkinėti ir 
pardavinėti monetų - jos sudaro papildomą 
balastą. Pirmosiomis prekybos dienomis 
gyventojai dažniausiai pirko po keletą 
banknotų vien iš smalsumo. Tarp jų buvo 
ir kolekcininkų, norinčių turėti pirmosios 
serijos banknotų.

Tiesiogiai su grynojo euro įvedimu 
susidūrė tie, kurie susiruošė slidinėti 
Austrijos kalnuose. Tačiau prekyba eurais 
bankuose vyko lėtai Pavyzdžiui, Lietuvos 
Žemės ūkio bankas Vilniuje pardavė 4940 
eurų, dviejuose padaliniuose Klaipėdoje - 
1200 eurų, o iš viso parduota 6140 grynųjų 
eurų po 3.57 lito.

Pfcgal“Lr.”

skirti pirmieji prekybos attache ir tikimasi 
agresyvesnės rinkų diplomatijos. Prezi
dentas ragjna:”Bendraujant su verslininkais, 
būtina atsisakyti valdininkiško požiūrio, ųes 
valstybė tik kenčia nuo valdininkų daromo 
verslo. ”

Padėkojęs už diplomatų įdėtą darbą, 
Prezidentas savo kalbą baigė: “Esame2002- 
ųjų išvakarėse. Tai metai, nulemiantys 
Lietuvos ateitį ne vienam dešimtmečiui. 
Euroatlantinė bendrija jau šiandien vertina 
Lietuvą kaip partnerę, busimąją šios ben
drijos narę. Ir tik mes patys kitais metais 
galime arba įtvirtinti šiuos pasiekimus, arba 
prarasti daugelio metų įdirbį, jeigu 
neatliksime tų darbų, kuriuos galime ir 
privalome atlikti. ”

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, Elta ir Liet, grįžimo inf. centro biuleteniais.

Lietuvos 2001-ųjų Metų žmogumi 
išrinktas A.Brazauskas

ELTA. Premjerą Algirdą Brazauską 
Lietuvos gyventojai išrinko 2001-ųjų Metų 
žmogumi.“Baltijos tyrimų” atliktos apklau
sos duomenimis, jis surinko 17.4% balsų ir 
tik 1% aplenkė Prezidentą Valdą Adamkų. 
Metų žmogumi A Brazauskas išrenkamas 
jau šeštąjį kartą.

Trečioje vietoje - Viktoras Uspaskich 
su 4.3%, ketvirtoje - dr. Kazys Bobelis su 
4.2%. Penktoje - Seimo Pirmininkas Artū
ras Paulauskas su 2.8%.

2



BENDRUOMENĖJ BARUOJE

Padėkos popietė
Nors gruodžio 2-ra diena buvo apsi

niaukusi ir lietus smarkiai barbeno į 
Melboumo Lietuvių Namų stogą, bet 
susirinkusiems Jubiliejinėje salėje buvo 
smagu stebėti šokant tautinių šokių 
ansamblį “Gintaras”.

Tik neseniai “Gintaro” šokėjus matėme 
sunkiai dirbant virtuvėje, verdant pietus, 
mums patarnaujant, o čia jie vėl mus 
džiugina savo gražiais judesiais, šypse
nomis, savo jaunyste.

Tautinių šokių vadovė Dalia Anta
naitienė padėkojo visiems gausiai susirin
kusiems. Ji pranešė, kad Tautinių šokių 
šventė Lietuvoje yra perkelta į 2003 metus. 
Bet melboumiškiai sekančiais metais vis 
tiek skrenda į Lietuvą koncertuoti.

Šioje popietėje matėsi svečių ir iš 
Lietuvos. Tai - Vilniaus universiteto 
matematikos profesorius AGarliauskas ir 
PLB atstovas G.Žemkalnis su žmona

Padėkos popietėje šoko trys tautinių 
šokių grupės (iš viso yra penkios): “Ma
lūnėlis” -vaikai, “Gintaras” - jaunimas ir 
“Šokdava” - vyresnieji. Šokėjai sušoko 
septynis šokius: “Landytinį”, “Audėjėlę”, 
“Jonkelį Blezdinginį”, “Per girią”, 
“Aušrelę”, “Va jauną”, “Abelytę”. Smagu 
buvo žiūrėti šokant trijų kartų atstovus.

Po šokių žiūrovai buvo pakviesti 
pasivaišinti įvairiais skanėstais. Buvo 
dvidešimties minučių pertrauka.

Po pertraukos “Gintaro” Tėvų komi
teto pirmininkė RMačiulaitienė pravedė 
loteriją. Padėkojo fantų aukotojams: p.p. 
Šmitarrs, p. Petruševičienei ir p. Ozalienei.

Laimėtojų buvo daug.
Antroje dalyje šokėjai sušoko aštuonis 

šokius: “Rolenders”, “Kubilą”, “Putinėlį”, 
“Marceliukę”, “Pasiutpolkę”, “Malūną”, 
“Leliūnų kadrilių” ir visi kartu - “Pliauš- 
kutį”. Šokant kartu matėsi mama, tėtis 
(australas) ir duktė.

Žiūrovams buvo neaišku, iš kur atsira
do tiek daug naujų veidų. Vadovė D. 
Antanaitienė pranešė, kad šiais metais 
Melboumo tautinių šokių ansamblis gavo 
labai brangią dovaną - šešis naujus šokėjus, 
tris poras iš Lietuvos. Šią naujieną publika 
sutiko gausiais plojimais.

Pasibaigus koncertui Tėvų komiteto 
pirmininkė R. Mačiulaitienė sukvietė visus 
šokėjus į salę. Nuo visų šokėjų “Gintaro” 
vadovei buvo įteikta didelė gražių gėlių 
puokštė su šiais žodžiais, kuriuos R.Ma- 
čiulaitienė ir perskaitė:

“Miela Dalia, ačiū, kad surandi tiek 
daug laiko mums paaukoti. Ne tik išmo
kini mus gražiai šokli, bet ir pamėgti tau
tinius šokius, pamilti Lietuvą ir gražiai 
tarpusavyje sugyventi”.

Ir vis matosi naujų veidų: štai dr. 
Stepanas iš Canberros gražiai šypsosi 
pardavinėdamas kavą, pyragėlius, G. 
Radzivanas iš Šydnėjaus padavinėja pie
tus, LA Virbilaitės šokėjos iš Adelaidės, 
Petraitis iš Queenslando ir Lt.. . -

Ačiū “Gintaro” tautinių šokių an
sambliui, kad gerbiat ir mylit savo tėvus, 
senelius ir protėvius, suruošdami Padė
kos koncertą.

Aldona Vyšniauskienė

ftdėkos popietėje Melboumo Lietuvių Namų Jubiliejinėje salėje šoka “Gintaro” šokėjos.

Nauji metai!
Nauji metai, naujos jėgos, nauji pasiry

žimai. Svarbiausias pasiryžimas - neatidė
lioti rytdienai, ką gali padaryti šiandien. O 
šiandien jau galima planuoti, kokią gi 
kaukę galiu padaryti ruošiamai “Užgavėnių 
kaukių popietei” vasario 24 d. Melboumo 
Lietuvių Klube. Kalbama ne tik apie mel- 
boumiškius - Geelongas gi visai netoli, o 
jei atvyks svečių iš kitų kraštų - ypatingai 
meiliai pasitiksime.

Kaukių popietė tai ne kaukių balius, 
nes jau ir gavėnia bus prasidėjus. Ir negal
vokite, kad mes tikimės, kad jūs tas kaukes 
dėvėsite. Jokiu būdu - mes norime matyti 
jūsų mielus besišypsančius veidus!

Sutelkite savo kūrybines galias, paleis

kite fantazijos varžtus ir pradėkite kurti 
lietuviškų Užgavėnių kaukes. Jeigu trūksta 
žinių, kokios jos būdavo, pasiimkite Lilijos 
paruoštą lapelį iš Klubo baro.

Tomis kaukėmis padekoruosime sienas, 
o už geriausias paskirsime premijas. Vieną 
premiją skirs komisija, o antrą - jūs visi 
susirinkę nubalsuosite. Vaikų darbams bus 
atskira premija. Vaikai, kurie dar nemoka 
pagaminti trijų išmatavimų kaukių, galės 
pateikti piešinius.

Tad į darbą greičiau.
Tad sukruskim vikriau,
Tautiečiai, darykime kaukes!

(Ne-Maironis)
Melburno Entuziastės

Studentų mainai tarp Australijos ir Lietuvos universitetų
2001 m. lapkričio 9 dieną Melboumo 

Universitete įvyko minėjimas, kurį orga
nizavo Universitetas ir Lietuvos konsulatas 
Melbourne, kad iškilmingai palydėti pirmą 
studentę, išvykstančią studijuoti į Vilniaus 
universitetą pagal studentų mainų prog
ramą, pasirašytą 2000 metų viduryje tarp 
Melboumo ir Vilniaus universitetų.

Rachael Croucher - Melboumo univer
siteto humanitarinių mokslų antro kurso 
studentė - išvyks studijuoti į Vilnių 2002 
metų pradžioje, kur visus 2002 metus 
Vilniaus universitete ji studijuos lietuvių, 
rusų kalbas ir Rytų Europos politiką. Kas 
įdomiausia, p. Croucher neturi jokių 
istorinių ryšių su Lietuva. Ji gimė Gipps- 
land mieste. Baimsdale (Viktorijos valstija), 
australų šeimoje.

Minėjimo metu p.Žilinskas (garbės 
konsulas) perdavė profesoriui Leslie 
Holmes (Melburno Universiteto politikos 
mokslų profesorius ir Dabartinės Europos 
Tyrimų Centro direktorius) neseniai 
išleistas knygas apie Lietuvos istoriją, 
architektūrą, politiką, įstatymus, užsienio 
politiką, mokslą ir turizmą. Andrius 
Žilinskas asmeniškai įteikė prof. Leslie 
Holmes knygą apie Vilnių (žiūrėti nuo-
trauką, kurioje prof. Holmes laiko minėtą ----------------------------------------
knygą), kad padėkoti už profesoriaus studijuoti 2002 metų pradžioje.
nuopelną ruošiant studentų mainų sutartį 
tarp dviejų universitetų. 1999 m gegužę 
prof. Holmes asmeniškai lankėsi Vilniaus 
universitete ir tarėsi dėl sutarties, taip dar 
labiau sustiprindamas ryšius tarp dviejų 
universitetų. Andrius Žilinskas įteikė 
turistinę ir informacinę literatūrą apie 
Lietuvą bei Vilnių ir p. Croucher.

Prof. Holmes Meihoumo Universiteto 
vardu paskelbė, kad Universitetas dova
noja keturias knygas apie Australijos 
istoriją, aborigenų meną ir kultūrą ir 
Australijos literatūrą, kurias p. Croucher 
įteiks Vilniaus universitetui, kai atvyks

Iš kairės: Melbourne Universiteto politikos mokslų profesorius ir Dabartinės 
Europos Tyrimų Centro direktorius Leslie Holmes, Melbourne Universiteto huma
nitarinių mokslų antro kurso studentė Rachael Croucher ir LR Garbės konsulas 
Melbourne Andrius Žilinskas

Minėjime taip pat dalyvavo Dr. Kristina 
Brazaitis, kuri dėsto Melboumo Univer
sitete vokiečių ir švedų mokslus, ir kiti 
Universiteto darbuotojai, kurie padeda 
Melboumo Universiteto studentams, no
rintiems išvykti studijuoti į kitas šalis.

Vilniaus universitetas taip pat atliko 
didelį darbą organizuojant pirmojo stu
dento kelionę studijuoti Melboumo Uni
versitete pagal mainų programą. Galimas 
daiktas, kad dar 2002 metais Vilniaus 
universiteto Istorijos fakulteto studentas 
atvyks studijuoti į Melboumo Universitetą.

Kiek yra žinoma, ši studentų mainų

sutartis tarp Vilniaus ir Melboumo uni
versitetų yra pirmoji tokio pobūdžio 
sutartis tarp Lietuvos ir Australijos.

Viktorijos Technologijos Universitetas 
Melbourne per savo Europos-Australijos 
Institutą taip pat pareiškė norą užmegzti 
ryšius su viena iš Lietuvos aukštųjų 
mokyklų. Andrius Žilinskas, rugsėjo mė
nesį grįžęs iš Lietuvos, atvežė informacinę 
literatūrą apie kelis 1 jetuvos universitetus,
kurią perdavė Europos-Australijos Insti
tutui susipažinti ir nuspręsti, su kuriuo 
Lietuvos universitetu pasirašyti studentų 
mainų sutartį.
LR konsulato Melbourne informacįja.

Sveikinimai skautams...
Per j.v.s. Vytautą Vaitkų, nors ir pa

vėluotai. bet nuoširdumu nei kiek nesu- 
mažėję linkėjimai, gauti iš Lietuvos.

LSS (lietuves Skautų Sąjungos) Tary
bos Pirmininkas v.s. Algirdas Berkevičius 
bei v.s. Alina Dvoreckienė siunčia visiems 
Australijos lietuviams skautams broliškus 
ir seseriškus sveikinimus šv. Kalėdų proga 
ir linki šviesios skautiškos ateities 
Naujiesiems 2002 Metams. Malonu, kad 
tėvynės skautai neužmiršta savo brolių ir 
seserų kitame pasaulio gale ir bando tiesti 
nematomą tiltą per jūras ir marias.

Broliai ir sesės! Mūsų mintys ir širdys 
tepina tą nenutraukiamą giją, jungiančią 
mus su tėvynainiais tolimesniam skau
tiškam bendravimui, tad likime ištikimi 
savo obalsiui ir budėkime lietuviškosios 
skautybės sargyboje. r •:

Vienišas Vilkas

Grantas Šydnėjaus Liet. Klubui
Šydnėjaus Lietuvių Klubas gavo laišką 

iš NSW Premjero Bob Carr ir sužinojo, kad 
2001 m liepą pateiktas prašymas dėl “Com
munity Relations Commission 2001-2002 
Community Development Grants Program” 
- patenkintas! Šydnėjaus Liet. Klubui bus 
paskirta $12,000 suma, įsigijimui naujo kom
piuterio, skanerio, spausdintuvo ir atitin
kamai programinei įrangai. Tai leis anglų 
kalboj įgyvendinti “NSW Australian Lithua
nian internet — based resource centre”.

Tai jau trečias grantas, kurį Ramonos 
Ratas-Zakarevičienės iniciatyvos dėka 
gavo Šydnėjaus Liet. Klubas. Dabar visai 
NSW lietuvių bendruomenei bus proga 
prisidėti prie projekto vykdymo - anglų 
kalboje parašyti mūsų virš 50 metų istoriją 
Australijoje, taip pat sumoderninti infor
macijos pasikeitimą tarp mūsų visų, pa
siekti mūsų jaunimą ir palikti vertingą me
džiagą ateičiai. Dr. R.Zakarevičiiis
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Ii REDAKCIJOS PRŠTO
“Mūsų Pastogės” redakcija gavo ne

mažai šventinių kalėdinių ir naujametinių 
sveikinimų bei linkėjimų, už kuriuos visiems 
siuntėjams nuoširdžiai dėkoja. Dalį jų su 
malonumu spausdiname žemiau. Red.

• • •
Naudodamasi proga taip pat norėčiau 

perduoti Prezidento spaudos tarnybos 
sveikinimus Jūsų redakcijai ir palinkėti 
sėkmingų ir kūrybingų 2002-ųjų metų.

Pagarbiai
Violeta Gaižauskaitė

Prezidento atstovė spaudai
* * «

Linkiu Jums sėkmės toliau redaguojant 
laikraštį. Jūsų įnašai į mūsų Bendruomenės 
gyvastingumą Australijoje yra labai svarbūs. 
Dėkojame Jums už atliktus ir būsimus 
žurnalistikos darbus.

Taip pat sveikiname Jus bei Jūsų 
artimuosius su artėjančiom šv. Kalėdom ir 
linkiu Jums kūrybingų bei laimingų Naujų 
Metų. Su pagarba

Birutė Prašmutaitė
ALB Krašto Valdybos pirmininkė

Best wishes to you for a happy 
Christmas and an exciting and prosperous 
New Year!

from all at “Talka”

Viso geriausio šv. Kalėdom! Linkiu 
Jums ir visiems “Mūsų Pastogėje” sveikų 
ir džiaugsmingų švenčių. Dėkoju už malonų 
bendradarbiavimą 2001 metais!

Melisa Savickaitė
AUS Pirmininkė

♦ ♦ *
...Negaliu nutylėti nepagyrus “Mūsų 

Pastogės”- įdomaus laikraščio, kurį taip 
pamėgau skaityti. Tai tikras malonumas ir 
pagarba Jums.

Linkiu Jums, o taip pat ir visai laikraš
čio Kolegijai linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 
bei darbščių 2002-ųjų Metų.

Su pagarba Jums
Marytė Šidlauskienė
♦ ♦ ♦

Ačiū už rūpestį. Ačiū už visą įdėtą darbą 
per 2001 metus!

Linkime redakcijai ir Jūsų padėjėjoms 
linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų 
Metų!!! Iki sekančio karto

Jūratė Grigonytė
ALB Adelaidės ApyL V-bos pirmininkė

♦ ♦ ♦
Su geriausiais linkėjimais “Mūsų 

Pastogės” redagavime, o šventės tegul 
atneša daug džiaugsmo ir sveikatos.

