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Lietuvos įvykių apžvalga

Lolita Kalėda: Devyneri metai nuo Rusijos 
kariuomenės išvedimo

Rugpjūčio 31-ąją suėjo devyneri metai, kai paskutinis Rusijos kariuomenės ešelonas 
kirto Lietuvos sieną. Tai reikšminga data tiek istoriniu, tiek politiniu požiūriu. Po 
Nepriklausomybės atgavimo vienintelis gyvybinis uždavinys buvo išvesti okupacinę 
kariuomenę ir atkurti savąją. Kai dabartinė „Mūsų Pastogės“ redaktorė paprašė manęs 
parašyti prisiminimus iš Rusijos kariuomenės išvedimo laikų, aš nusprendžiau pakalbinti 
tų laikų liudininką ir šiuo metu besidarbuojantį Krašto apsaugos sistemoje dr. Algirdą 
Kanauką. ' 'J '

Pristatydama savo pašnekovą, noriu paminėti kelis jo biografijos bruožus. Dr. Algirdas 
Kanauka gimė Kaune, profesoriaus chirurgo šeimoje, kuri 1944 m. pasitraukė į Vakarus, 
o vėliau į Ameriką. Daugiau nei dvidešimt metų Algirdas Kanauka tarnavo JAV Karo 
aviacijoje ir buvo elektroninių karo užduočių direktoriumi strateginių bombonešių dali
niuose bei karinio mokslo tyrimų institutuose. Dalyvavo Vietnamo kare. Užsitarnavo ma
joro laipsnį. Vėliau dirbo aviacijos ir kosminių sistemų pramonėje. Dr. A. Kanauka yra 
baigęs The Citadel karinį koledžą, Daytono ir Pietų Kalifornijos Universitetus. Dabar jis 
dirba patarėju Lietuvos Karo akademijoje ir taip pat yra Baltijos Instituto direktorius.

Pirmyn į praeitį!
Lietuvos naujienos man primena kadaise 

vokiškame žurnale matytą karikatūrą: kalė
jimas, aptvertas mūrine jį supančia tvora su 
dvejais vartais: per vienus lietuviai su vėlia
vomis ir dūdų orkestru bei V.Landsbergiu 
priekyje žygiuoja lauk iš to kalėjimo; per 
antrus - su vėliavomis, dūdų orkestru ir ABra- 
zausku priekyje, žygiuoja atgal į kalėjimą...

Po Nepriklausomybės atkūrimo daug kas 
dėjo dideles pastangas, kad užsitikrinti, jog 
nepriklausomybė būtų tikra ir politiškai ir 
ekonomiškai. Buvo dedamos pastangos, kad 
strateginėse Lietuvos įmonėse būtų išlaikytas 
balansas tarp kitų kraštų investuotojų. Kaip 
tik dėl to “Williams” kompanijos įsijungimas 
į “Mažeikių naftą" buvo pageidaujamas.

Praėjusią savaitę, Lietuvai vadovaujant A 
Brazauskui ir APaulauskui, “Mažeikių naf
tos” kontrolė buvo perduota į Rusijos rankas, 
gi “Williams” iš Lietuvos pasitraukė.

Rugpjūčio 20 d. ELTA pranešė, kad Pre
zidentas Valdas Adamkus sužinojo, kad JAV 
bendrovė “Williams” sudarė susitarimą su 
bendrove “Jukos” parduoti jai savo turimas 
“Mažeikių naftos” akcijas už didesnę kainą 
negu ta, kurią “Williams” sumokėjo Lietuvos 
valstybei. “Jukos” antrinė bendrovė už 85 
mln. JAV dolerių įsigyja “Williams Interna
tional Company” priklausantį Lietuvos naftos 
perdirbimo ir transportavimo komplekso AB 
“Mažeikių nafta” 26.85 % akcijų paketą ir 
perima “Mažeikių naftos” valdymo teises. 
Jukos jau turėjo 33 % akcijų, tad dabar turės 
apie 60%. Socialdemokratų veikėjas V An
driukaitis, kadaise su pasipiktinimu kalbėjęs 
apie “amerikiečių” įsileidimą į Lietuvos strate
ginę pramonę kai “Williams” siekė ketvirčio 
“Mažeikių naftos” kapitalo, su džiaugsmu 

Į priima “msų” tos pačios įmonės perėmimą.
"Prezidento nuomone, tokie užkulisiniai 