Juozas Gailius
Geekmgo Liet S-gos Klubo Valdyba

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Kalėdas linksmai praleidęs, 
Ir Naujas Metas sutikęs, 
Ris tėvą mieloj gimtinėj, 
Pijus jau atgal parvykęs, 
Muitinėj išaiškint bando, 
Kad netari kontrabandos.

Canberros “Ramovė” skyriaus ramo- 
vėnai suprasdami sunkią laikraščio 
finansinę padėtį ir dėkodami už nuošir
džius patarnavimus skiria “Mūsų Pas
togei” $50 auką.

Linkime Redakcinei Kolegijai sėk
mingų 2002-ųjų Metų.

Canberros LKVS “Ramovė”
♦ * *

Socialinės Globos Moterų Draugija 
Melbourne šv. Kalėdų proga skiria $250 
auką, skirtą paremti “Mūsų Pastogę”.

Su geriausiais linkėjimais
Jonė Žalkauskienė,

SGMD-jos Melbourne pirmininkė
• * *

Mielieji,
Lai šv. Kalėdos ir Naujieji Metai Jums 

padovanoja laimę: didelę, kaip dangaus 
skliautai, amžiną, kaip eglių žaluma, 
nepakartojamą, kaip pats žmogus.

Linksmų ir laimingų švenčių Jums linki
“Tėviškės” klubo tarybos nariai

Panevėžys, Lietuva
• • •

Ta pačia proga geriausi linkėjimai Jums 
bei visai “Mūsų Pastogės” administracijai 
ir jos darbuotojams.

Algis R Šimkus
AT .F pirmininkas

♦ * ♦
Telydi Jus džiaugsminga šv. Kalėdų 

ramybė per visus Naujuosius Metus!
Lietuvių grįžimo į Tėvynę 

informacijos centras 
* * •

Paskutiniaisiais metais “Mūsų Pastogę” 
malonu skaityti Daug gerų žinių (ir blogų) 
iš Lietuvos ir viso pasaulio.

Linkiu linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų 2002 metų Administracijai, Re
daktorei ir visai Redakcinei Kolegijai

E. Šidlauskas, Viktorija

Linkiu Jums linksmų šv. Kalėdų, geros 
sveikatos ir stiprybės Naujuose Metuose.

Veronika Koženiauskienė
♦ ♦ •

Gerb. Leidėjai ir Redakcija,
Prašau nepalikti manęs be “Pastogės”. 

Su geriausiais linkėjimais
Antanas Šerelis

* * •
“Mūsų Pastogės” darbuotojams linkiu 

linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų 
Metų. Sudiev, tautiečiai

J. Povilėnas, Cooma

ir sėkmės Naujiems Metams.
K. Bagdonas, McDowall

Ponai tyliai pasitarę, 
Pjjų keistai nužiūrėję, 
Kažką piktai sumurmėję, 
Jo bagažą atidarė.
Rado, tuoj nedaug palamdę, 
Ir kindziuką, ir skilandį!

May the Spirit of the land be with you 
throughout the coming year.

Andrew Refshauge MP 
Deputy Premier 

* * *
Sveikinu Jus visus su artėjančiom šv. 

Kalėdom ir daug pasisekimo “Mūsų 
Pastogei” ateinančiais Metais.

Su pagarba
Nina Kantvilienė, Hobart

Geriausi linkėjimai Redaktorei p. 
Daliai ir Redakcinei Kolegijai

Sėkmės Jums ir linksmų švenčių bei 
laimingų Naujų 2002 Metų

Alfredas Vitkūnas, Kensington SA
♦ * ♦

Širdingi linkėjimai Jums ir visiems 
švenčių proga. Viso geriausio.

Krutuliai, Tasmanija
* ♦ *

Jums p. Donieliene ir buvusiems 
laikraščio redaktoriams, taip pat ir visiems 
dirbantiems redakcijoje, linkime džiaugs
mingų Kalėdų švenčių ir laimingų 2002-ųjų 
Metų
Melbourne Pensininkų Sąjungos V-ba

Linkėdami “M.P” geros kloties 2002- 
siais liekame nuolatiniais “M.P.” skaityto
jais ir rėmėjais. Su pagarba

Juozas ir Vanda Česnaičiai
• • ♦

Sveikiname Jus ir visus skaitytojus su 
artėjančiomis šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 
Metais, linkėdami, kad Jūsų įtakingas 
spaudos žodis pasiektų tolimiausių pasaulio 
kampelių lietuvių širdis.

“Tėviškės” klubo pirmininkė
Birutė Lapinskienė,

Klaipėdos 108 - 9, Panevėžys, Lietuva.
* * •

Sveikinu su Naujaisiais Metais, linkiu 
ištvermės ir sėkmės visuose Tavo darbuose 
ir siekiuose.

Viktoras Baltutis

Siunčiu geriausius Naujų Metų 
linkėjimus laikraščio darbuotojams.

Būtų malonų jei vėl sugrįžtų “Aliutės 
kampelis”.

Kazys Sasnauskas, Brisbane 
»»»

Ačiū už “Mūsų Pastogę”. Ji palaiko 
ryšius su Kengūrų žemynu.

Linkėjimai visiems
Bronius Žalys, Vilnius
• ••

Su šv. Kalėdomis ir Naujaisiais Metais! 
Linkime Jums, Jūsų šeimai ir “Mūsų Pasto
gei” kuo geriausių 2002-ųjų!

Antanas Romas Gvazdaitis 
Laimutis Kalasauskas 

Juozas Šidiškis

Didelėj stiklinėj spintoj, 
Mikrobams neatraUzaoti, 
Dulkė liko izoliuotas, 
Nurengtas ir užrakintas; 
Ir taą> iš keturių pusių, 
Rimigavo jie Pįjašą!

Gerb. “Mūsų Pastogės” Redaktoriams 
ir darbininkams linksmų švenčių linki

Rita Mačiulaitienė su šeima

Nuoširdžiausi linkėjimai švenčių proga 
visiems “Mūsų Pastogės” talkininkams

Aldona Vyšniauskienė
♦ ♦ •

Lūkiu Tau ir Tavo kolegoms bendradar
biams “samanotoj bakūžėlėj” ištvermės ir 
sėkmės Naujuose2002 Metuose, “tempiant 
sunkų ir atsakingą bendruomenės apžval
gos ir švietimo vežimą”.

Teodoras Rotcas

Sveikinu su Naujais Metais ir linkiu 
sėkmės bei sveikatos tęsti toliau šį darbą 
redaguojant “Mūsų Pastogę”. Su pagarba

Jonė Mičiulienė
♦ * ♦

Mielai “Mūsų Pastogės” Redaktorei 
linkiu linksmų švenčių ir sėkmės darbuose.

Reno Čėsna
♦ ♦ ♦

Gerbiamoji Redakcija,
Sveikiname Jus artėjančių šv. Kalėdų 

proga. Tegul ramybė, gerumas, savitarpio 
pagarba ir meilė sušildo Jūsų širdis ir na
mus. Būkit pasveikinti ant Naujųjų Metų 
slenksčio. Tegul ateinantys metai būna pilni 
tikslo siekimo, džiaugsmingų atradimų, 
turtingi darbų, dosnūs šeimynine laime, 
džiugūs šviesiomis akimirkomis

Papilės kraštotyrininkai, pasitelkę Šiau
lių universiteto Šiaurės Lietuvos istorijos 
centro specialistus, norėtų išleisti knygą 
apie Papilę: istoriją, gamtą, tradicinę kultū
rą, religinį bendruomenės gyvenimą, tauti
nes mažumas, tarmes, tautosaką, papro
čius, įžymius krašto žmones, verslus. Knyga 
“Papilė, 750 metų jubiliejui pažymėti” ski
riama ne tik miestelio, bet ir Akmenės kraš^ 
to raidai apžvelgti Šis leidinys skiriamas ir 
Lietuvos tūkstantmečiui ir Lietuvos tarp
tautinio pripažinimo 750 metinėms pažy
mėti. Kviečiame visus pagal galimybes 
paremti papilėniškių sumanymą.

Prašome turinčius medžiagos apie Pa
pilę, galinčius papasakoti apie gyvenimą 
išeivijoje, pasidalinti turima medžiaga su 
knygos rengėjais. Visi, prisidėję prie knygos 
leidybos, bus paminėti leidinyje ir gaus 
vardinius knygos egzempliorius. Būtume 
dėkingi už teikiamą pagalbą. Rašykite 
adresu:

Antanas Vaičius, Papilės seniūnas,
J. Basanavičiaus 23, Papilė, Akmenės 

rajonas LT-5456, Lietuva.
Lėšas knygos ruošimui ir leidybai renka 

Akmenės rajono Papilės seniūnijos rėmimo 
fondas, a/s Nr. 65111602 (litais), valiutinė 
sąskaita-Account Nr. 1116098 LTB Mažei
kių skyriaus Papilės KAP 2911, banko 
kodas 60129.

Po to Dulkę patalpino, 
Šešioms dienoms karantine, 
Jo bagažas kai atėjo, 
Pijus viską peržiūrėjo: 
Nieko visiškai netrūko, 
Tik skilandžio ir kindziuko!
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KULTŪRINĖJE PARAJTĖJE

Tapytoja Vida Mikailaitė - Kabailienė
, Tapytoja Vida Mikailaitė-Kabailienė 

gimė Lietuvoje. Gimnaziją baigė Augs
burge, Vokietijoje. Studijavo meną VRato 
studijoje ir 1947-1948 m. Stuttgarto Meno 
Akademijoje. Atvykusi Australijon mokėsi 
Julian Ashton meno mokykloje Sydnėjuje. 
1976 m. Japonijoje mokėsi kinų ir japonų 
tradicinės tapybos Tokijo Ota Shutei 
studijoje ir japonų Sumi-e tapybos pas 
menininkę specialistę ten pat 1980 m. 
Texas universitete Austin’e gilino žinias 
kiniečių TAO ir kiniečių bei japonų peizažų 
tapyboje. Paskaitose daug dėmesio susi
laukė jų skirtumų bei panašumų išryški
nimas. 1998 m. studijavo portretų tapybą 
Australijos Nacionaliniame Universitete ir 
dabar tęsia studijas pasižymėjusioje Helen 
Ling studijoje Canberroje, kur tobulinasi 
kiniečių tapybos teptuku mene (Chinese 
brush painting).

Vidos Kabailienės kūriniai buvo eks
ponuojami Viktorijos menininkų draugijos, 
Australijos lietuvių menininkų ir kitose 
grupinėse parodose Australijoje. 1980 m. 
ji surengė vakarų ir rytų stilių personalinę 
parodą Čiurlionio galerijoje Čikagoje. 
Lietuvoje jos kūriniai buvo eksponuoti 
užsienio lietuvių menininkų parodoje Vil
niuje ir Žemaičių meno muziejuje, Plungėje.

Meno akiračio plėtojimas ir tobuli
nimasis rytų tapytoje yra dailininkės 
gyvenimo antrininkai. Kodėl gi ji taip 
susidomėjo rytų menu? Pasirodo, kad ja
ponų menas jai artimas nuo pat vaikystės 
dienų. Motinos porceliano kolekcijoje buvo 
japoniškas arbatos servizas iš plono, per
matomo porceliano, padabinto ranka ta
pytomis klasikinio stiliaus japonų figū
romis. Busimoji dailininkė mėgdavo pa
liesti piršteliais plonas servizo briaunas, 
pasigrožėti harmoninga kompozicija ir 
egzotiškų figūrų gracingumu. Trauka rytų 
menui glūdėjo jaunos merginos pasąmo
nėje, kol ji nepamatė pirmą kiniečių ir 
japonų meno parodą jau pasitraukusi su 
tėvais Vokietijon. Thda ji suvokė savo stiprų 
pojūtį rytų menui ir norą išbandyti savo 
gebėjimus šioje srityje. Meno krypties 
posūkis pakeitė iš esmės temų pasi
rinkimą. Tačiau to neužteko. Idant daili
ninkė galėtų įsijausti į rytietišką dailę, tu
rėjo pamiršti vakarietišką galvoseną ir iš 

Vida Kabailienė “ŽUVYS”. Japoniškas ryžių popierius. Sumi-e 
technika.

jos išplaukiančius meno parametrus. Be to, 
jai reikėjo iš esmės keisti potėpių techniką, 
tobulinti naujų spalvų derinius ir priprasti 
prie tapymo ant ryžių ir šilkmedžio po
pieriaus. Talentas, kantrybė, ryžtas ir 
įgimtas pirštų miklumas įvaldant naują 
techniką, padėjo dailininkei įsisavinti 
potėpių subtilumus. Ne veltui žinomas ja
ponų meno profesorius Toyotoshi Yama- 
nouchi, pamatęs Vidos Kabailienės kū
rinius Rikuoko mieste, Kyushu saloje, su 
nuostaba irpagarba jai pasakė: "Mppon-no- 
kokoro” - (tai) japoniška širdis!

Gražus komplimentas svetimšalei? Ne. 
Tiksli pastaba, įvertinanti dailininkės per
silaužimą iš Vakarų kultūros ir meno 
sampratos į Rytų pasaulį bei jos pasiektą 
tobulumą kitoje meno ir technikos srityje. 
O skirtumai tarp Vakarų ir Rytų, bei tarp 
kiniečių ir japonų tapybos, dideli Tad nors 
prabėgomis paryškinsime kelis aspektus 
Vidos Kabailienės kūryboje: klasikinio 
kiniečių peizažo ir japonų Sumi-e faunos 
ir floros tapytos stiliuose.

Klasikinės tradicijos kiniečių meninin
kai neužpildo paveikslo dažais, kaip įprasta 
Vakarų tapyboje. Anaiptol, jie palieka daug 
“tuščių” vietų akių poilsiui, Tačiau šie plotai 
nėra tušti. Paradoksas? Ne. Jie yra netski- 
riami kompozicijos komponentai. Vidos 
Kabailienės kinietiškuose peizažuose taip 
pat rasime daug “tuščio” fono, kuris atsve
ria ir papildo kompoziciją. Klasikiniuose 
kiniečių peizažuose gamta ir gyvybė yra 
dėmesio centre - žmogus niekuo neišsi
skiria iš gamtovaizdžio. Jo vaidmuo gal yra 
daugiau statistinio pobūdžio. Pagal kiniečių 
filosofiją - religiją, gamta ir gyvybė sudaro 
nedalomą vienetą ir mikrokosme atspindi 
makrokosmą. Aiškumo dėlei reikėtų pri
durti, kad kiniečių klasikos menininkui 
matytas ar matomas vaizdas įsiskverbia į 
jo esybę. Tada menininkas atkuria jo nuo
taiką ir atmosferą paveiksle. Įdomu tai, kad 
fizinis vaizdas nebūtinai atitinka matytą 
gamtovaizdį. Tačiau vertėtų pastebėti, kad 
klasikiniai motyvai, raštas ir tapybos 
technika juos įtaigojo šimtmečiais. Vidai 
Kabailienei irgi teko iki “kaulo smegenų” 
pajusti vizualinius peizažo impulsus ir po 
kurio laiko atkurti vaizdo nuotaiką juodo 
rašalo harmoninga niuansų gausa ir 

kinietiškomis spal
vomis: kinoberiu (rau
donai oranžine), indi
go (mėlyna) ir rattan 
(geltona) persišvie- 
čiančiomis spalvo
mis. Tai kiniečių tapy
bos klasikinė spalvų 
gama.

Kitos Vakarų me
no ypatybės iki abs- 
trakčiosios meno 
krypties įsivyravimo 
yra geometrinė-lini- 
jinė perspektyva ir 
šviesos bei šešėlių 
žaismas. Kiniečių kla
sikiniame mene peiza
žų kompozicija kyla 
aukštyn ir sudaro to
lių iliuziją. Šviesa yra 
neutrali ir vaizdas 
atkurtas beorėje erd
vėje. Kabailienės pei
zažuose vyrauja tos 
pačios ypatybės.

Japonų Sumi-e 
tapyboje, kuria daili
ninkė tapo gėles, 
paukščius, žuvis, bam
buką, medžio kamie
nus ir kitus floros ir

faunos reiškinius, in
dividualūs motyvai

Bronius Žalys
2001-ŲJŲ KALĖDŲ BELAUKIANT

Kūčių vakaras------
Švelnutės, baltos snaigės tylutėliai krinta, . .. .v A;-4 ■ Į

didžiule skara padengdamas senutį Vilniaus miestą - 
gatves, alėjas, rūmus ir namynus...
Nutilo gatvių gaudesys------

Sostinę užgula rimtis kalėdinio laukimo - 
gims šiąnakt vėliai Dievo Sūnus Ješua, mums Jėzaus

Kristaus žinomas vardu.
Tik kur Jis gims? Nejau ir vėl kalvotose ganyklose Betlėjaus?..
Bet ten ir prakartėlės jau senai, senai nėra------
Tikiu - užgims Jisai šiąnakt lietuvių genčių kloniuos - _____
kur nors prie Lėvenio, Neries, o gal lėtosios sėlių Apaščios, 
Biržų girioje, tarpe pušynų ar tarp eglių gojų - 
išlikusioj praėjusio šimtmečio partizanų žeminėj senoj?..

Mes tikime - Jis bus vėl su mumis, 
nes tiktai dėl žmonių atėjo Dievo Kūdikis į šį pasaulį - 
nesvetingą, pasišiaušusį ginklais, 
suvystytą dvireikšmiais pažadais ir p erkamom-p ar duodamom 
(taip, kaip Erodo senais laikais) sąžinėm 
neskrupulingų sutvėrimų, save vadinančių žmonėm!.. ,

Tu būsi vėl čionai - su šypsena nekalto kūdikio, 
Su meile mums visiems - vaikams, suaugusiems, senimui... 
Ateisi vėl dėl mūs’visų - kaltų ir ne' taip kaltų - 
nes Tu esi Jaunasis Dievas, ateinąs pas mus, 
kasdien kviečiąs ne vien tik sau gyventi, 
žmoguje matyti žmogų, o ne žvėrį, 
ar auką savo tikslui, turto siekiant!

i at’M--’"■
' ■•j.. n - -■

Pasveikintas buk, Dievo Kūdiki,
Kalėdų šviesų rytą ateinąs, - ,
pasveikintas būk, žmogau, manasis broli!

1 Vilnius, 2001 - Kalėdos
_____________ _______________
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Vida Kabailienė “BIJŪNAS”. Ryžių popierius. Kinietiškas teptukas.
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yra realistiniai, bet atkurti idealizuota, 
kruopščiai išbaigta forma. Šio stiliaus dė
mesio centre yra pagrindinė kompozicija. 
Kūrinyje nerasime nei vidutinio, nei to
limesnio plano. Piešiniai suplokštinti, be 
perspektyvos, be šviesos ir šešėlių žaismo. 
Pagrindinis motyvas svarus, o kas mažiau 
reikšminga, pašalinta Be to, lygsvara taip 
pat išlaikyta tarp statiškumo ir dinamiš
kumo, “tuščių” ir tapytų plotų. O žiūrovas 
junta, kad paveikslo kompozicijos harmo
nija įsilieja į platesnę gamtos harmoniją ir 
pereina iš mikrokosmo į makrokosmą.

Paklausta dailininkė paaiškino, kaip ji 
tapo paveikslus, pvz., lotoso paveikslą. 
“Pergalvojusi kompoziciją pritrinu juodo 
rašalo, praskiesto vandeniu ir bent kelios 
rūšies teptukais tapau lotoso gėles, pumpurus, 
sėklų galvas, lapus. Matote, tonų skirtumai 
priklauso nuo rašalo tirštuma ir nuo naudo
jamų pagaliukų- teptukų kokybės ir storumo^
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Tapant juodu rašalu, galima išgauti anglies 
juodumą, melsvumą ir net rudesnius atspal
vius. Po poros dieną ant apversto ir vandeniu 
išpurkšto lapo tapau praskiestas spalvas: in
digo, rattan ir sienna. Kiekvienas dažų sluoks
nelis turi pirma išdžiūti, nes šlapias popierius 
greit plyšta. Popierius privalo būti geros ko
kybės: ryžių, šilkmedžio ar Taiwano med
vilninis. Tos medžiagos brangios ir Australi
joje gan sunku jas gauti. Kai paveikslas iš
džiūsta, paženklinu jį savo pavardės ant
spaudu, išdrožinėtuJaporūjojeirHongkonge”.

Tokiai dailei reikia ir kantrybės, ir daug 
techninių žinių. O žvilgtelėjus į paveikslą 
atrodo, kad ši tapyba yra tokia lengva ir 
nekomplikuota. Vida Kabailifenė yra 
vienintelė lietuvė dailininkė Australijoje, 
kuriai kiniečių klasikinė peizažų ir japonų 
Sumi-e tapybos virto savomis.

Isolds Požėlaitė-Davįs AM
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Laisvės gynėjų Sausis
1991 -ųjų sausio kronika

1990-ųjų pabaigoje: vis didėja spau
dimas iš Maskvos bei jos bendraminčių 
Lietuvoje, kad šioji atsisakytų kovo 11 
dieną paskelbtos Nepriklausomybės. Ar
tėja kulminacinis taškas, kada, pasinau
dojus kokia nors proga, turi sukilti sovie
tinių kariškių remiami jedinstvininkai.

1991 sausio 6: Kazimieras Prunskie
nės Vyriausybė keliariopai pakelia maisto 
produktų kainas, nors prieš savaitę Vy
tauto Landsbergio vadovaujama Aukčiau- 
sioji Taryba buvo uždraudusi tai daryti.

Sausio 7: Sovietinė armija praneša, 
kad Lietuvon siunčiama speciali Pskovo 
divizija gaudyti nuo šaukimo besislapstan
čius jaunuolius.

Sausio 8: jedinstvininkai protestuoja 
prieš kainų pakėlimą ir šturmuoja Seimo 
rūmus, bet juos atmuša savanorių apsau
ga. Aukščiausioji Taryba panaikina kainų 
pakėlimą. Todėl tos pačios dienos vakare 
atsistatydina iš Maskvos grįžusi premjerė 
Kazimiera Prunskienė.

Sausio 9: sovietinės armijos sraigtas
parniai mėto lapelius, kviečiančius versti 
Lietuvos valdžią. Apie 4 vai. po pietų prie 
Seimo rūmų susirenka apie 20 000jedins- 
tvininkų, kurie reikalauja tiesioginio Gor
bačiovo valdymo. Gretimai renkasi 
Landsbergio sušaukti Nepriklausomybę 
ginantys lietuviai. Mieste važinėja rusų 
šarvuočiai.

Sausio 10: nauju min. pirmininku iš
renkamas Albertas Šimėnas. Gatvėse vėl 
važinėja rusų šarvuočiai, budi ir lietuviai.

Sausio 11: sovietiniai daliniai jėga 
užima Spaudos rūmus Vilniuje ir įvairius 
pastatus kitur Lietuvoje.

Sausio 12: sovietiniai daliniai tęsia 
pastatų užėmimą. Pasiskelbia Buroke
vičiaus sovietinis “nacionalinis gelbėjimo 
komitetas”, kuris pareiškia: “mūsųpareiga 
- paimti į savo rankas visą valdžią Lie
tuvoje".

Naktį į sausio 13: tankai ir speciali 
“Alfos” grupė apsupa ir užima TV bokštą. 
Prie TV bokšto pirmieji turėjo atvykti 
jedinstvininkai (“draugovininkai”) ir 
tokiu būdu inscenizuoti “liaudies” nepa
sitenkinimą. Kariškiai turėjo tik “palai
kyti tvarką”. Bet vieni veikė pagal Lie
tuvos laiką, kiti - pagal Maskvos laiką, o 
tai skyrėsi viena valanda. Be to, Vilniuje 
pasiklydo Pskovo ir Vitebsko divizijų 
karininkai. Sovietai buvo pasikvietę gau
sybę užsienio žurnalistų, kurie turėjo 
užfiksuoti pasauliui, kaip “liaudis” lyg tai 
išvaiko “nekenčiamą” Lietuvos valdžią. 
Bet žurnalistai kaip tik tapo liudininkais, 
kaip kariškiai brutaliai veržiasi pro lie
tuvius. Kadangi dėl valandos skirtumo 
susimaišė numatytas pastatų užėmimo 
planas, nebebuvo užbaigta valdžios nuver
timo akcija, nes niekas nebesiryžo duoti 
įsakymą užimti ir Seimo rūmus. Prie 
Seimo rūmų taip pat buvo suskubėję 
dešimtys tūkstančių lietuvių, o pastato 
viduje budėjo mirties priesaiką davę 
savanoriai gynėjai. V. Dn.

Seimo rūmuose savanoriai gynėjai prisiekia kovoti ir nesitraukti.
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Apie kraupiąją naktį 
pasakoja liudininkai

“Apie atvažiuojančius tankus sužino
jome anksčiau, negu juos išgirdome ar 
pamatėme. Nežinau, ar kas nors atskubė
jo savo mašina, toli pralenkęs koloną, ar 
apačioje budėję žmonės sužinojo apie tai 
iš televizijos. Apsigręžiau ir nubėgau bokš
to link, jau iš toli šaukdama: “Tankai 
atvažiuoja! Ruoškitės!"

Bokšto gynėjai įjungė sireną. Mes 
sustojome ratu aplink bokštą. Stovėjau 
antroje eilėje, pirmoje - daugiausia vyrai. 
Sirena kaukė netoli manęs, truputį iš kai
rės. Netrukus išgirdome pirmuosius dar 
labai tolimus tanku šūvius. Po to kurį lai
ką - tyla ir vėl - šūviai. Taip artyn ir artyn. 
Jau pasimatė prožektorių švysčiojimas 
tamsių debesų fone, po to išgirdome ir 
motorų gausmą. Pasijutome nejaukiai. 
Nesupratome, kodėl iš taip toli atvažiuoja 
jau šaudydami. Įsikibau greta stovėjusiam 
vyrui į ranką ir prisipažinau bijanti. Vyrai 
buvo labai geri, mus ramino drąsino. Kai 
laukimo įtampa pasidarydavo pernelyg 
didelė, pradėdavome skanduoti: “Lie-tu- 
va! Lais-vė! Lais-vė!" Palengvėdavo. Kai 
triukšmas priartėjo, apsaugos vyrai išjungė 
sireną ir pro viršuje esančią ventiliacijos 
angą, užtaisytą storais armatūros virbais, 
paprašė mus nutilti. Karinės technikos 
kolona buvo jau prie Sudervės gatvės gy
venamųjų namų. Pasigirdo ypatingai gar
sūs šūviai. Už nugaros, kiek į dešinę nuo 
garso bangos, išbyrėjo vestibiulio stiklas."

“Pirmasis tankas privažiavo prie pat 
žmonių ir sustojo. Tai truko kelias sekun
des. Pavažiavo metrą kitą atgal ir šoktelėjo 
ant žmonių. Arčiau stovėjusieji įsirėmėme 
rankomis į tanko korpusą ir traukėmės 
atgal. Tankas sustodavo, vėl šokteldavo. 
Sukiojosi į šalis, nubarstydamas aplipusius 
žmones. Pajudėjo ir didindamas greitį ėmė 
artėti prie užtvaros, kur stovėjo sunkveži
mis su smėliu. Tanko priekyje liko žmogus. 
Paskutiniu momentu mačiau jį vieną. Šis 
drąsuolis dar sušuko: “Vyrai, nebijokite!” 
Nemažindamas greičio tankas trenkė į 
sunkvežimio kabiną. Žmogų matėme dar 
kelias akimirkas. Su pakelta ranka, spau
džiamas prie mašinos, jis buvo pakylėtas 
piestu bestojančio tanko. Paskui žmogus 
dingo. Tankas, sutraiškęs žmogų, persirito 
per sunkvežimį. ”

» ♦ »

“Iš pirmojo šarvuočio iššoko apie pen
kiolika kareivių. Keli iš jų priartėjo prie 
mūsų su geležinėmis lazdomis rankose. 
Žmonės susvyravo, bet nepasitraukė. Tada 
kareiviai šiomis lazdomis ėmė žiauriai 
mušti žmones. Pasirodė pirmasis kraujas. 
Dalis žmonių pasitraukė, keli griebėsi už 
galvų ir veidų, kurie nuo kareivių smūgių 
jau buvo kruvini. Maniau, kad kito ginklo 
kareiviai nenaudos, todėl drąsiai puoliau 
vieną kareivį, bandžiau atstumti jį šalin 
nuo bokšto, bet tą pačią akimirką gavau 
stiprų smūgį per kaklą. Laimė, buvau 
apsirengęs šilta Vorkutos gamybos šimta-

Aukščiausiosios Thrybos pirmininko Vytauto Landsbergio “testamentas”, parašytas naktį 
į sausio 13-ąją, kai Seimo rūmuose pasilikusieji žinojo, kad ta naktis jų gyvenime gal . 
bus paskutinė.

1991-ųjų sausio laužai prie Seimo rūmų. Algimanto Maskoliūno nuotr.

Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie tikite 
Lietuva, kurie mylite savo gražią gimtąją žemę, 
tėvų ir motinų kalbą ir dainas,— visa tai, 
kas yra Tėvynė ir ką praradęs lieki našlaitis, 
kurie trokštate, kad Lietuva būtų laisva ir 
garbinga valstybė, žinokite: ji tokia bus, ji 
amžinai atgims, nes bus išlikusi Jūsų širdyse.

Aš kalbu Jums tuos žodžius iš anksto nu
matęs, kad gal nebegalėsiu kalbėti. Atėjo dar 
viena naktis, kuri nebebus ilga, kaip nebebūna 
ilgas tamsiausias metas prieš aušrą. Supuvę 
vergijos namai griūva, ir nei prižiūrėtojų siu
tas, nei parsidavėlių šliaužiojimas nebegali 
to sovietijos kalėjimo išgelbėti. Murns reikia 
išlikti savo sodybose, savo šeimose, savo že
mėje, nebėgant į šalis nei nuo žemės, nei nuo 
sąžinės.

Neikite j svetimųjų valdžios tarnybas. Ne
būkite nei deputatais, nei ministrais, nei jų 
raštininkais. Tegu tie generolai ir valdo su 
savo pašlemėkais. Nedalyvaukite jokiuose 
rinkimuose. Dirbkite ir glauskitės bažnyčiose. 
Nenusiminkite ir nesiskandinkite degtinėje. 
Saugokite nesuterštų sielą ir žemę, dangų ir 
vandenį, nes visa tai — Lietuva, reikalinga ir 
mūsų vaikams, mūsų palikuonims.

Atsiminkite, kad Lietuvoj teisėti yra tik 
Lietuvos įstatymai, ir tuo ginkitės, kai Jus 
persekios. Nepripažinkite, kad anie Jus gali 
teisti už ištikimybę Lietuvai.

ištieskite ranką persekiojamam ir padėkite 
artimui, o nusigręžkite nuo šnipo ir skundiko. 
Brangindami savo garbę, išsaugosime, atgau
sime Lietuvos garbę.

siūle su stora apykakle, kuri mane ir išgel
bėjo. Staiga virš galvų nuaidėjo tanko pa
būklo šūvis. Nuo pragariško garso kritome 
ant žolės. Ant galvų byrėjo bokšto stiklai. 
Atsistojau ant kojų. Dalis žmonių jau buvo 
išblaškyti, bet dar nemažai vyrukų liko prie 
pat langų ir nesitraukė. Tada kareiviai, kaip 
atrodo, “grupa zachvata”, susitelkė [glau
dų pleištą: pirmasis susisukęs nukreipė į 
priekį savo, matyt, gerai ištreniruotą kairį 
petį, jam į nugarą atsirėmė dar du kareiviai, 
po to trys ir taip toliau. Šis “pleištas” staigiai 
įsiveržė į žmonių minią ir beveik pasiekė 
bokšto langus. Priešinomės kiek galėjome. 
Kareiviams pavyko nustumti dalį žmonių, 
bet keli vyrukai nesitraukė. Tada nuaidėjo 
automatų šūviai... Dvi trumpos serijos. 
Krito du vyrukai. Tankai varė virš mūsų gal
vų savo pragarišką grėsmę, ir minia paleng
va traukėsi. Anie du vyrukai pasiliko vie

toje. Vienas iš jų gulėjo susigriebęs ranko
mis už pilvo, kitas - išsitiesęs ant nugaros. 
Nepamiršiu jo juodų blizgančių batų, plo
nais madingais galais bejėgiškai nukreiptų 
į juodą nakties dangų".

“Pasilenkęs pamačiau po vikšrais gu
linčią mergaitę, kurios klyksmo negaliu nu
sakyti. Tanko vikšrai buvo prispaudę jos 
kojas, o gal ir apatinę kūno dalį. Mojavo
me rankomis, ir tankas truputį atsitraukė 
atgal. Ištraukėme mergaitę, pakėlėme ant 
rankų, tačiau vos paėjus porą žingsnių 
staiga iššovė patranka ir nubloškė mus ant 
žemės. Pasikėlę nunešėme ją tvoros link, 
kur buvo galima išeiti iš teritorijos. Ten 
buvo matyti greitosios pagalbos mašinos. 
Mašinoje ant neštuvų jau gulėjo vyriškis 
sukruvinta galva. Iš šalių sėdėjo vyrai ir 
moterys kruvinais veidais ir rankomis”.
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Bronius Žalys LAIŠKAI IŠ VILNIAUS
Dar tik gruodžio pirmosios dienos, bet 

Vilniaus parkai, Antakalnio kalvelės, 
Žirmūnų namynai jau pora savaičių 
daugiau ar mažiau baltuoja padengti plonu 
sniego sluoksneliu. Šalčio dar beveik nėra 
- minus 1-3 laipsniai šalčio anksti iš ryto, 
bet tai juk ne šaltis!.. O kada sninga - retai 
ir matome, daugiausia naktimis. Niekas į 
tokias “žiemas” net ir dėmesio nekreipia, 
nebent j takų, šaligatvių slidumą, bet juos 
daugumoje barsto smėliu... Dienos, pagal 
lietuvišką paprotį, jau sutrumpėjo beveik 
iki 7 valandų, tad miegui laiko pakanka, 
skųstis tikrai negalima. Mūsų mylimoji 
Neris, tekanti pagal mūsų “gryčios” galą, 
net negalvoja užšalti; skuba pro Žirmūnų 
penkiaaukščius pasišokinėdama ir negal
vodama ruoštis žiemai, pasidengti ledu... 
Net pagalvoji, gal pakartos praėjusios 
žiemos šposus ir liks neužšalus?..

Žinoma, patys panertai jau ne tokie 
gražūs: lapus numetė beržai, klevai ir 
drebulės, išskyrus vieną kitą pakrantėse 
augančią eglę, besididžiuojančią savo žaliu 
apdaru ir viršūnėje besisupančiais gelsvais 
kankorėžiais...