"H'illiams" bendrovės veiksmai Lietuvai yra 
nepriimtini. Visa ilga ir paini Sos bendrovės 
investicijų į "Mažeikių naftą " istorija padarė 
daug žalos JAV bendrovių įvaizdžiui Lie

tuvoje", - sakoma prezidenūros pranešime.
Rašančiajam atrodo svarbiau, kaip paveiks 

Lietuvos įvaizdį šis įvykis JAV. “Williams” 
Washingtone turi nemažai įtakos. Ten yra 
gana didelė jų lobizmo įstaiga, kuri palaiko 
kontaktus su kongreso atstovais. Bus įdomu, 
kaip jie ten paaiškins savo pasišalinimą iš Lie
tuvos. Galima manyti, kadjiepasakys: (Lietu
vą investuoti neapsimoka! Tokie komentarai 
gali turėti poveikį kitiems investitoriams.

Oficialiai skelbiama, kad “Williams” 
pasišalino dėl kompanijos finansinių proble
mų, bet tai yra tik diplomatinis melas. Jie pa
bėgo, nes nematė jokios galimybės toliau 
dirbti su ekskomunistais Nyriausybėje. Be 
abejo, “Williams” tikrai apgailėtinai pasielgė, 
bet Lietuvos Vyriausybė irgi ne geriau pasi
rodė. Teko girdėti, kad visai neseniai A 
Brazauskas Vyriausybės posėdžio metu pa
šnibždėjo ministrui L.Linkevičiui į ausį: 
“Williams” jau pragrojo ir jiems laikas išeiti. 
Jis nežinojo, kad jo mikrofonas buvo įjung
tas ir visi spaudos atstovai jo komentarą 
girdėjo. Šiuos pasisakymus girdėjo ir 
“Williams” vadovybė ir gal suprato, kad jiems 
Lietuvoje nėra jokios ateities.

JAV ambasada Lietuvoje pareiškė stipriai 
remianti savo šalies investicijas Lietuvoje ir 
apgailestaujanti dėl bendrovės “Williams 
Companies” sprendimo pasitraukti iš Lietu
vos. JAV ambasados Lietuvoje išplatintame 
pranešime teigiama, jog “Williams Inter
national” motininė bendrovė - JAV veikianti 
“Williams Companies” patiria veiklos sunku
mų. "Mes toliau remiame Lietuvos energeti
kos nepriklausomybę i r JAV bendrovių akty
vų dalyvavimą Lietuvos ekonomikoje", - 
sakoma JAV ambasados pareiškime.

Politkaliniai kviečia ištrūkti iš 
Rusijos įtakos zonos

ELTA Lietuvos Politinių kalinių ir trem
tinių sąjungos nuomone, stambių energeti
kos ūkio objektų perdavimas Rusijos kom
panijoms pažeidžia Lietuvos saugumo pa
grindų įstatymą ir kelia grėsmę Lietuvos

Algirdai, kas Jus paskatino sugrįžti į 
Lietuvą ir kaip sekėsi tais pirmaisiais 
Sąjūdžio metais?

Prasidėjus Atgimimui, buvau Los 
Angeles, Kalifornijoje. Sekiau visas Lie
tuvos naujienas tiek laikraščiuose, tiek per 
CNN. Aš kaip tik tuo metu buvau išėjęs į 
pensiją iš The Aerospace Corporation, kur 
dirbau kosminių technologijų programose, 
ir turėjau laisvo laiko. Bežiūrint į įvykius 
Lietuvoje ir matant besiformuojančius at
gimstančios Lietuvos savanorių ir kariuo
menės pradinius man kilo mintis, kad gal 
mano karinė ir technologinė patirtis būtų 
naudinga Lietuvai. Nutariau važiuoti į Lie
tuvą žvalgytuvėms. Los Angeles lietuviai 
apkrovė mane laiškais ir dovanomis pažįsta
miems bei pareigūnams Lietuvoje.