Bet Vilnius gražus ir žiemą. Tikrumoje 
žiemą Vilniuje dar įdomiau, nors tai visai 
ne dėl sniego. Mieste veikia visa eilė teatrų, 
opera, baletas, o kiek šiaip visokiausių ren
ginių?.. Tik spėk lankytis!.. Va, net pasaulinio 
masto vunderkinde-Vanesa Mei-gruodžio 
vidury smuikelę pavirkdys! Žinoma, jos 
koncertai mums, varganiems pensininkams, 
neprieinami, nes juose net ir stovimos 
vietos kainuoja visą 100 Htų, kas eiliniam 
piliečiui jau nemaži pinigai, kai mėnesinė 
pensija yra tik 300 - 400 Htų!.. Šiaip jau 
teatro, baleto, operos pastatymuose ne
blogas vietas gali gauti už 8-15 litų - tai jau 
daugiau pagal eilinio vilniečio kišenę!..

Už tai mes karts nuo karto nueinam į 
savo kraštiečių, gyvenančių Vilniuje ir 
susibūrusių pagal savo kilmės vietas, 
renginius. Kupiškėnai renkasi maždaug kas 
mėnesį, bet jų nedaug - susirenka tik 40- 
50. Biržiečiai renkasi rėdau, bet kai su

Pagerbtas Stasys Baras
Australijos Hetuviai prisimins JAV gyvenantį 

solistą Stasį Barą, kuris anksčiau koncertavo ir šio 
žemyno tautiečiams. Jis neseniai buvo apdovanotas 
garbės žymeniu - medaliu “Ellis Island Medal of 
Honour”. Šituo žymeniu yra pagerbiami žymūs 
amerikiečiai imigrantai, kilę iš įvairių kraštų ir 
pasižymėję savo įnašu į Amerikos ir savo tautinės 
grupės gyvenimą

Daug metų garsėjęs kaip dainininkas, pasta
ruoju metu Stasys Baras buvo ir tebėra įsijungęs į 
Hetuvišką veiklą kaip svarbių komitetų, fondų ir 
valdybų narys ar vadovas. Ellis Island - tai prie New 
York’o esanti sala, kurioje kadaise buvo įrengta 
milžiniška imigracijos įstaiga, per kurią praėjo 
milijonai ateivių, jų tarpe ir šimtai tūkstančių 
Ketuvių, atplaukę Amerikon dar prieš Pirmą pa- 
sauHnį karą MP inf.

Lietuviai Eichstaett’e
Nauja knyga apie ryšius tarp Lietuvos ir Eiehstaett’o

Pasaulinio karo pabaigoje nemažas 
Ketuvių kHerikų būreHs gyveno ir studijavo 
Eiehstaett’o kunigų seminarijoje Bavari
joje. Po karo Rebdorfo vienuolyne, prie 
Eiehstaett’o, buvo įsteigta pabėgėlių sto
vykla. Joje veikė vaikų darželis ir mokykla 
iki gimnazijos lygio. Bavarijos miestas 
Eichstaett’as paminėtas Lietuvių Enciklo
pedijoje (LE V, 386-387 psl.)

Stovykla buvo uždaryta 1949 m. Po 
Lietuvos nepriklausomybės akto, paskelbto 
1990 metais, ryšys tarp Lietuvos ir 
Eiehstaett’o buvo vėl atstatytas, tačiau šį 
kartą grynai humanitarinio pobūdžio. Nuo 
1992 m. Eiehstaett’o WiHbald’o gimnazija 
palaikė glaudų ryšį su Kauno jėzuitų 

sirenka, tai po 400-500 galvų, su paskai
tomis, chorais, filmais ir kitomis mandry- 
bėmis. Neapsieina ir be biržietiško alaus, 
atvežamo tiesiai iš Biržų slauno miesto. 
Paskutinį kartą toks biržiečių “susiėjimas” 
vyko lapkričio gale. Tai ant rytojaus teko 
batams naujus puspadžius dėti ir porą die
nų gydyti “atšokusius” galvos klapanelius!..

Yra ir kitokių, pensininkams nieko ne
kainuojančių, pramogų garsiajame Vilniaus 
mieste, neskaitant įvairių koncertų, pas
kaitų bei seminarų - tai labai popuHarūs 
Lietuvos rašytojų rūmuose vykstantys 
literatūriniai vakarai: rašytojų sukaktys, 
naujų knygų pristatymai ir Lt Tam tikslui 
turima salė yra neperdidžiausia. Neseniai 
minint aktoriaus Laimono Noreikos 75- 
metį, jo gerbėjų tiek prisirinko, kad salėje 
tikrai vėsu nebuvo, nes visos, net ir “sta
čiųjų” vietos buvo užimtos... Tokių minė
jimų šiuose rūmuose netrūksta - jų esti 
kone kas vakarą

Nors laikai Vilniuje (kaip ir visoje Lie
tuvoje) nepergeriausi, bet vilniečiai kul
tūrinio gyvenimo neužmiršta. Kas įdo
miausia, kad teatrų (dramos, operos, ba
leto) salės pilnos, o žiūrovus sudaro daugu
moje jauni žmonės. Kartais galvoje smilk
teri toks mažytis klausimėlis, ar taip bus ir 
kai nueisime į Europą? Apie tą “europinę 
laimę” dabar kasryt ir kas vakarą pliauškia 
TV, rašo laikraščiai, bet įdomu, kaip bus 
kai neturtingasis brolis nebe “į svečius” 
prisistatys, bet pastoviam gyvenimui?..

Į tas “rimtąsias” dvasines atgaivas ei
name maždaug kartą į mėnesį ir tik ne 
vasaros sezono mėnesiais. Mat vasarą čia 
atostogų metas: jei išgaK - vyk į Palangą ar 
kur prie ežero. Šiais laikais daug visokių 
“biznierių” vasaras praleidžia užsieniuose. 
Bet ir niekur iš Vilniaus neišvykstant gy
venimas yra įdomus, nenuobodus - vyksta 
popietės ir vakaronės pas draugus, su 
programom ir be jų. Ypač populiarūs buvo 
vasaros-rudens susitikimai draugų užmies
tiniuose sodeHuose, ypač šiemet, kai juose 
kiekvienas medis lūžo nuo vaisių...

gimnazija. Šis ryšys palaikomas ir dabar.
Apie paskutiniame dešimtmetyje 

atliktus darbus ir ypač apie Hetuvių gim
naziją Rebdorfe buvo paruošta ir paskelbta 
vokiškai suredaguota knyga Beitraege zu 
den Beziehungen zwischen Litauen und 
Eichstaett (Informacijos apie ryšius tarp 
Lietuvos ir Eiehstaett’o). Ši gausiai ilius
truota knyga yra Wilibald’o gimnazijos 
draugijos 2001 metų kalėdinė dovana savo 
nariams.

Jeigu kas nori įsigyti knygą, prašome 
kreiptis į pagrindinį šio leidinio autorių:

Professor Alfred Bammesberger, 
Katholische Universitaet, D 85071 
Eichstaett, Germany. MP Inf.

Palmyra ir Bronius Žaliai. (2001 m.)

Dar vienas nieko nekainuojantis ir labai 
šaunus užsiėmimas Vilniuje - tai didžio
sios, valstybinės Mažvydo bibliotekos lan
kymas. Mano mėgstamiausias skyrius - 
periodinė spauda ir naujausios knygos - 
nieko nekainuoja ir - švieskis visą dieną 
Daugiausia domiuosi anglų, vokiečių, latvių 
periodika. Ir nemažai mūsų ten susirenka. 
Ir tokių seniokų kaip aš, ir jaunut jaunu- 
tėlių žmonių: studentų - studenčių, net 
malonu akį užmesti. Aš čia lankausi kartą 
į savaitę. Prašvitus išeinu iš namų ir tik 
temstant grįžtu į “gimtuosius” Žirmūnus!.. 
Man tai ir netoli-5 ar 6 stotelės nuo namų, 
žodžiu - tik geras pasispardymas!..

Kai dienelė saulėta (nors šį rudenį tokių 

PLB Praneša:
1. TREČIOJI PASAULIO LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ IR KARALIAUS 

MINDAUGO 750 METŲ JUBILIEJAUS ŠVENTĖ - 2003 M. BIRŽELIO 30 - 
LIEPOS 6 DIENOMIS LIETUVOJE ( Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustatė 
datą ir vėliau praneš daugiau detaHų. Išeivijos dainų ir tautinių šokių grupių 
dalyvavimą šventėje registruoja ir koordinuoja PLB Valdybos talkininkai Darius 
PoHkaitis su Audra Lintakienė, bendradarbiaudami ir gaudami informacijas iš 
Uetuvos, abiems talkina PLB Valdybos vicepirmininkė kultūrai Laima Žliobienė).

2. VIENUOLIKTASIS PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
SEIMAS - 2003 M. LIEPOS 7-11 ( pirmadienis - penktadienis)DIENOMIS 
LIETUVOJE. Pirmadienis - PLB XI Seimo registraciją susipažinimas; - nuo 
antradienio iki ketvirtadienio - darbo posėdžiai; penktadienis - vidurdienį Seimo 
pabaigą uždarymas, vakare - XI PLB Seimo užbaigimo (ir gal XI PasauHo lietuvių 
Jaunimo Kongreso pradžios?) bendras vakaras. Visas PLB XI Seimo informacijas 
teiks PLB Valdyba (daugiausia PLB atstovybė Lietuvoje, Valdybos vicepirmininkas 
ir PLB atstovas Gabrielius Žemkalnis, Virginija Grybaitė) ir PLB Valdybos kviesti 
talkininkai. Tikimasi, kad dalis jaunimo dalyvaus Seime kaip Seimo atstovai arba 
svečiai, kita daHs - pasirinks ekskursijas.

3. VIENUOLIKTASIS PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESAS 
2003 M. LIEPOS 12 (šeštadienis)-27 (sekmadienis) PUNSKO/SEINŲ KRAŠTE 
LENKIJOJE IR VOKIETIJOJE . XI PLJK eigą, programą ir datas nustato 
PasauHo Lietuvių Jaunimo Sąjunga su pirmininku Matu Stanevičiumi Kanadoje 
ir XI PLIKongreso Ruošos Komitetas su pirmininku Vytu Lemke Vokietijoje. 
Buvo siūlyta Jaunimo Kongreso atidarymo programą turėti Lietuvoje, vienos 
savaitės stovyklą Punske/Seinuose ir vienos savaitės studijų dienas bei uždarymą 
Vokietijoje. Visas XI PLJK informacijas teiks XI PLJK Ruošos Komitetas (Vytas 
Lemke) ir PLIS Valdyba.

4. Lietuvių Skautų Sąjungos vadovai ( LSS Tarybos Pirmijos pirmininkė sesė 
Birutė Banaitienė ir Vyriausi Skautininkai bei Akademinio Skautų Sąjūdžio 
pirmininkas) nuspręs ir nutars LSS JubiHejinės Stovyklos datas, atsižvelgdami į 
lietuvių skautijai naudingiausią laiką

Apgailestauju, kad mes visi atsidūrėm labai komplikuotoje padėtyje po to, 
kai Lietuvos Vyriausybė pavėluotai ir vienašališkai pakeitė III PLD datą iš 2002 
metų į 2003 metus, priversdama visus išeivijos Hetuvius ir vienetus staiga pakeisti 
jau seniai suplanuotus ir vykdomus didžiuosius išeivijos renginius 2003 metais.

Linkiu visiems gerai pasiruošti ir aktyviai dalyvauti visuose renginiuose pagal 
naują kalendorių.

Vytautas Kamantas 
1107 Pinewood Drive NW, Grand Rapids MI 49544-7969, USA 

Tel.: 616-791-7333 Fax: 616-791-7888 Mobile tel.: 616-299-8044
E-mail: kamantas@aol.com

mažai tepasitaikė!) ir po Vilniaus sena
miestį, į rankas pasiėmus gerą, spausdintą 
miesto vadovą (tik ne turistinį!) verta 
pamakHnėti. Kitų tokių, viduramžiškų, 
miestų retai kur rasi!.. MyH jį ir vilniečiai. 
Jis visą laiką gražinamas, atnaujinamas, 
nors tų pinigų tikrai ne tiek daug turima. 
Užeini į kokią Arklių, Odminių ar Aušros 
Vartų gatvę ir pasijunti viduramžiuos esąs!.. 
Kai gyvenau Sydnėjuje, apie senąjį Vilnių 
tik skaitydavau. Už tai, kai atėjo laikas grįžti 
namo, nutarėme, kad kursimės tik 
Vilniuje!..

Vilnius - visos Lietuvos miestas. Miesto 
centran tankiai atvyksta įvairių, toHmesnių 
Lietuvos miestų bei miestelių žmonės. 
Jaunimas atvyksta miesto pasižiūrėti (čia 
nekalbama apie turistus - vasaros metu jų 
pilna!) iš kitų provincijos miestų, ypač 
rudeniop atvyksta prekiautojai, čia atvežą 
savo prekes. Tai ir daržovės, ir vaisiai bei 
tų apylinkių pramonės gaminiai, ypač 
audiniai, jau nekalbant apie vietos meistrų 
darbus. Prieš 3 ar 4 savaites biržiečių 
turgaus, besitęsusio kelis savaitgalius metu, 
specialiai atvykdavom biržiečių alaus 
paragauti To tikrojo - saldučio, gardučio, 
9.5% stiprumo, kurio Vilniaus parduo
tuvėse neteko pastebėti Nors didžiosios 
alaus bendrovės ir didžiuojasi užsienyje 
gautais sidabro - aukso medaliais, gal 
gamybos kiekiais ir nurungia, bet su Biržų 
alum joms nesusilyginti!..

Ot, rupūžiokai, vaikai - taip daužosi 
panamėje sniego gniūžtėmis, kad... 
tikėkimės, langų neiškilk?..

O nuo Vilniaus australiokų visiems 
Kengūrų Žemės tautiečiams linksmų 
Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų -2002- 
ųjų - Metų!
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Lietuva iš arti_______________
Pasisako Prezidentas Adamkus

Likus metams iki kadencijos pabaigos 
Prezidentas Valdas Adamkus “Respublikai” 
teigė esąs nusivylęs, jog jam nepavyko įgy
vendinti svarbiausių savo tikslų. Pasak jo, 
įveikti korupciją ir biurokratizmą sutrukdė 
Vyriausybės bei valdininkų abejingumas. Ta
čiau jis tvirtino dar negalvojus apie antrąją 
kadenciją. Permetus, likusius iki kadencijos 
pabaigos, V Adamkus žada būti aktyvus ir, 
nepaisydamas biurokratų pasipriešinimo, 
kritikuoti dabartinę daugumą dėl partiniais 
interesais paremtų postų dalybų, neryžtin
gumo, nesubalansuotos finansų politikos.

Ko tikitės ir ko nedrįstate tikėtis iš da
bartinės valdančiosios dangpmos?

Iš dabartinės koalicijos pirmiausia no
rėčiau konstruktyvaus darbo. Aštriausios 
dabartinės problemos yra skurdas ir ne
darbas. Norėčiau, kad į tai būtų nukreiptas 
visas dabartinės Vyriausybės dėmesys. Be 
to, būtinos reformos švietimo, mokesčių, 
sveikatos srityse, apie kurias visą laiką tik 
kalbama. Jeigu ši Vyriausybė visa tai įvyk
dys, ji pateisins ne tik mano, bet ir Lietuvos 
žmonių į ją dedamas viltis.

Prieš kiek ta&o gana stipriai kritika
vote valdančiąją daugumą, kad į postas 
statomi “savi* žmonės. Kaip atrodo dabar?

Dėl kadrų politikos esu sunerimęs ir 
šiandien Spauda iškėlė pavyzdžių, teisingai 
kritikuodama vieną ar kitą kadrinį pasi
rinkimą dėl, pavyzdžiui, kandidatų praei
ties. Tai turi būti ir toliau akylai sekama ir

Norėčiau, kad šiuo klausimu aiškių 
principų laikytųsi ir Vyriausybė. Žmonių 
skyrimą į vienas ar kitas pareigas turi lemti 
kvalifikacija bei nepriekaištinga reputacija, 
o ne partijos nario bilietas. Esu tvirtai 
įsitikinęs, jog valstybinės įstaigos neturi 
tapti partijų padaliniais. Jei šio principo bus 
laikomasi, visiems gyventi bus šviesiau ir 
ramiau.

Ar Jums neatrodo, kad su biudžetu kaž
kas negerai? Mažinamas sveikatos apsau
gos, švietimo, teisėtvarkos sistemų biu
džetas nr too pat metu kuriami didžiuliai, 
šimtas mūįjouų kainuojantys tūtų statybos, 
gatvių tiesimo planai Ar toks “subalan
savimas”, Jūsų manymu, tinkamas?

Žinoma, dėl to aš esu tam tikros nuo
monės, tačiau negaliu jos diktuoti Vyriau
sybei arba Seimui. Esu pareiškęs, kad 
biudžetas turi būti realistiškas ir atsižvelgta 
į gyvenimo keliamus reikalavimus. Dėl to 
turi apsispręsti Vyriausybė.

I’ačiau pastebėjote teisingai - pinigai 
kartais skiriami ne ten, kur labiausiai rei
kia. Pinigų paskirstymą palengvintų refor
mos. Šiuo požiūriu dar gyvename nerealiai. 
Esame įpratę skolintis, tačiau pasiskolintų 
pinigų panaudojimas kartais yra nepatei
sinamas ir sunkiai suprantamas.

Kada paskebsite savo sprendimą dėl 
dalyvavimo ar nedalyvavimo prezidento 
rinkimuose ir nuo kojis priklausys?

Šiuo metu nematau reikalo viešai kal
bėti vienaip ar kitaip. Manau, apsispręsti 

dar turiu daug laiko. O jį lems bendros 
politinės padėties įvertinimas.

Kai karių dešiniųjų partijų lyderiai 
kartais užsimena, kad vienas iš tinka
miausių kandidatų suvienyti dešiniuosius 
per prezidento rinkimus esate Jūs. Kiek 
šios kalbos pagrįstos?

Girdžiu bendras kalbas tiek iš dešinės, 
tiek iš kairės, tačiau jų man niekas nesakė. 
O dėl pagrįstumo - nežinau, kuo jie remia
si. Tai tik jų apsisprendimas.

Tačiau noriu pakomentuoti patį prin
cipą. Man atrodo, kad nereikia ieškoti as
menybių kaip vienijimosi simbolio. Jungi
masis turi vykti programų pagrindu. Rin
kėjams turi būti pateikta programa. Jeigu 
bus buriamasi tik apie vieną asmenį, kuris 
yra gražesnis ar jaunesnis, - tai nėra spren
dimas. Tikiuosi dešinieji šiuo principu 
nesivadovaus.

Iki Jūsų kadencijos pabaigos liko šiek 
tiek daugiau nei metaL Ko nepavyko pa
siekti per ketvertas metus ir dėl kokių ne
padarytų darbų labiausiai jaučiate ap
maudą?

Nepavyko pakelti bendros Lietuvos 
ekonominės gerovės ir pasiekti, kad Lietu
vos žmonių pragyvenimo standartai būtų 
aukštesni Tai mane skaudina.

Be to, nepavyko įveikti biurokratizmo. 
Čia pilna sausų medžio šakų.

Ir trečia - korupcija. Kad nepajėgiame 
susidoroti su nusikalstamais elementais, yra 
viso valstybės gyvenimo nelaimė. Ji pakerta 
ne tik ekonominio gyvenimo šaknis, bet ir 
valstybės pamatus. Kol nesusitvarkysime su 
korupcija ir biurokratizmu, sunkiai kilsime 
į viršų. Tai didžiausias mano nusivylimas.

Vis dėlto dėl kokių priežasčių nepavyko 

pasiekti minėtų tikslų? Biurokratai buvo 
per stiprūs?

Jie yra stiprūs. Per tiek laiko, kiek man 
dar liko eiti šias pareigas, vis viena dėsiu 
visas pastangas sustiprinti teisėsaugą. Ją 
pertvarkant nemažai padaryta. Tačiau liko 
nuveikti dar labai daug. Nežinau, ko čia 
trūksta. Gal drąsos? Gal mūsų gyvenimas 
yra pernelyg stipriai supančiotas krimi
nalinių elementų. Net ir sąžiningi pareigū
nai bijo pajudėti. Jeigu nesulaužysime ko
rupcijos, ne tik aš, bet ir 90 procentų 
Lietuvos žmonių bus be galo nusivylę.

Siekiant visų šių tikslų, Jūsų didžiau
sias sąjungininkas turėjo būti vyriausybės. 
Gal būt iš jų pusės jautėte kokį nors pasi
priešinimą, abejingumą?

Pastarasis žodis būtų tiksliausias. Kuo 
šis abejingumas pagrįstas, nežinau.

Mano mėginimai būti aktyviu prezi
dentu iš dalies pavyko. Thčiau iš tų pačių 
biurokratų pusės sklinda kaltinimai, kad 
prezidentas kiša savo nosį, kur nereikia, ir 
viršija konstitucines galias. Tai manęs nesu
stabdys. Aš turiu savo moralinius įsitikini
mus, aiškią valstybės viziją ir tol, kol galėsiu, 
stengsiuosi ją vykdyti.

Kaip sulaužyti abejingumą? Visos mano 
viltys sudėtos į jaunąją kartą, kuri ateina 
visai kitos pažiūros į gyvenimą ir turėdama 
naujų principų. Aš ja tikiu. Ji padarys tai, 
ko galbūt nepavyks padaryti man. Kalbė
damas apie jaunąją kartą, turiu galvoje ir 
ekonominį gyvenimą, ir teisėsaugą, ir po
litiką. Gaila, kad šis procesas užsitęsė. Vis 
dėlto esu įsitikinęs, šiame dešimtmetyje 
mūsų gyvenime įvyks lūžis.

Sutrumpinta iš “Respublikos”

Apie ligas, ligonines ir... kyšius
Dažnai atkreipiamas dėmesys į keistą, bet kasdieninį faktą Proporcingai Lietuvai 

tenka daugiau gydytojų negu Vakarų Europoje. Bet sveikatos apsauga vis tiek stipriai "šlu
buoja”. Šiuo klausimu rašo “Veido”žurnalistas Gintaras Serafinas. Red.

Prie registratūros langelio arba prie 
gydytojo kabineto durų laukiantį žmogų 
paprastai aplanko viena mintis: “Net jeigu 
į polikliniką ateičiau sveikas, susirgčiau 
vien, nuo laukimo, įtampos ir aplinkui sė
dinčių ligonių pasakojimų apie savo ne
gandas”. Todėl dauguma Lietuvos gyven
tojų vizitus pas gydytojus stengiasi atidėlioti 
kaip galima ilgiau.

Sveikatos apsaugos strategai ir poli
klinikų vadovai, jau vienuolika metų kal
bantys apie nesibaigiančias reformas ir 
amžiną pinigų stygių, nepadarė nieko, kad 
eilės prie gydytojų kabinetų bent kiek 
sutrumpėtų. Niekam nerūpi, kad net 

’ ^ trečdaliui Lietuvos gyventojų didžiausia 
” kančia gydyirib'Ktaiigose'laūkti, kol pateks 

pas gydytoją arba kol bus atlikti tyrimai.
Nė kiek nestebina, kad poliklinikos ir 

ligoninės atsiduria tarp mažiausiai kompiu
terizuotų, modernizuotų ir kapitalizmo 
paliestų įstaigų. Tai sovietmečio bastionai. 
Tūrėjo praeiti net vienuolika metų, kol 
pagaliau šiemet gimė idėja šešias Vilniaus 
miesto poliklinikas paversti moderniais 
sveikatos priežiūros centrais, kuriuose 
gyventojams galbūt bus sudarytos sąlygos 
greitai ir efektyviai gauti pirminės sveikatos 
priežiūros paslaugų ir būtiniausių konsul
tacijų. Kitaip tariant, prireikė dešimtmečio, 
kol kai kurios gydymo įstaigos apsisprendė 
į pacientą imti žiūrėti kaip į žmogų.

Tačiau kiek dar turės praeiti dešimt
mečių, kol medikai atsikratys kito soviet
mečiu įgyto bruožo -už savo paslaugas imti 
dovanas bei kyšius. Iš apklausų paaiškėjo, 
kad per pastaruosius vienerius metus net 
pusė milijono šalies gyventojų neoficialiai 
atsilygino gydytojams arba kitam medicinos 
personalui, paprasčiau tariant, davė jiems 
dovanų arba kyšį. O medikai ima net ne
dvejodami Ir kodėl neimti, juk specialiųjų 
tyrimų tarnyba (STT) prie korumpuotų 
gydytojų nekimba. Specialiųjų tyrimų
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tarnybos Kauno skyriaus viršininkas atsakė 
šitaip: “Sulaikyti korumpuotų gydytojų ne
galime dėl įstatymų spragų. Šiuo metu gydy
tojų mes negalime laikyti valstybės tarnau
tojais, o kartu ir nusikaltimų valstybės tarny
bai subjektais, todėl negalime jų patraukti nei 
baudžiamojon, nei administracinėn atsako
mybėn. Be to, naujajame Civiliniame kodek
se įteisintos dovanos, neviršijančios 125 Lt. 
Tai labai apsunkina mūsų darbą todėl mes 
kreipėmės į Seimą kad ydingos įstatymų 
nuostatos būtų pakeistos. Tiesą tai nereiškią 
kad dabar sėdime rankas sudėję. Neseniai 
Šiauliuose STTsulaikė medicinos komisijos 
gydytojus, neteisėtai paėmusius atlygį”.

Beje, iš neseniai atliktos apklausos 
paaiškėjo dar viena liūdna tiesa apie svei
katos apsaugą: kas dešimtas žmogus ligo
ninėje vaistus perka už savo pinigus, nors 
oficialiai visur deklaruojama, kad medicina 
Lietuvoje nemokama ir bent ligoninėse 
ligoniai vaistais aprūpinami veltui. Dar 
5.6% apklaustųjų už savo pinigus pirko ir 
švirkštų bei tvarsliavos, o apie 10 000 
Lietuvos gyventojų vien per šiuos metus yra 
neoficialiai mokėję pinigus, kad gautų 
geresnę palatą ar lovą. Tik 22% ligoninėse 
gulėjusių žmonių patvirtino už gydymą 
pinigų visiškai nemokėję. Kiti 78% ligonių 
turėjo vienokių ar kitokių, dažniausiai

neoficialių, išlaidų
Guostis galima nebent tuo, kad per pas

taruosius metus 83% visų Lietuvos gyven
tojų ligoninėje apskritai negulėjo, taigi ir 
kyšių nedavė. Tačiau poliklinikose nesilan
kė gerokai mažiau žmonių -.tik 30%, todėl 
6a neoficialus atsilyginimas paplitęs daug 
plačiau. Į klausimą, ar per pastaruosius 
metus ambulatorinėje gydymo įstaigoje 
teko išleisti pinigų gydymui, net 54.3% 
apklaustųjų patvirtino, kad taip. Atmetus 
poliklinikose nesilankiusių žmonių skaičių, 
šis procentas dar labiau padidėja.

Įdomu tai, kad sociologinių apklausų 
apie sveikatos apsaugą Lietuvoje beveik 
neatliekama. Ši “VHmorus” apklausa yra 
antra per visą nepriklausomos Lietuvos 
dešimtmetį. Be to, ir šias apklausas užsakė 
ne Sveikatos apsaugos ministerija, ne me
dikai, o Atviros Lietuvos Fondas. Tai liudi
ja, kad gydytojams ir sveikatos apsaugos 
valdininkams pacientų, ligonių ir medikų 
darbdavių nuomonė net neįdomi. Tik pri
vačiai dirbantys gydytojai yra labai dėme
singi pacientų norams.

O sociologinės apklausos rodo daug 
įdomių tendencijų. “Paaiškėjo, kad net treč
dalis visų apklaustųjų į ambulatorines gydy
mo įstaigas kreipėsi vien tam, kad gautų 
siuntimą pas specialistus. Tai liudiją kad 
sveikatos reforma atlikta ne iki galo, nes gai
šinamas ir gydytojų, ir pacientų laikas”.

Paprašyti nurodyti, su kokiais sunku
mais susiduria gydymo įstaigose, respon
dentai dažniausiai minėjo šiuos tris: ilgai 
tenka laukti, kol patenki pas gydytojus 
(23.4%); sunku patekti pas reikalingus 
specialistus (14.1 %) ir sunku užsiregistruoti 
pas gydytojus (12.5%).

Beje, pacientai ir ligoniai dar gali ne 
tik piktintis medikais ar gydymo įstaigomis, 
bet ir keisti jas. Kadangi pacientai gali 
rinktis bendrosios praktikos (šeimos) gydy
toją ar bet kuroje sveikatos priežiūros 
įstaigoje dirbantį gydytoją specialistą - 
konsultantą, gali būti, kad po kelerių metų 
net ir valstybinių poliklinikų ar ligoninių 
medikai turės keistis, jei nenorės prarasti 
darbo ar pajamų Jau ir dabar per pustrečio 
šimto aukštąjį išsilavinimą turinčių medikų 
užsiregistravę darbo biržoje.

Prezidentūroje 
Visuotinės liet, enciklopedijos 

“premjera”
Sausio 3 dieną Prezidentūroje buvo 

pristatytas pirmasis Visuotinės lietuvių 
enciklopedijos tomas.

Sveikindamas enciklopedijos sudary
tojus, jos globėjas Prezidentas Valdas 
Adamkus sakė, kad enciklopedijos išlei
dimas parodo tautos pajėgumą ir poten
cialą, žmonių kultūros lygį ir mokslininkų 
pajėgumą.

Enciklopedijos autorių teigimų idėja 
turėti visuotinę lietuvišką enciklopediją 
Lietuvoje kilo dar 1910-aisiais metais, 
tačiau dėl įvairių priežasčių jos rengimas 
buvo nutrauktas. Leidinio būtinybę 1929- 
aisiais vėl iškėlė Lietuvos Kultūros Taryba.

Pirmasis Lietuviškosios enciklopedijos 
tomas pasirodė 1931-1933 metais, tačiau 
leidybos darbą nutraukė Antrasis pasau
linis karas ir viena po kitos sekusios Lie
tuvos okupacijos.

Iki 1944 metų pavasario, įpusėjus 
dešimtąjį tomą, tolesnis enciklopedijos 
leidimas nutrūko. Daugeliui jos autorių ir 
redaktorių pasitraukus iš Lietuvos, pradėtą 
darbą sumanyta tęsti JAV Nuo 1953 iki 
1966 metų Bostone buvo išleisti 37 vi
suotinės Lietuvių Enciklopedijos tomai

Naują Visuotinę lietuvišką enciklope
diją ryžtasi leisti Lietuvai atkūrus nepri
klausomybę. Enciklopedijos 1-ąjį tomą 
ruošė 40 Lietuvos mokslininkų Enciklo
pedija leidžiama 20 000 egzempliorių 
tiražu. 1 000 bus išdalintas mokykloms.

Pasak Mokslo ir enciklopedijų leidybos 
instituto tarybos pirmininko Zigmo Zin
kevičiaus, išleisti visus 20 enciklopedijų 
tomus tikimasi per 10 metų

Visuotinę lietuvių enciklopediją suda
rys apie 115 000 straipsnių kuriuose bus 
aprašytos visos gyvenimo sritys ir mokslo 
laimėjimai.

Nuo sausio 9 dienos enciklopediją už 
85 litus galima įsigyti Mokslo ir encik
lopedijų leidybos instituto knygyne 
LAsanavičiūtės gatvėje Vilniuje.
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Lietuviai pasaulyje
Slaugos namai Kanadoje

Artėja prie pabaigos plataus užmojo 
slaugos namų statyba prie Toronto, Kana
doje. Tai su valdžios parama statomas ir 
pirmoje eilėje lietuviams skirtas pastatas, 
kuris jau turi ir oficialų vardą “Labdara” 
(anksčiau siūlytas vardas buvo “Pastogė”). 
Projekto vertė -11 mln. Kanados dolerių, 
kurių dalį įnešė Kanados lietuviai. Pastatas 
yra šalia Tbronto naujojo Prisikėlimo para
pijos komplekso.

Kaip “Tėviškės Žiburiuose” praneša 
Ernestas Steponas, “Labdaros” ir Toronto 
Lietuvių Namų pirmininkas, šie slaugos 
namai tarnaus lietuvių kilmės ir kitiems 
rajono gyventojams, kuriems reikės nuola
tinės pagalbos bei priežiūros. Namuose bus 
60 vienviečių ir 30 dviviečių kambarių.

Pastato vidus buvo suprojektuotas 
atsižvelgiant į “auksinio amžiaus” žmonių 
reikalavimus. Čia bus lyg įprasta namų at
mosfera su visais patogumais. Visi šių na
mų gyventojai galės turėti savo mėgstamus 
daiktus.

Šių namų gyventojus kiekvieną dieną 
prižiūrės kvalifikuotos medicinos seselės. 
Virtuvėse jiems gamins geros kokybės 
maistą. Pastate bus visos namų priežiūros 

tarnybos ir skalbykla. Čia bus ir šios 
pagalbos rūšys: fizioterapijos, 
deguonies, socialinės pagalbos, 
specializuoto aprūpinimo (psy- 
chogeriatric). Vienas pastato 
kampas bus skirtas sergan
tiems “dementia”, kuriuos pri
žiūrės specialiai apmokintas 
personalas bei savanoriai 
pagalbininkai. Bus ir maža 
krautuvėlė bei kirpykla - gro
žio salonas.

Slaugos namai yra labai pa
togioje vietoje - Bloor gatvės 
šiaurinėje pusėje tarp Islington 
ir Kipling gatvių bei požeminio 
traukinio stočių. Adresas:

5 Resurrection Road, 
Toronto, Ont, M6P1A6.

Visus Ontario provincijos 
slaugos namus prižiūri Onta
rio Sveikatos Ministerija. Jie 
visi turi laikytis valdžios tai
syklių. Visuose namuose būna 
ta pati valdžios nustatyta pra
gyvenimo kaina. Tą kainą On
tario Sveikatos Ministerija kei

čia savo nuožiūra. Šiuo metu vienvietis 
kambarys kainuoja $1 901.23 mėnesiui, o 
dvivietis kambarys - $1353.73 kiekvienam.