Taigi, vargais negalais per visokias 
muitines 1990 metų rugsėjo pradžioje 
atsiradau Seimo rūmuose, prof. Wtauto 
Landsbergio kabinete. Buvau supažindin
tas su įvairiais Seimo nariais ir vyriausybės 
pareigūnais. Jų tarpe su Algirdu Brazausku, 
premjere Kazimiera Prunskiene, Česlovu 
Stankevičiumi ir Audrium Butkevičiumi. 
Dėl Lietuvos kariuomenės atkūrimo prof. 
Landsbergis man patarė bendradarbiauti su 
Audrium Butkevičiumi. Taigi, nuo tada ir 
prasidėjo mano “odisėja” Lietuvoje. Pradė
jau skaityti paskaitas Karo mokykloje, kuri 
vėliau buvo perorganizuota į Karo akade
miją, ir savanorių daliniuose, išsibarsčiu
siuose po visą Lietuvą. Paskaitos buvo apie 
karybą JAV, karą Vietname, modernaus 
karo istoriją, karinę etiką, pasaulio geopo
litiką ir Viešąją administraciją.

saugumui.
Šios partijos pirmininkas Povilas Jaku

čionis ragina Lietuvos Nyriausybę stabdyti šį 
valstybingumui pragaištingą procesą, ne
perduoti “Jukos” “Mažeikių naftos” įmonės 
valdymo teisių , neleisti susikurti užsienio mo
nopolijoms Lietuvos energetikos ūkio sek
toriuje. "Sovietinės okupacijos metu vadin
tas "visasąjunginėmis" stambias įmones vi
sada laikėme padidintos socialinės ir politi
nės įtampos židiniais ir Rusijos Trojos ark
liais. Mes siūlėme Jas parduoti tik Vakarų 
investuotojams arba išskaidyti ir parduoti 
Lietuvos nacionaliniams subjektams", - 
sakoma buvusių politkalinių ir tremtinių 
pareiškime.

Pasak R Jakučionio, artimiausi dveji metai

Autorės nuotraukoje - dr. Algirdas Ka
nauka 2001 m. Vilniuje

Besikurianti Lietuvos kariuomenė 
išgyveno sudėtingas dienas tiek finansiš
kai, tiek psichologiškai. Tiro metu Lie
tuvoje buvo Rusijos kariuomenės dali
niai. Dabartinės Karo akademijos pasta
tuose taip pat šeimininkavo rusai. Min
timis grįždamas į pirmąsias Krašto ap
saugos kūrimosi dienas, gal pasakykite, 
kas Jums labiausiai įsiminė ?

Man, žinoma, nelabai patiko, kad sve
tima kariuomenė šeimininkauja nepriklau
somoje Lietuvoje. Tuo metu Lietuvoje buvo 
apie 39 000 Rusijos kareivių. Iš viso 5 
divizijos ir apie 295 atskiros kovinės dalys 
bei aptarnaujančios paskirties padaliniai.

Nukelta į 2 psl

žada būti lemtingi Lietuvos integracijai į 
euroatlantines struktūras. Dar šiais metais 
laukiame kvietimo stoti į NATO ir užbaigti 
derybas dėl stojimo į Europos Sąjungą. 
Sėkmės atveju Lietuva, anot P Jakučionio, 
ilgiems laikams ištrūktų iš Rusijos politinės 
įtakos zonos. "Rusija, paskutinius tris šimt
mečius su nedidelėmis pertraukomis laikiusi 
Lietuvą savo provincija, nenori jos prarasti, 
ieško įvairių būdų, kaip pratęsti dominavimrį- 
Jei ne politinį, tai ekonominį ”, - teigia jis.

Jis taip pat pastebi, kad iki šiol Rusijos 
politikų naudoti įvairūs politinio šantažo ir 
ekonominio spaudimo būdai apčiuopiamų 
rezultatų nedavė. Jau kelios Lietuvos "Vyriau
sybės atsilaikė prieš šantažą ir spaudimą.

Nukelta į 2 psl
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♦ Vasteras aerouoste Švedijoje rugpjūčio 
29 d. policija sulaikė 29 metų švedų pilietį 
Kerim Chatty, bandžiusį lagamine įnešti 
šaunamą ginklą į keleivinį lėktuvą su 189 
žmonių, turėjusį skristi į Birmingham Ang
lijoje. Suimto vyro tėvai kilę iš Tuniso, gi 
jis pats prieš metus perėjo į musulmonų 
tikybą ir gyrėsi kovosiąs už Islamą. Policija 
išaiškino, kad Kerim mokėsi skraidyti Ame
rikoje, kaip ir pernai rugsėjo 11 d. New 
York’ą puolę teroristai. Kol kas neįrodyta, 
kad Kerim būtų organizuotos teroristų 
grupės narys.
♦ Rugpjūčio 31d. Indonezijai priklausan
čioje Naujosios Gvinėjos dalyje į aukso 
kasyklas važiuojančių užsieniečių darbi
ninkų automašinų vilkstinė iš pasalų buvo 
apšaudyta automatiniais ginklais. Žuvo du 
amerikiečiai mokytojai, vienas indonezas, 
vienuolika darbininkų sužeisti. Sunkiau 
sužeistieji amerikiečiai buvo atskraidinti 
gydymui į’Aūstraliją.’