Kaip pirmininkas Ernestas Steponas 
praneša, jau dabar ieškoma slaugos namų 
administratoriaus. Kandidatai turi turėti 
slaugos namų administravimo patirties, ati

Tbronto Bet slaugos namai “Labdara”. Priekyje - naujieji Prisikėlimo parapijos pastatai

tikti provincijos reikalavimus. Pirmenybė 
bus teikiama mokančiam lietuvių kalbą. 
Vėliau bus ieškoma kandidatų į kitas pozi
cijas: ligonių priežiūros direktoriaus, maisto 
paruošimo viršininko, užsiėmimų bei 
pramogų direktoriaus.

MP inf.

Ispanijoje - jau “mafia lituana”
Per pastaruosius 2-3 metus Lietuvos spaudoje pagausėjo žinių apie tautiečius, nu

keliavusius Ispanijon. Netrūksta ir skundų, kad šimtus darbo ieškančius lietuvių apgaudinėja 
sukčiai tarpininkai, o ten jau dirbančius - išnaudoja “reketininkai”, taip pat lietuviai Liūdną 
informaciją LR ambasada Ispanijoje suteikė Prezidentui Adamkui, kai jis ten lankėsi spalio 
24-28diatoms. Rušškėįo, kad vien2001 m. Ispanijoje mirė 27 lietuviai, iš kurių 8 buvo nu
žudyti, o 10 esą žuvo eismo nelaimėse. Legaliai Ispanijoje gyvena apie 1200Lietuvos piliečių, 
tačiau vien 2001 m. užvestos 252 bylos dėl lietuvių deportacijos, iš kurių 191 išspręsta 
neigiamai Taip vadinamu juoduoju aspektu giliau susidomėjo “Kauno dienos” žurnalistė

Publikacijos apie “mafia bandito litu
ana” Ispanuos žiniasklaidoje pasirodė prieš 
dvejus metus ir gana greitai užkariavo 
pirmąsias, ypač Katalonijos, dienraščių 
pozicijas. Savąją tvarką Ispanijoje įvedi- 
nėjantys lietuviai ypač suįžūlėjo 2001 me
tais. Pastaruoju metu nėra savaitės, kad 
apie tai nerašytų vietinė žiniasklaida.

Lietuviai šiandien - antri daugiausia 
problemų Ispanijos policijai keliančių 
imigrantų sąraše. Jį pradeda narkotikus 
šioje šalyje platinantys marokiečiai 

Lietuvių valdos - Viduržemio jūros pa- lietuvių elgesį su savo tautiečiais Ispanijos
krante nusidriekusi Katalonijos sritis su 
sostine Barcelona. “Kauno dienos” žinio
mis, “kolumbais”, atradusiais šį kraštą, bu
vo Panevėžio nusikalstamo pasaulio atsto
vai Slėpdamiesi nuo Lietuvos teisėsaugos, jie 
įsikūrė Almerįjos provincijoje.

“Policijos šaltiniai užtikrino, kad “lietu
viška mafija” - dabar pati pavojingiausia 
Elbros (Katalonijos upė) apylinkėse. Ji 
orgąnizuoja reidus, kad aptiktų savo tėvy
nainius, ir jėga iš jų atima iki20 000. pesetų 
(apie 100 JAV dolerių) per mėnesį. Nese
niai policija sulaikė vieną šios tautybės pi
lietį, kuris su kitais apmokamais žudikais 
reketavo penkiasdešimt savo tėvynainių nuo 
Šiaurės Kastilijos iki Elbros pakrantės”, - 
neseniai rašė Taragonos dienraštis “Diari”.

Iki ištrauka iš Katalonįjoje leidžiamo 
dienraščio publikacijos apie policijos ope
raciją Tortosos senamiestyje, kai buvo 
apsuptas vienas čigonų kvartalo namas. 
Jame penkių kambarių butą nuomojasi 
Šančių grupuotės nariai Jų buveinę auto
matais ginkluota Ispanijos policija paėmė 
šturmu. Operacijos metu sulaikyti aštuoni 
lietuviai ir ukrainietis, įtariami sunkiu nusi
kaltimu. Publikacijoje teigiama, kad gaujos 
aukomis tapo dvi jos pačios narių darbui į 
Ispaniją atvežtos tautietės: trisdešimtmetė 
kaunietė ir dvidešimt septynerių metų 
jurbarkietė. Jos buvo rastos paryčiais vie
noje Tortosos gatvėje. Su moterimis susido-

rota dėl to, kad jos nemokėjo Tortosoje

duoklės. (Patys reketininkai tai vadina 
“mokesčiu už orą”.) Už šį nusikaltimą 
sulaikyti Lietuvos operatyvinėms tarny
boms Ungurio, Čiunės bei kitomis Šančių 
grupuotei priskiriamų asmenų pravardėmis 
žinomi kauniečiai Jų lyderiui Ispanijoje - 
Žiogui eilinį kartą pavyko išsisukti nuo 
atsakomybės. Mėtoj Žiogo buvo sulaikytas 
jo pakeisti atvykęs kitas Šančių grupuotės 
narys, pravarde Įbristas. Apie nežmonišką 

sia ispanams suprasti, kaip galima taip elg
tis su savo tėvynainiais, ypač-su motorinis.

Už 210 kilometrų nuo Barcelonos 
esanti ir apie 30 000 gyventojų turinti 
Tortosa - Šančių, Rokų bei Panemunės 
grupuočių valdos. Šaltinio teigimu, pasta
rieji - daug skandalingesni už gana tylaus 
egzistavimo taktiką Ispanijoje pabrinkusius 
Vilijampolės “berniukus”. Dažniausiai 
darbo ieškančių lietuvių grupės į Tortosą 
atvyksta iš Kauno, Jonavos ir Kėdainių.

Pakeliui į “Ispanijos rojų”, kur nors 
Prancūzijos žemėse, jų pasamdytas auto
busas dažnai sugenda. Kadangi Ispanija - 
jau arčiau negu Lietuva, jo keleiviai sumeta 
paskutinius iš namų pasiimtus, dažnai 
skolintus pinigėlius autobuso remontui Ir 
nuo tos minutės tampa visiškai priklausomi 
nuo “darbdavių”. O šie geriausiu atveju 
atveža juos į jau minėtą Tortosos senamies
čio butą, nuomojamą Šančių “berniukų”, 
ir atima pasus, kaip garantą, jog bus mo
kama duoklė.(Iš pradžių tai vadinama 
išperkamuoju mokesčiu už pasą.)Yra 
žinomas jau ne vienas atvejis, kai reketi
ninkams nepaklusęs tautietis dingo be 
žinios. Daugėja ir mįslingų mirčių. Kai 
kuriuos nepaklusniuosius Šančių “berniu
kai” plaka bambuko lazdomis.

Nelegaliai dirbančių tautiečių reketa
vimas - pagrindinis, tačiau ne vienintelis 

po Ispanijos saule parazituojančių lietu
vaičių užsiėmimas. Su lietuvių invazija į 
Ispaniją šioje šalyje prasidėjo ir iki tol joje 
negirdėtos vagystės iš savitarnos parduo
tuvių. Vagiama viskas, pradedant dešromis 
ir baigiant alkoholiu. Ilgapirščiai lietuvai
čiai privertė ispanus imtis iki šiol negirdėtų 
parduotuvių apsaugos priemonių: jose pra
dėtos įrenginėti vaizdo kameros, pradėjo 
dirbti apsaugos vyrai

Nors tipišką “bandito lituana” ispanai 
jau atpažįsta iš išvaizdos (apsmukusios 
sportinės kelnės, nešvarūs “sportbačiai”, 
sportinė kepure, alkoholio tvaikas ir toto
riški “triaukščiai”), vis dažniau prie kasų 
tikrinami ir nieko bendro su jais neturinčių 
turistų iš Lietuvos krepšiai ir kišenės. 
Lietuvių vagystės S parduotuvių - didelis 
Ispanijos policijos galvos skausmas. Iki šiol 
Ispanijoje tokių dalykų nebūdavo, todėl už 
tai nenumatyta nei baudžiamosios, nei 
administracinės atsakomybės. Po lietuvių 
pamokos vis garsiau kalbama apie būtinybę 
priimti naujus įstatymus.

Pasirodžius Katalonijoje lietuviams, 
paaštrėjo šiame krašte ir vagysčių iš auto
mobilių problema. Į nusikaltimus linkę mū
sų tautiečiai gana greitai pastebėjo, kad 
ispanai palieka savo automašinose mobi
liojo ryšio telefonus. Kartu su telefonais 
ėmė dingti ir automagnetofos. Kadangi 

-anksčiau šiame krašte tokių nusikaltimų 
beveik nebūdavo, reto ispano automobilyje 
įrengta signalizacija.

Iki šiol laviravę ant gana liberalių Ispa
nijos įstatymų ribos, Šančių “berniukai” pa
tys sau išsikasė duobę, pradėję apvaginėti 
Tortosos gyventojų butus. Vietinė policija 
juos sekė net dvi savaites, kol sulaukė mo
mento, kai buvo peržengta įstatymų leidžia
ma riba. Aštuoni kauniečiai sulaikyti tie
siog nusikaltimo vietoje - bekraunantys į 
savo automašiną daiktus, ką tik pavogtus 
2 vieno kalnuose esančio vietinio turčiaus 
vasarnamio. Ilgapirščių lietuvaičių grobio 
vertė viršijo 130000 Ispanijos pesetų (1600 
litų), ir tai suteikė galimybę kreiptis į teismą 
dėl sankcijos juos suimti Pagal Ispanijos 
įstatymus, jeigu padaryta materialinė žala 
nesiekia šios sumos, nė vienas teisėjas 
neleis ilgapirščio suimti

Kita jų atrasta “aukso gysla” - lengvi
nančia aplinkybe pagal Ispanijos įstatymus 
laikoma ir tai, jeigu nusikaltimą padaręs 
asmuo buvo neblaivus. Kai kuriems beveik 
neišsiblaivantiems mūsų tautiečiams tai 
tapo pačiu džiugiausiu Ispanijos įstatymų.

studijų atradimu.
Skandalingiausiai Kaunui Ispanijoje 

atstovaujanti Šančių grupuotė priversta 
egzistuoti panevėžiečių šešėlyje. Šaltinio 
nuomone, tai paaiškinama trimis priežas
timis: Panevėžio nusikalstamo pasaulio 
atstovai pirmi atrado šią Viduržemio jūros 
pakrantę, jie nėra tokie alkoholio vergai, 
kaip kauniečiai, ir garsėja ypatingu žiau
rumu. Ispanus ypač sukrėtė atvejis, kai 
panevėžiečiai nupjovė ausį jiems duoklės 
nemokėjusiam šiauliečiui

Tiesa, paskutiniuoju metu panevėžiečių 
pozicijos labai susilpnėjo. Tai siejama su 
prieš keletą mėnesių įvykusiomis iki tol 
Ispanijoje negirdėtomis lietuvių mušty
nėmis. (Apie dvidešimt laukuose dirbusių 
reketuojamų lietuvių, neištvėrę nesibai
giančių patyčių, nusprendė pasipriešinti 
porai dešimčių juos terorizavusių tautie
čių.) Ispanijos policija sulaikė visus šio vie
šo santykių aiškinimosi dalyvius. Tačiau 
vėliau, išsiaiškinus konflikto priežastis, 
nelegaliai dirbusius lietuvius deportavo 2 
Ispanijos, o juos reketavusius Panevėžio 
nusikalstamo pasaulio atstovus suėmė.

Tėvynainius reketuojantys lietuviai 
Ispanijos kriminalinio pasaulio atstovų 
privengia, kadangi pastarieji linkę atvirai 
demonstruoti savo neapykantą įsibrovė
liams. Vengia Lietuvos nusikalstamų gru
puočių nariai lįsti ir prie eilinių ispanų. 
Užteko pamokos, kurią gavo į konfliktą su 
Tortosos čigonais įsivėlę Šančių “berniu
kai”, ilgą laiką po to vaikščioję su “mėly
nėmis” paakiuose.

Kol kas mūsų tėvynainiai įvedinėja savo 
tvarką tik Katalonijos provincijų centruose. 
Labiausiai lietuviškų gaujų nariai bendrauja 
su tokiais pačiais emigrantais iš Maroko, 
tiekiančiais į Ispaniją narkotikus. Šiuo nu
sikalstamu verslu vis labiau domisi ir nau
jieji jų draugai 2 Lietuvos. Tačiau viliamasi, 
kad naujiems jų nusikalstamiems kėslams 
sutrukdys neseniai Lietuvos policijos gen. 
komisaro Vytauto Grigaravičiaus ir Ispa
nijos policijos gen. direktoriaus Chuano 
Gabrieliaus Kotino pasirašytas bendradar
biavimo susitarimas. Jame numatyta bendra
darbiauti kovojant su tarptautiniu organizuo
tu nusikalstamumu, narkotikų gamyba ir 
prekyba, nelegalia prekyba ginklais, vaikų 
pornografija, prekyba žmonėmis ir t.L 
Pasirašius šį susitarimą, bus efektyvesnė ir 
nuo Lietuvos policijos Ispanijoje pasislė
pusių asmenų paieška.
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Tikrai didelė gėda kai kuriems Syd
nėjaus Lietuvių Klubo tėveliams. Man net 
neaišku, kas su jais atsitiko? Prieš pat 
Kalėdas, kaip ir visuomet, Sydnėjaus nau
joji Lietuvių Klubo Valdyba surengė savo 
narių vaikams kalėdinę eglutę. Puikiai, 
šventiškai išpuošta didžioji Klubo salė, 
graži eglutė, lietuviško kaimo suolas ant 
ratų, kur galėjo su savo gausiomis dova
nomis pailsėti atvykęs Kalėdų Senis, spe
cialūs stalai vaikams, papuošti žvakutėmis 
ir apdėti įvairiais skanumynais, laukė sve
čių. Eglutės šventę labai gražiai pravedė 
naujieji jauni Klubo direktoriai - Aušrinė 
Keblikas (lietuvių kalba) ir Denis Straitis 
(anglų kalba). Šventės atidarymas vėlavosi 
pusvalandžiu. Susirinkę vaikai net pradėjo 
šaukti ir kviesti Kalėdų Senelį, manydami, 
kad gal jis paklydo. Pasirodo, Senelis pa
matė, kad salėje yra nedaug vaikų ir lūku
riavo pasirodant jų daugiau. Gaila, daugiau 
neatsirado. Klausiau Valdybos narių, kas 
gi atsitiko, gal tėvai neužrašė savo vaikų? 
Pasirodo ne, sąraše buvo virš 80 vaikų. 
Tačiau kas atsitiko, kad tėvai neatvežė 
vaikų, nors buvo užregistravę? Tikrai tai 
didelė gėda jiems. Jeigu aš būčiau jų vaikas, 
tai už tai tėveliams ilgai neatleisčiau. O 
naujoji Valdyba, ypač moterys, padedant 
ir naujai Klubo sekretorei ir ponioms iš 
Ashfield’o, kelis vakarus kone iki išnaktų 
ruošė dovanas, gražiai suvyniojo ir laukė 
vaikų. Pats Klubas, kuris finansiškai yra 
nestiprus (naujoji Valdyba nori pagyvinti 
jo veiklą ir pagerinti pajamas), turėjo 
nuostolių, nes visas dovanas pirko ir davė 
vaikams nemokamai.

Šventę pradėjo Savaitgalio mokyklėlės 
vaikai, kuriems vadovauja visuomet links
ma ir nepavargstanti Jadvygą Dambraus-

kur - kaip?
kienė. Vaikai lietuviškai padainavo, eilė
raščių padeklamavo ir pianinu paskambino. 
Būtų puiku, jeigu tėveliai nepatingėtų ir 
daugiau savo mažųjų atvežtų į šią mokyklėlę.

Kalėdų Senelis net suprakaitavęs dalino 
puikias dovanas, o kai tiek daug dovanų 
buvo neatsiimta, tai rengėjų visi klausinėjo, 
ar jis į teisingą vietą papuolė.

Ši kalėdinė šventė vaikams praėjo tikrai 
labai gražiai ir joje dalyvavę vaikai liko labai 
patenkinti. Gi naujai Klubo Valdybai, dova
nų parnešėjoms ir Kalėdų Seneliui nuoširdi 
padėka už tą gražų renginį vaikams.

Puikus Kūčių vakaras
Atrodo, naujoji Sydnėjaus Lietuvių Klu

bo Valdyba savo darbą pradėjo su jau
natviška energija. Surengtas Kūčių vakaras 
buvo geras, gražus ir, nors tradicinį Lie
tuvos šaltį ir sniegą pakeitė australiška 
vasara ir karštoka saulutė, bet dalį gražių 
šventiškų lietuviškų tradicijų buvo galima 
pajusti ir čia. Valgykla, kur vyko ir Kūčių 
vakarienė, buvo meniškai lietuviškai išde- 
koruota, o stalai puikiai padengti. Čia 
matėsi, nors ir neskaičiavau, 12 tradicinių 
Kūčių patiekalų. Manau, jų buvo ir daugiau, 
pradedant skania silkute, įvairia žuvimi, 
kitais skanumynais ir užbaigiant šližikais 
su aguonų pienu ir kisielium. Dalyvių buvo 
apie 60. Daug merginų pasipuošė gintari
niais karoliais ar kitais gintariniais papuo
šalais, o vyrai pasirišo lietuviškus kaklaraiš
čius. Šį Kūčių vakarą filmavo SBS televi
zijos stotis, kuri įrašė atskirus pasikalbė
jimus, filmavo ne tik svečius, bet ir gausiai 
padengtus stalus. Vėliau šis filmas bus 
rodomas per SBS televizijos stotį.

Pačios Kūčios prasidėjo su šventine 
iškilminga dalimi. Naujasis Klubo vicepir
mininkas, naujasis lietuvis Gintaras Janu- 
levičius lietuviškai ir Klubo direktorė Auš
rinė Keblikas angliškai pasveikinę visus 
vakarienės dalyvius, pakvietė žinomą meno 
veikėją Viktorą Ratkevičių (gaila, Sydnėjus 
neturi savo kunigo) tarti religinį šventės

Kūčių vakarienė Sydnėjaus Liet. Klubo valgykloje. Centre iškilmingos dalies pravedėjai: 
Anšrinė KebKkns ir Gintaras Janalevičius. Nnotranka Lolitos Kakdkaės

žodį. Prieš pradedant vakarienę, abu direk
toriai svečiams išdalino kalėdines plotkeles, 
kurias iš Lietuvos atvežė dabartinė Klubo 
sekretore Lolita Kalėdicnė. Laužydami 
plotkeles visi linkėjo vieni kitiems laimės 
ir sėkmės. Taip prasidėjo ši puiki Kūčių 
vakarienė. Jos metu visą laiką skambėjo 
gražios lietuviškos kalėdinės giesmės. Visų 
nuotaika buvo šventiška ir puiki. Truputį 
pasistiprinus, vicepirmininkas Gintaras 
trumpai papasakojo apie pačias Kūčias ir 
jos tradicijas, kviesdamas svečius išbandyti 
savo laimę, ištraukiant iš po staltiesės 
šiaudą, kurio ilgis pasako apie traukian
čiojo gyvenimo ilgį. Merginos traukė burtų 
korteles su būsimo jaunikio vardu. Vyrai 
pabandė sau ant rankų susikrauti ilgokus 
pagalius, vėliau skaičiavo, ar jų bus porinis, 
ar neporinis skaičius - ar liks vienas, ar gaus 
sau porą. Kūčių vakaras praėjo puikiai ir 
įdomiai. Didelė padėka priklauso visiems 
ji rengusiems ir taip gražiai pravedusiems.

Aukso medalis
Ne vien tik sportininkai už laimėjimus 

gauna aukso medalius. Štai praėjusių metų 

pabaigoje Klaipėdos “švyturio” aludariai, 
dalyvaudami “World Beer Championship”, 
už savo šviesų alų “Ekstra” atsidūrė alaus 
olimpo viršūnėje - užėmė pirmą vietą ir 
laivo apdovanoti aukso medaliu. Pasauli
niame alaus čempionate, šešių sesijų metu 
buvo vertinama 1500 alaus rūšių iš viso pa
saulio. Vertinamas ahis buvo akluoju būdu 
pagal specialią metodiką, įvertinant taškais 
pagal skonį ir kvapą. Klaipėdos “Ekstra” 
iš 100 galimų taškų gavo 91. Tai buvo pats 
geriausias rezultatas per paskutinius trejus 
metus. 2000 m. Klaipėdos "Ekstra” alus 
New York’o pasaulinėse varžybose laimėjo 
antrą vietą ir gavo sidabro medalį.

“Švyturio” “Ekstra” alus yra pagamin
tas pagal jų pačių sukurtą receptūrą. Ga
mybos vadovė yra D.Armonienė, kuri yra 
net penkių “Švyturio” gaminamo alaus 
autorė. Kaip ji sako, sukurti gerą alų yra 
tik pusė darbo, tačiau gaminti gerą alų, 
nekeičiant jo skonio ir kokybės, yra šimtą 
kartų sunkiau. Jau yra pasiūlymų Lietuvos 
alų eksportuoti ir į kitas šalis. Taigi, geros 
sėkmės lietuviškam alučiui

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

Tęsinys, pradžia 2001MP Nrl

GAUSIT SKANIŲ LEDŲ
Mudu su broliu kas žiemą sirgdavom 

angina. Bet 1947 metais su skaudžia gerkle 
ir karščiuodami daugiau laiko praleidom 
lovoje, negu mokykloje. Pavasarį mama 
nusivedė abu pas stovyklos daktarą. Jo ir 
dantisto klinikos buvo įrengtos nedideliam 
namelyje, vos praėjus mokyklą. Ten pat 
buvo įrengta dar pora kambarių su lovom, 
netikėtiems susirgimams. “Hm... Hm... 
Gerklė yra sutinus ir užsirožyjus. Man 
rodos, kad Alei reikia išimti tonsilus,”- 
išsižiojus, sėdėdama priešais daktarą, 
išgirdau jo sprendimą. “Thvo tiesa, daktare. 
Jie visą žiemą sirgo.” “Ponia, jeigu jūs 
sutiksit, aš norėčiau juos abu pasiųsti į 
ligoninę operacijai.” “Ačiū, daktare... Būtų 
labai gerai.. Gal po to jie nustos sirgti.” 
“Kokia ligoninė? Kokia operacija?”- 
išsigandus, sukandau jo šaukštą. “Tfen kur 
jūs gausit skanių, saldžių ledų, kiek tik 
norėsit Ar tu mėgsti ledus, Ale?” “Labai.. 
Labai..?” “Tai matai ir dar pora savaičių 
nereikės eiti į mokyklą?” - bandė mus 
nuraminti gydytojas. Pakeliui namo brolis 
ir aš šokinėdami džiūgavom. “Ale, kokie 
mes laimingi.. Gausim tiek ledų, kiek norė
sim ir nereikės eiti į mokyklą,” - čiauškėjo 
jis man. “Juk mes nesam gavę net palaižyti 
jų nuo tada, kai pabėgom iš Lietuvos. Ti
kėkimės, kad daktaras nemelavo,” - saky
dama tai nurijau seilę, o mano mintys grįžo 
atgal į tėviškę, kai visa šeima važiuodavome 
į turgų ar atlaidus, kur pardavėjai šaukdavo 
“Marozinai... Marazmai...’
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Po poros dienų priešais kliniką mus 
sulaipino į taip vadinamą “ambulansa”. Bet 
iš tikrųjų jis buvo tik sunkvežimis su 
mediniais suolais iš abiejų pusių, o viršuj 
apdengtas brezentu. Mano klasės draugė 
Dana jau sėdėjo viduj. Jos tonsilai buvo 
blogi kaip ir mano. Sunkvežimiui pajudėjus, 
linksmi mojavom pasiliekantiems tėvams. 
Bet kai pamačiau nusiminusią mamą, 
negalėjau suprasti, kodėl jos veidas buvo 
apimtas liūdesio. R) valandos pasiekėm 
ligoninę, kuri stovėjo viduryje pušyno. 
Dana ir aš buvom patalpintos į tą pačią 
palatą. Kambarys atrodė didelis ir jaukus, 
su švariomis, baltai paklotomis lovoms. Abi 
pasirinkom savo guolius šalia atidaro lango. 
“Eikše, Ale. Žiūrėk koks gražus sodas. 
Kiek gėlių prisodinta,” - čiulbėjo Dana. 
“Tikrai gražu... Man irgi patinka čia...”, - 
atsakiau, įtraukdama gryną pušyno orą. 
“Ale, žvilgtelk ten. Kas tie per vyrukai, 
kurie eina per mišką?” “Hm..Aš esu juos 
kažkur mačius. Man rodos, kad jie yra iš 
mūsų lagerio.” “Ei, vyrukai... Ką jus čia 
darot?” - persilenkus per palangę Dana 
tuoj šūktelėjo jiems. “Koks netikėtumas... 
Iš kur jūs čia atsiradot? Negi ir jūs sergat? 
O gal turit džiovą, kaip ir mes?” “Ne, tikrai 
ne,” - užginčijo mano draugė. “Bet tada, 
kodėl jūs čia atvažiavot? Ar jūs pirmą kartą 
šitoj sanatorijoj?”-klausinėjo jie nenusto
dami. “Mums rytoj išims tonsilus,” - 
prisipažinau aš. “Kaip gaila, kad jūs 
nebūsit čia ilgai.” “O kiek laiko jūs jau čia 
esat? Kada grįžtat atgal į stovyklą?” - 
klausinėjo juos Dana. “Jau kelios savaitės 
ir nežinom kada paleis. TUrbūt kai mūsų 
plaučiai pasitaisys. Daktaras sakė, kad 

mums yra reikalingas geresnis maistas negu 
gaunam DP stovykloj ir taip pat gryno oro 
plaučiams.” “Vakarienė,” - sušuko liekna, 
jauna sesuo, atnešdama į palatą garuojan
čio maisto. “Atsiprašom..Mums atnešė 
valgyt.. Negalim ilgiau kalbėti... Iki pasi
matymo...” “Tai viso geriausio, mergaitės. 
Pasimatysim rytoj.” Mudvi tuoj sėdom 
valgyti. “Dana, jeigu jie mus taip šers visą 
laiką, aš mielai pasiliksiu čia visam.” “Aš 
irgi...” - sumurmėjo mano draugė su pilna 
burna. Vos tik buvom pabaigę puotauti, kai 
grįžo ta pati sesuo. “Dabar, mergaitės, 
nusirenkit ir gulkit į lova, kad gautumėt 
gerai pasiilsėti. Rytoj jūsų laukia sunki 
diena.” “Kur yra mano brolis? Aš noriu jį 
pamatyti.” “Nesirūpink. Jis jau miega 
sekančiamkambaryje,” - nuramino ji mane.

Kitą rytą mums nedavė pusryčių. Sesuo 
mus dabojo visą laiką, kad net ir vandens 
neatsigertume. “Dar pakentėkit kurį laiką, 
brangiosios, o tada aš jums atnešiu tiek 
ledų, kiek norėsit,” - džiugino ji mus. Galų 
gale jaunoji sesuo mus nuvedė į laukiamąjį 
kambarį. Mano brolis ir dar pora kitų 
berniukų jau ten laukė. Aš norėjau su juo 
pasikalbėti, bet susiraukusi sesuo pagriebė 
mane ir įstūmė į operacinį kambarį. “TU 
esi pirma šįryt,” - griežtai pasakė ji man. 
Kai įėjau į tą didelį kambarį, pasijutau 
nejaukiai. “Sėsk į šitą kėdę,” - išgirdau 
sesers piktą baką. Kėdė stovėjo viduryje 
kambario. Ji tuvo aptraukta oda ir nuo jos 
kabėjo daug odinių diržų su sagtimis. 
Drebėdama atsisėdau į ją. Nieko nelaukus 
prie manęs prišoko tą pati drūta, didelė 
sesuo ir prisagptė su diržais prie kėdės taip, 
kad net negalėjau pajudinti galvos. Thda 
įėjo aukštas vyras, apsivilkęs baltu chalatu. 
Jis prisitraukė šviesią lempą virš mano 
gaivos, liepė plačiai išsižioti ir, nespėjus 

man pasakyti‘ne’, burnoje tarp žandikaulių 
atsirado kažkoks metalinis įrankis. Dabar 
aš buvau jo pilnoje valioje. Mane išpylė 
prakaitas. Persigąndus užsimerkiau, o širdis 
plakė šokinėdama iš išgąsčio. Girdėjau 
metalinių įrankių garsus ir trenksmus. 
Staiga kažkas palietė lūpą ir po to pajutau 
nežmonišką skausmą, kai jis plėšė, traukė 
ir grandė gerklėje. Tai neapsakomai kančiai 
nebuvo galo, bet aš negalėjau nei šaukti, 
nei pajudėti. Karts nuo karto skausmui 
nesiliaujant, prarasdavau sąmonę. Kankini
mas nesibaigė. Aš tą įvykį dar ir dabar 
prisimenu kaip baisiausią skausmą, kurį 
man teko iškentėti per savo gyvenimą.

Kai operacija pasibaigė, sesuo atrišo 
mane nuo tos kankinimo kėdės. Dar 
abstulbus nuo išgąsčio ir skausmo, mačiau 
daktarą nusiimant kraujuotą chalatą. 
“Mergaite, tavo tonsilai ir adenoidal buvo 
labai dideli,” - pasakė jis, rodydamas man 
kruvinus mėsgalius ant padėklo. “Nori 
parsinešt namo pietums?” - erzino jis mane, 
lyg tai jam tai būtų buvęs koks juokas. 
Dideliam skausme grįžau į lovą, susiriečiau 
po paklodėm, bijodama pajudėti Mano 
mintys sukosi apie brolį ir Daną, kurių dar 
laukė tos pačios baisios kankynės. Kai 
verkianti Dana vėliau grįžo į palatą, ji taip 
pat buvo dideliam skausme. Tą vakarą mes 
negalėjom nė žodžio pratarti, nes mūsų 
kraujuojančios gerklės degė iš skausmo. 
“Atnešiau jums ledų, mergaitės. Atsimenat 
ką šį rytą aš jums pažadėjau?” - po poros 
valandų išgirdau linksmą slaugės balsą. 
Abidvi papurtėm galvas ir vėl palindom po 
paklodėm, nes dabar niekas kitas nerūpėjo, 
kaip tik mūsų geliančios gerklės.

Atsibudusios kitą rytą pasijautėm 
geriau

(Bus daužau)
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In memoriam
a.a. Teresa Kairys

A+A Viktorui Paškevičiui

Teresa Kairys gimė 1910 m. rugsėjo 22 
d. Darbėnuose, mirė - 2001 m. gruodžio 
23 d. Hobarte.

Praradome dar vieną nepakeičiamą 
bendruomenės narę, kuri dalyvavo beveik 
kiekviename susirinkime. Ateityje nuliūdę 
jausime šios kilnios dvasios, skaisčios 
širdies moteriškės netektį. Ne vienam 
bėdon patekusiam tautiečiui ji yra sutei
kusi prieglobstį ir ne vienam paklydėliui 
buvusi “motina”.

A+A Romas Rutkauskas
1944.05.02 - 2001.11.15

Pėdas žemėje kiekvienas paliekam, 
Kai einam laukais ir miškais.
Jeigu gilios - ilgam jos išlieka, 
Jei teisingos - jos virsta takais.

Koks trapus, koks trumpalaikis tas 
žmogaus gyvenimas. Rodos, lyg vakar ma
tėme Romą savo tarpe, linksmą ir paten
kintą, o šiandien - jo jau nėra... Būdamas 
dar pačiame gyvenime, jis iškeliavo, palikęs 
savo brangią šeimą, artimuosius, draugus 
ir visa, ką jo darbščios rankos yra sukūrę.

Gimė Romas Lietuvoje, Suvalkijos ly
gumose, Pajevonyje, 1944 m. gegužės 2 d. 
ūkininko šeimoje. Karui artėjant ir šeimai 
traukiantis į Vakarus, tėvas tragiškai žuvo 
Karaliaučiaus krašte. Mama su dukrele 
Irena ir penkiamečiu Romučiu atvyko į 
Australiją. Baigęs mokyklą, Romas dirbo 
ir vakarais studijavo Fbotscray Technologi
jos Institute, kurį baigęs įsigijo profesio
nalaus inžinieriaus diplomą. Dirbo inžinie
riaus pareigose įvairiose darbovietėse, 
tame tarpe Mt. Newman kasyklose, Port 
Headland, Vakarų Australijoje.

1979 m keliaudamas po Europą, Ro
mas apsilankė gimtojoje Lietuvoje. Ten, 
susipažinęs su ekonomiste Vida Varkalyte, 
po metų susituokė Vilniuje. Vida pas Romą 
į Australiją atvyko lygiai po metų. Jaunoji 
šeima įsikūrė Gipslande Churchill mieste
lyje, kur Romas gyveno ir dirbo. 1982 m 
jie susilaukė sūnaus Justino, o po 12 metų 
Romas su Vida įsivaikino Jesiką ir Jonuką 
iš Čilės. Didelė pagarba priklauso Vidai ir 
Romui už tai, kad visiems vaikams įdiegė 
lietuvybę ir išmokė lietuviškai. Vaikai 
skautauja ir šoka tautinius šokius.

Romo gyvenimas buvo pilnas svajonių 
irpomėgių: jis mėgo keliauti, keliavo vienas 
kol buvo nevedęs, keliavo ir su šeima, vai
kams parodydamas gražiausius pasaulio 
kraštus. Lietuvą Romas aplankė net 7 
kartus. Romas mėgo įvairią muziką, ypač 
klasikinę, kurios turėjo visą rinkinį. Jis 
mėgo gamtą: jaunystėje - medžioti šernus 
ir zuikius, vėliau - žvejoti. Romas mėgo 
sportą, ypač tenisą. Jis labai mėgo visokią 
techniką, ypač mašinas “Peugeot”, kurių 
vienu metu turėjo net 4, jas išardydavo ir 
vėl sustatydavo. Romas mėgdavo gyvenime 
iškelti sau uždavinį ir stengdavosi jį įvykdyti. 
Buvo stropus ir kruopštus. Romas buvo 
lėto, ramaus būdo, bet tvirto charakterio.

1999 metais šeima persikėlė gyventi iš 
Gipslando į Melboumą, į savo pasistatytą 
naują, gražų namą Ardeer priemiestyje.

Romas turėjo dar daug svajonių, užda
vinių, kelionių planų, tačiau liga nebeleido 
jų įvykdyti. Romas buvo lyg pakirstas medis, 
tačiau labai ištvermingai, nedejuodamas ir

Gruodžio 27 dieną šv. Mišias St. 
Therese bažnyčioje, Moonah, atlaikė 
kunigas John Shallvey. Susirinko didelis 
būrys tautiečių ir jų atžalų, gausios šeimos, 
kilusios iš trijų anūkių, ir jų vaikai Palydėti 
visų gerbiamą Teresę į paskutinę kelionę 
susirinko australai ir kitų tautybių žmonės.