Indonėžlį generolas Mahidin Simbolan, 
srities kapnis gubernatorius, dėl užpuolimo 
kaltina papuasus separatistus. Čiabuvių at
stovai tvirtina, kad jie niekada nepultų ame
rikiečių, kurie jiems ketina užtikrinti para
mą, siekiant nepriklausomybės. Čiabuvių 
tvirtinimu, užpuolimas iš pasalų bei pavar
toti automatiniai ginklai esą nuolatinė In
donezijos specialiųjų pajėgų taktika ko
voje su separatistais.
♦ Per keletą'mėnesių Malaizija ištrėmė 
virš 200 000 nelegalių filipiniečių ir indo- 
nezų darbininkų į jų kilmės kraštus ir ruo
šiasi ištremti dar apie 300 000 žmonių. 
Žmogaus teisių organizacija tvirtina, kad 
bent 40 tremiamųjų, daugiausiai vaikai, mi
rė dėl sunkių sąlygų pereinamose stovyklo
se Sabah provincijoje ar Indonezijos Kali- 
mantane prie pat Sabah sienos. Minios

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.

Dabar Rusijos politikai pasuko kitu keliu. 
Didelių Lietuvos energetikos ūkio ir pramonės 
objektų valdymą mėginama perimti, anot jo, 
stambiomis investicijomis. “Koncernas 
"Mažeikių nafta”,•"Lietuvos dujos”, Kauno 
elektrinė, Kėdainių “Lifosa", elektros skirs
tomieji tinklai tampa Rusijos kompanijų 
dėmesio objektais ir investavimo bei kitais 
būdais laipsniškai pereina į jų rankas", - 
pastebi P. Jakučionis.

“Jukos” auksaburniai
“Jukos” reikalus per rožinius akinius pri

stato jų samdomas Lord David Owen. Rug
pjūčio 30 d. ELTA pranešė, kad jis, baigdamas 
36 valandų vizitą Lietuvoje, savo iniciatyva 
atvyko į'fbiėtĮjvos rytą”. Pradėdamas interviu 
buvęs Didžiosios Britanijos užsienio reikalų 
ministras, dabar atstovaujantis Rusijos naftos 
koncernui “Jukos”, atsiprašė už pavėlavimą: 
"Ką tik buvau pas profesorių lytautą Lands
bergį, skyrėme tiek daug laiko istorijai, kad 
beveik nebeliko laiko "Jukos ” reikalams ap
tarti”. Lietuvos spaudai aiškiai daro įspūdį, 
ką Anglijos lordas sako - visgi lordas! “L. 
r.” rašo: “Lordo tikslas - išrauti nerimą dėl 
Rusijos”. Lordas teigė: “Mes būsime atviri ir 
paslaugūs tyriausybei. “Jukos" nėra politinė 
ar kontroliuojama valstybės bendrovė, ji 
investuoja, nes mato galimybę gauti pelno”.