Velionė palaidota šalia vyro a. a. Pilypo, 
kuris mirė 1966 metais, Cornelian Bay 
kapinėse. Ilsėkis ramybėje.

Endrius Jankus

nesiskųsdamas likimu, su baisia liga kovojo 
beveik 7 metus. Rūpestinga, atsidavusi 
žmona Vida šalia kartu kentėjo, atjautė ir 
prižiūrėjo mylimą Romą. Siaubingas šešėlis 
uždengė namus, suteikdamas visiems heiš- 
gydomą, nenurimstantį širdies skausmą. 
Mirties angelas išsivedė Romą savais 
keliais... Prieš lemtį - mes visi bejėgiai.

Su giliu liūdesiu atėjome atsisveikinti 
su Romu, palydėti Jį į amžinus namus ir 
pasakyti “iki pasimatymo”...

Gedulingas laidotuvių mišias atlaikė 
kun. E.Amašius, patarnaujant Martynu- 
kui Didžiui šv. Marijos Jūrų Žvaigždės baž
nyčioje. Prieš mišias buvo sukalbėtas ro
žančius, kurį pravedė p. Jablonskienė. 
Mišių metu jautriai giedojo Rita Matu
laitienė ir Birutė Kymantienė. Skaitinius 
paskaitė Danutė Strungienė ir Irena 
Luscombe. Jaudinantį atsisveikinimo žodį 
tarė sūnus Justinas. Giminių vardu atsi
sveikino svainis Mykolas Sosnowski. 
Draugų vardu atsisveikino Martynas Di- 
džys ir Dalia Didžienė, perbėgusi visą spal
vingą Romo gyvenimą, ir šią žodžiais neap
sakomą skausmo valandą visų vardu pareiš
kė giliausią užuojautą šeimai ir artimie
siems

Palydėtas Romas į amžinojo poilsio 
vietą Fawkner kapinėse, N. Memorial Park. 
Karstas apibertas Lietuvos laukų žeme ir 
rūtų šakelėmis. Atsisveikinant sugiedota 
“Marija, Marija”. Gedulingi pietūs buvo 
suruošti velionio Romo ir Vidos namuose.

Mielas Romai, tesuteikia Tau Viešpats 
amžiną atilsį, plotą ir ramybę. Ilsėkis Vieš
paties malonėje, o mes savo širdyse nešio
sime šviesų ir brangų Tavo atminimą.

Th palikai gilius pėdsakus mūsų širdyse, 
o Tavo gražaus, darbštaus ir tvarkingo gy
venimo pavyzdys išsilies į platų taką Tavo 
vaikų gyvenime. Dalia Didžienė

2001 metų laikotarpyje į amžino poilsio 
vietą palydėjome: P.Šimaitį, M.Mockienę, 
L-Skapinskienę, P.Mačiulį - Vyto sūnų, O. 
Dargvainytę, BJankienę, S.Bungardienę, 
E.Akenienę, o paskutinė metų auka - 
Viktoras Paškevičius, sulaukęs 91 metų, 
kuris lapkričio 3 d. mirė Geelong’o miesto 
ligoninėje.

A.a. Viktoras - kauniškis, gimęs 1910 
sausio 25 d. Geelong’e apsigyveno prieš 
50 metų su žmona a.a. Zofija, dukra Nijole, 
sūnum Gedminu, o Geelong’e susilaukė 
Marytės. Visi vaikai lankė “Dr. V.Kudir- 
kos” savaitgalio mokyklą.

Viktoras Lietuvoje buvo statybininkas 
ir atvykęs į Geelong’ą vertėsi tik namų 
statymu. Žinoma, pirmoje eilėje pradėjo 
statyti lietuvių šeimoms. Pradžia buvo labai 
sunki: nemokėjo anglų kalbos, inčų sistema, 
kitokie įstatymai... Didžiausi sunkumai 
buvo paskolos ir pinigų trūkumas. Bet 
Viktoras buvo labai darbštūs ir iki pensijos 
nugalėjo visas kliūtis statybose. Net bū
damas pensijinio amžiaus dar statė namus 
dukroms.

Gyvenimas vietoje nestovėjo, laikui 

Mirus
a.a. Antanui Šutui,

Reiškiu nuoširdžią užuojautą sūnui Valiui su šeima ir visiems giminėms bei 
artimiesiems.

Vytautas Patašius

Prisimindami ir pagerbdami 
a.a. Antaną Šutą 

vietoje gėlių aukojame “Mūsų Pastogei” $20.
Laima ir Vytenis Šliogeriai

Sau į kelią neėmiau aš nieko / Viskas Jums, brangieji, mano lieka, 
Žemė, kvepianti medum ir gėlėmis, / Ir dangus, nusėtas žvaigždėmis.

Justinas Marcinkevičius
Mirus

A+A Antanui Šutui,
Reiškiame užuojautą ir nuoširdžiai užjaučiame sūnų Valių su šeima, giminaičius: 

Eimutį, Stasį, Antaną ir Vidą su šeimomis.
Brangus, mylimas dėde Antanai, TU buvai mums gyvenime džiaugsmas ir šviesa. 

Pailsėk, į žemę susigėrė Tavo gilūs skausmo šuliniai. Tegul sielą priglaudžia 
Aukščiausias. Su giliausiu liūdesiu!

Vandutė Kairienė su šeima iš Kauno ir visi Šutų giminaičiai Lietuvoje

Šimto dviejų metų 
A+A Antanui Šutui

mirus, gilią užuojautą reiškiame sūnui Valiui su šeima, giminėms ir visiems 
artimiesiems.

j Sydnėjaus pensininkų klubas “Neringa”

Amžinam Atilsiui Viešpaties globoje atsigulus
Antanui Šutui,

sūnui Valiui, marčiai Elytei, anūkui Algiui ir anūkėms Ritai, Laurai ir Viktorijai 
bei jų šeimoms ir plačiajai Šutų giminei, netekus brangaus šeimos patriarcho, 
nuoširdžiausią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Teodoras ir Marguerita Rotcai
Elena Rotcienė

Margarita ir Bill Flackett

Skulptoriui
Vincui Jomantui

mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiu žmonai Laimai Jomantienei ir 
artimiesiems.

Adolfas Vaičaitis

bėgant susilaukė septynių anūkų: Julian, 
Adrian, Michal, Nyola, Justin, Daniel ir 
Trent

Laidotuvės prasidėjo 2001 m lapkričio 
7 dieną Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. 
Gedulingas pamaldas aukojo kun. Egidijus 
Amašius, skaitymą atliko J.Gailius, auką 
atnešė dukra Nijolė ir sūnus Gedminas. 
Mišias paįvairino bažnyčios vargonininkė. 
Atsisveikinimo žodį ALB-ės vardu tarė 
O.Schrėderis. Sąjungos pirm. Juozas 
Gailius priminė, kad prie Lietuvių Namų 
padidinimo Viktoras išdirbo 300 valandų.

Po mišių, į Rytų kapines prie žmonos 
kapo, karstą nešė anūkai. Kunigui Egidijui 
Amašiui atlikus pašventinimo apeigas ir 
karstą leidžiant duobėn sugiedota “Marija, 
Marija”.

Mielas Viktorai, pastaruosius keletą 
metų buvai ligų varginamas, ne viskas 
užsibaigė kaip planavai ir norėjai. Lai 
Dievas būna tau gailestingas ir suteikia 
amžiną gyvenimą savo karalystėje.

Po laidotuvių kun. Egidijus Amašius 
pašventino Onos Dargvainytės ir Vlado 
Leitono paminklus. Juozas Gailius

Padėka
Mano vyrui ir gyvenimo draugui Ko 9 tul Bagdonavičiui 

mirus, reiškiu giliausią padėką visiems draugams, pažįstamiems ir bičiuliams, 
man raštu ar žodžiu pareiškusiems užuojautą, taipogi jį lankiusiems ligoninėje 
ir namuose, bei taip gausiai atsilankiusiems laidotuvėse.

Irena, Viktoras, Sue ir anūkai Alison ir Daniel

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

17 RAILWAY PDl’., FAIRFIELD, N.S.W. 
Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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Vasario 16-osios minėjimas Melbourne
Nepriklausomybės Šventės minėjimas įvyks vasario 17 dieną, sekmadienį, 

sekančia tvarka:
11 vai. - iškilmingos šv. Mišios šv. Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje.
Organizacijos kviečiamos dalyvauti organizuotai su vėliavomis.
130 vai. - Melbourne Lietuvių Klubo Koncertų salėje minėjimas su meni
ne programa.

Visus kviečiame kuo skaitlingiau dalyvauti
ALB Melbourne Apylinkės Valdyba

Vasario 16-tos minėjimas Sydnėjuje
įvyks sekmadienį, vasario 17 <L

Kviečiame dalyvauti su visa šeima. Bus įdomi ir linksma šventė, kuri patiks 
ir jauniems ir seniems. Ši Vasario Šešioliktosios šventė turės temą:

“Lietuvos pasiekimai per paskutinius dešimt metų”.
Ypatingas dėmesys bus kreipiamas į mūsų bendruomenės jaunuolius ir 

lietuvišką jaunimą apskritai.
Minėjimas prasidės šv. Mišiomis ir po to vyks Sydnėjaus Lietuvių Klube 

Bankstown’e nuo 1 vai p.p. Smulkiau apie minėjmą bus pranešta vėliau.
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba kviečia visas Sydnėjaus lietuvių organizacijas 

prisidėti prie šio linksmo 2002-tųjų Vasario 16-tos šventės minėjimo. Šiam tikslui 
įgyvendinti, sausio mėnesio pradžioje Sydnėjaus Apylinkės Valdyba planuoja 
surengti visų lietuvių organizacijų vadovų susirinkimą.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Sekmadienį, vasario 24 (L, 2 vaL po pietų Bankstowno Lietuvių Klube
6us ko dar nebuvo

Visą popietę — tik juokai!
anekdotai, satyros it jumoreskos

Juoksitės iki ašarų! Įėjimas - $10.
Pelnas skiriamas Australijos Lietuvių Fondui. Lauksime visų. Rengėjai

Kengūrų ir koalų pašonėjeii

Knygos išleidimo Vajaus Komitetas 
sveikina visus aukotojus su šv. Kalėdomis 
ir 2002-siais Metais, linkėdami visiems 
geros sveikatos ir gausios Dievo palaimos 
dabar ir ateityje.

Dėl susidariusių autoriui nepalankių 
aplinkybių, knygos tekstas dabar yra per
duotas kitai spaustuvei “Judex” Kaune, ir 
knygos spausdinimo reikalai pradėjo judėti 
į priekį. Reikia tikėtis, kad sekančių metų 
pradžioje turėsime rezultatus.

“Kengūrų ir koalų pašonėje” knygos 
išleidimui aukojo: $200 - Melbourne 
Lietuvių Klubas ir $ 100 - ponai Skuodai

(Sydney). Ačiū aukotojams.
Mieli tautiečiai, norintys prisidėti savo 

auka prie šios knygas išleidimo, rašykite 
ant čekio “Kengūrų ir koalų pašonėje”, ir 
siųskite šiuo adresu: M.Šidlauskienė, 22 
Stradbroke Dve., SL Albans 3021 Vic. Ade
laidėje, Melbourne ir Sydnėjuje galite įdėti 
į banką “Talka”, sąskaitos Nr. 9307. Arba 
Melbourne galite asmeniškai įteikti Vajaus 
Komiteto nariams: p. VJablonskienei, p. 
SL Šiukštui, E. ir M. Šidlauskams.

Iš anksto tariu jums didelį Ačiū.
Marytė Šidlauskienė, 
Vajaus Komiteto pirm.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, B ANKSTOWN NSW 2200

Tel.: (02) 9708 1414 Fax.: (02) 9796 4962 
www.lithuanianclub.org.au

DIREKTORIAI: Alis Migus Gintaras Janulevičius
Laurie Cox Denis Straitis
Kristina Aušrinė Keblikas 
Romas Kalėda Gailė Stroiytė-Galic

DARBO VALANDOS:
Savaitės dienomis nuo 5.00 vai.

Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai. 
Antradieniais uždaryta.

Mes turime tik tai, ką sukuriame.
Tad kviečiame visus, kurie dar nėra Klubo nariai, 

kuo greičiau jais tapti ir prisijungti prie 
mūsų mažos bendruomenės

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Dėkojame Sydnėjaus Lietuvių Klubo buvusiems direktoriams: 
K.Protui, A-Šepokui, A-Bučinskui, V Bakaičiui, R.Ratas-Zakare- 
vičienei, D.Gakut

Nuoširdžiausias dėkui už Jūsų nesuskaičiuojamas valandas, 
įdėtas dirbant Lietuvių Klubui ir jo svečiams. Viso geriausio Jums 
ateityje.

Te išsipildo visos Jūsų šviesios viltys.
Te žydi vien tik geras žodis,
Te džiugina kiekvienas darbas,
Tegul prasmingos būna Jūsų dienos, 
O laimė pats dažniausias svečias.

Sėkmės Jums visur ir visada.

Sydnėjaus Lietuvių Klubo nauja Valdyba
V....................-......................... ~ • ■■ • ................................................................

Kviečiame į susirinkimą
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba maloniai kviečia visų Sydnėjaus lietuvių organi

zacijų vadovus ar jų atstovus, į susirinkimą, įvyksiantį sekmadienį, sausio 20 d., 2 vai po 
pietų Lietuvių Klube Bankstowne. Susirinkime aptarsime:

1. Vasario 16-osios minėjimo programą;
2 Sydnėjaus 2002-ųjų metų Renginių Kalendorių.
Laukiam Jūsų apsilankymo. ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

AUKOS 2001 m. eigoje “Tremtinį” užsiprenumeravo, kartu atsiųsdami aukas:
Henrikas Kaladė - $60 (pren.); Monika Žiogienė - $100 (pren. ir auka); V L. ir R.Ma- 

čys - $140 (pren. už 2001 ir 2002 m); R.Urmonienė (Adelaidės biblioteka) - $75 (pren.); 
p. Gudelienė - $60 (auka); VA.Vitkūnienė - $60 (filmui “Vienui Vieni”); Zigmas Au- 
gaitis - $100 (pren. ir auka); dr. Algis ir Vida Kabailai - $265 (pren. ir auka);Me!b. Liet 
Kat. MoL D-ja - $150 (auka); Algis Taškūnas (Lith. Studies Society) - $75 (pren.); Vida 
Vaitiekūnienė - $100 (pren. ir auka). Per Vilniaus banką į Kauno Santakos filialą 2001 
gruodžio 9 d. per “Talką” išsiunčiau $1190. Sąskaitoje Nr. 9441 liko $1.46.

Už prenumeratą ir aukas LPKT S-gos vardu nuoširdžiai dėkoju. Vida Vaitiekūnienė

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 
pajamų mokesčio (Tax deductable)

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 
Foundation Inc. 44-50 Errol SL, North Melbourne, Vic. 3051. 
Tbrint klausimų, galite skambinti Algui Šimkui tel. (03) 9578 4319.

2003 m. rugsėjo 5 d. numatomas 
Panevėžio kraštiečių 500 metų jubiliejaus 

vakaras - susitikimas
Laukiame informacijos ir tikslių Jūsų 

koordinačių iki 2002 m. balandžio 1 d., kad 
galėtume įtraukti į jubiliejaus svečių sąrašą.

Informacijos raštu laukiame adresu:
VBaliūnas, Juozo Balčikonio gimna

zija, Respublikos g-vė Nr. 47, Panevėžys 
LT-5300, Lithuania.

e-mail: vilma@panevezys.sav.it
Valdemaras Jakštas, 

Panevėžio miesto savivaldybės meras

Ieško bendraminčių
Rašau Jums norėdamas susipažinti ir 

surasti bendraminčių, kurie galėtų bendra
darbiauti kuriant bendruomenę. Esu kuni
gas Virgilijus, besidarbuojantis Balninkų 
vysk Stanislovo parapijoje. Galite perduoti 
mano kontaktinius adresus norintiems 
bendradarbiauti.

Tel: +370 - 98 - 76088,
fax: +370 - 98 - 76004
e-mail: verena@post.omnitel.net
Sėkmės ir gražaus Advento meto. 

Pagarbiai
_ kunigas Virgilijus
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Del 2002 metų Renginių Kalendoriaus Sydnėjuje
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba ruošia Sydnėjaus lietuvių bendruomenės 

Renginių Kalendorių 2002-tiems metams.
Maloniai prašome visas Sydnėjaus lietuvių organizacijas kuo greičiau ALB 

Sydnėjaus Apylinkės Valdybai pranešti apie savo planuojamus renginius 2002-ais 
metais, kad tarpusavyje būtų galima suderinti visų mūsų veiklą.

Prašome rašyti paštu, ar per e-mail, arba pasiųsti fax’ą.
Australian Lithuanian Community - Sydney
PO Box 669 EPPING NSW 1710
Email: Valdyba@optushoine.coin.au
PH/FAX 02 9876 3239 Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tinklapis: www.users.bigpond.comftnpastoge
Redaktorė Dalia Donielienė

Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Kęstutis Protas, Vytenis Šliogeris 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos ir 

leidėjų nuomone
Prenumerata metams $55. Užsienyje oro paštu - $130.00. N.Zelandįjoje oro paštu $105.00. 

Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.
Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (įskaitant GST) už 1 an per dvi skiltis. 

Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.
Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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