Kas tas Lord David Owen? Jis studijavo 
ir baigė mediciną. Buvo socialistinių pažiūrų. 
Jaunas įstojo į Darbiečių partiją ir prisidėjo 
prie jos skaldymo. 1992 m. išėjo iš Anglijos 
parlamento. Buvo aktyvus Jugoslavijos pada
linimo diplomatas, praktiškai siūlęs patenkinti 
visus Serbijos reikalavimus. Žurnalistas lan 
Williams apie jį rašė 1993 m., pavadindamas 
jį “Dr. Death of Balkan Diplomacy”. Anot. 
autoriaus "Lord Owen yra keisčiausias pasi
rinkimas tarptautinio mediatoriaus. (...) Jo 
nuolatiniai raginimai Bosnijai priimti bet
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žmonių demonstravo prieš Malaiziją tiek 
Maniloje, tiek Džakartoje, o rugpjūčio 31 
d. Filipinų prezidentė dr. Arroyo asmeniškai 
telefonu išreiškė protestą Malaizijos min. 
pirm. dr. Mahatir dėl nežmoniškų sąlygų 
laivuose, kuriais tremtiamieji gabenami į 
Sabah ir toliau į Filipinus. Malaizija laiki
nai sustabdė masinius trėmimus.
♦ Rugpjūčio 26 d. Johannesburg, Pietų 
Afrikoje, prasidėjo 10 dienų Jungtinių Tautų 
viršūnių konferencija išspręsti pasaulio 
ekonomines ir ekologines problemas. Pagrin
dinis galvosūkis - kaip išgelbėti milijonus 
žmonių iš skurdo, mirtinai neužnuodijant 
mūsų planetos. Rugsėjo pradžioje, konferen
cijos pabaigai į Johannesburg’ą atvyko 
daugumos valstybių galvos - prezidentai ar 
min. pirmininkai, nors dalyviai pasigedo 
JAV prezidento George W.Bush. JAV, kaip 
ir Australija, vis dar atsisako ratifikuoti 
paskutiniame kongrese, Japonijos Kyoto 
mieste, priimtus nutarimus.
♦ Rugpjūčio 29 d. Izraelio tankas nakties
metu apšaudė palestiniečių vaisių skynėjų 
stovyklą strėliniais sviediniais, užmušdami 
4 neginkluotus skynėjus. Izraelio gynybos 
ministras išreiškė apgailestavimą dėl ne
kaltų palestiniečių mirties. Rugsėjo 1 d. 
Izraelio kariai nušovė 4 neginkluotus pa
lestiniečius netoli Hebrono, bandžiusius 
įlįsti į žydų sodybą. Kitas palestinietis bu
vo nukautas ties Nablus miestu, kai jis ap
šaudė žydų sodybą, sužeisdamas du nauja
kurius. Izraelio malūnsparnis bandė raketa 
pašauti palestiniečių automašiną Vakari
niame krante. Raketa nepataikė į mašiną, 
užmušė penkis žmones, jų tarpe du vaikus, 
žaidusius prie savo namų. Antra raketa 
rado taikinį, nukaudama palestinietį 
"aktyvistą” ir kartu važiavusius du jau
nuolius. □ 

kokias Serbijos diktuojamas sąlygas buvo tik 
tam, kad jo sugalvoti ‘taikos planai ’ būtų 
sėkmingi, bet ne tam, kad prisidėti prie hu
maniškumo ar teisingumo ”. Šiais metais, kal
bėdamas masonų prekiautojų ložėje Londone 
(The Worshipful Company of World Traders) 
tarp kitko jis prisistatė kaip prekybininkas: 
“Kai aš baigiau buvusioje Jugoslavijoje ... 
(man atėjo) laikas tapti turto teikėju ir dirb
ti naujojoje Rusijos Federacijoje

Jis visiems silpniesniems siūlo paklusti 
stipresniųjų, bet, žinoma, tai negalioja jo gim
tajam kraštui, Anglijai. Jau minėtos kalbos 
pabaigoje masonų ložėje jis sakė, kad “nesame 
pasiruošę rizikuoti šio krašto nepriklauso
mybės tęstinumu. (...) Mes pasiliekame sau 
teisę daryti pagrindinius sprendimus apie 
savo likimą, pagrindinius ekonominius spren
dimus, pagrindinius gynybos sprendimus ir 
pagrindinius užsienio politikos sprendimus ir 
mes nesiduosime sugundomi kokios nors 
madingos teorijos, kuri teigia kad tautinių 
valstybių dienos baigiasi ".

Labai gaila, kad jis tos savo filosofijos 
nepritaikė Lietuvai. Dar labiau gaila, kad 
Lietuvos žiniasklaida, it kokie vaikučiai, 
prarijo visą tą gražbylystę, taip sakant, su vi
su meškerės valu, kabliuku ir švino gremzle. 
Kauno elektrinė - “Gazprom’ui”?

ELTA Kauno miesto taryba, savo posėdy
je apsvarsčiusi Kauno elektrinės privatiza
vimo konkurso rezultatus, patvirtino geriau
sius pasiūlymus pateikusių investuotojų - 
Rusijos bendrovės “Gazprom” valdomo kon
sorciumo ir Suomijos kompanijos “Fortium”
- eilę. Už tai rugsėjo 30 d. planuojamame 
bendrovės “Kauno energija” neeiliniame vi
suotiniame akcininkų susirinkime įpareigotas 
balsuoti vicemeras Gediminas Budnikas. Po 
audringų diskusijų, kuriose skambėjo ir 
raginimai nebeparduoti šilumos gamintojos
- Kauno elektrinės, miesto Taryba balsų dau- 

-guma nusprendė, jog geriausius pasiūlymus

Devyneri metai...
Atkelta iš 1 psl

Jie elgėsi kaip šeimininkai ir kai kada buvo 
gana įžūlūs. Dvišalės derybos vyko dėl ka
riuomenės išvedimo tvarkaraščio ir dėl pas
tatų. Rusai neskubėjo nei atlaisvinti pastatų, 
nei palikti Lietuvą. Artėjant išvedimo datai, 
rusai rašė notas ir nebuvo nusiteikę palikti 
Lietuvą. Kareivines ar kitos paskirties pa
status drąskė, stengėsi kiek galima labiau 
nuniokoti, kas tik įmanoma perparduoti 
vietos gyventojams, kad tik krašto apsau
gos sistemai kuo sunkiau būtų įsikurti. 
Didelis nuopelnas dėl Rusijos kariuomenės 
išvedimo priklauso tuometiniam Krašto ap
saugos ministrui Audriui Butkevičiui. Jo 
drąsos ir išminties dėka, 1993 rugpjūčio 
31-oji įėjo į Lietuvos istoriją.

Pameni, kai pati, dirbusi Krašto apsau
gos atstove spaudai, iš viso pasaulio šalių 
sukvietusi žurnalistus, tą dieną nuo ryto iki 
vakaro lūkuriavai Kaune. Raminai žurna
listus, kad tuoj tuoj dvišalė delegacija at
vyks iš Vilniaus į paskutinio Rusijos ka
riuomenės ešelono palydas. Tą rugpjūčio 
31-ąją laikas buvo tarsi sustojęs: nė viena 
pusė negalėjo pasakyti, kokia komanda bus 
duota. Visų džiaugsmui, buvusiose Rusijos 
kareivinėse buvo iškelta Lietuvos vėliava, 
o Tu, atsisveikinimui ir prisiminimui apie 
Lietuvą, įteikei suvenyrus - tautiškas lie
tuvaites (lėlytes) kariams rusams. Pasaulio ži
niasklaida rugpjūčio 31-ąją paskelbė pasku
tine okupacinės armijos diena Lietuvoje.

Aš pati kaip šiandien prisimenu, kaip 
Rusijos kariuomenės 108-ojo oro desanto 
pulko kareivinėse kariai nenoriai krovė 
baldus į sunkvežimius, kaip buvo nuleista 
Rusijos vėliava. { Kauną atvykęs Rusijos 
ambasadorius Lietuvoje N.Objortyšev 
atsisveikinimo žodyje pasakė.-” Tarp Rusi
jos ir Lietuvos valstybių atverčiamas sva
rus baltas istorijos puslapis ir mūsų pa
reiga, mūsų rūpestis jį rašyti teisingai, 
švaria sąžine, kad kada nors nebūtų gėda 
prieš savo vaikaičius”. Mums visiems tai 
buvo laukta diena su iškentėtu džiaugs
mu. ...Kodėl nebuvo žadėtų gražių iškil

Po Rusijos kariuomenės išvedimo reikėjo panaikinti jos skiriamuosius ženklus - 
uždažyti radonąsias žvaigždes.

pateikė du potencialūs investuotojai. Kon
kurso nugalėtoju pripažintas Rusijos bendro
vės “Gazprom”, Lietuvos įmonės “Dujoteka- 
na” ir JAV įmonės “Clement Power Xfenture 
Inc.” konsorciumas.
lietuviai rengiasi misijai Afganistane

ELTA Keturi Lietuves karo medikai toliau 
rengiasi dalyvavimui Jungtinių Tautų taikos 
palaikymo misijoje Afganistane. Numatoma, 
jog lietuviai, Čekijos karo lauko ligoninės 
sudėtyje, sužeistuosius Afganistane gydys jau 
nuo spalio vidurio.

Š. m. birželį du gydytojai bei du jaunes

mių? Krašto apsaugos ministras Audrius i 
Butkevičius žurnalistams atsakė, kad taip i 
pageidavo Rusijos pusė. Išvažiuota buvo> 
paslaptingai, kaip ir atvažiuota. Rusijos i 
ambasadorius pridūrė, kad svarbiausia: 
ne paradas, o pats faktas.

Tos dienos vakarą į Seimo rūmus su
sirinko deputatai, diplomatai, karininkai 
ir žurnalistai. Ministras Audrius Butke
vičius informavo tuometinį LR Preziden
tą Algirdą Brazauską, kad perimta pas
kutinioji Rusijos karinio dalinio Lietu
voje teritorija. Tą patį vakarą prie Seimo 
rūmų smagiai grojo “Geležinio Vilko” 
brigados Garbės kuopos orkestras, pa
dangę nušvietė šventinis saliutas.

Dar norėčiau pasakyti, kad tuo metu 
man labai patiko tas faktas, kad tiek daug 
lietuvių kariškių grįžo iš Rusijos į Lietuvą 
ir įsijungė į Lietuvos kariuomenės kūrimą. 
Tai labai panašu kaip mūsų tėvai ir seneliai 
tai darė po pirmojo pasaulinio karo. Žino
ma, neatsispirsiu ir savo pasididžiavimui, 
kad aš buvau vienas iš pirmųjų, sugrįžęs į 
Lietuvą iš JAV. Vėliau atvyko pik. Donatas 
Skučas, gen. Jonas Kronkaitis, pik. A.Gar- 
sys bei kiti. Žinoma, viskas nėjo kaip peilis 
per sviestą - buvo nuomonių skirtumų, 
kurie vėliau išsilygino. Kažkaip tuomet 
negalėjome susitaikyti su tuo, kad žmonės 
Lietuvoje ir sovietijoje buvo paveikti savo 
aplinkos ir ilgametės propagandos. Viską 
per vieną dieną pakeisti buvo neįmano
ma. Buvo galima visa tai padaryti daug 
sklandžiau, bet tiek to, negalime atsukti 
laikrodžio atgal. Aš stengiausi prisidėti prie 
Lietuvos kariuomenės atkūrimo kaip pata
rėjas, laisvai perduodamas savo žinias ten, 
kur buvo didžiausia paklausa - Karo mo
kykloje, Gynybos štabe bei kituose kari
niuose padaliniuose. Paskelbiau apie kelias
dešimt straipsnių Lietuvos gynybos ir 
strategijos klausimais bei, talkinant išeivi
jos lietuviams, parengiau pirmąjį Lietuvoje 
NATO žodyną. Džiugu, kad po devynerių 
metų nuo Rusijos kariuomenės išvedimo, 
mes sukūrėme NATO standartus atitinkan
čią Lietuvos kariuomenę.

Ačiū už pokalbį ir linkiu Jums asme
ninės sėkmės.

niojo personalo atstovai išvyko į parengia
mąsias pratybas Čekijoje. Trumpam sugrįžę 
atostogų, keturi Lietuvos karo medikai rug
sėjo viduryje važiuos į Čekiją tęsti mokymų. 
Spalio 15 d. planuojamas išvykimas į Afga
nistaną. Keturi Lietuvos kariai ten praleis 
pusę metų, po to juos turėtų keisti keturių 
mūsų šalies karo medikų komanda.

Tai bus jau antroji bendra Čekijos ir 
Lietuvos karo medikų misija.

Rengiant apžvalgąnaudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNSirLGTIC biuleteniais.
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BENDRUOMENĖJ BAR U OJE__________
Melbourne Socialinės Globos Moterų Draugijos

Huksinis Jubiliejus
Vida Rutkauskienė

Saulėtą, bet labai vėjuotą rugpjūčio 10 
dienos šeštadienį kviesti svečiai ir Socia
linės Globos Moterų Draugijos narės rinko
si į Draugijos 50 metų Jubiliejų. Šelmis 
vėjas drąskė besirenkančių rūbus ir taršė 
šukuosenas, tačiau visų nuotaika buvo 
pakili. Lietuvių Namų koridoriuje įmerkta 
didelė baltų gėlių puokštė švietė iš tolo ir 
maloniai nuteikė įeinančius svečius, kurių 
susirinko daugiau nei šimtas. Baro salėje 
buvo išstatyti du stendai su nuotraukomis 
ir trumpais aprašymais. Svečiai turėjo pro
gos susipažinti su Draugijos istorija: pir
maisiais aplankytais ligoniais, moterimis, 
kurios jau 1952 m. matė būtinybę įsteigti 
tokią draugiją. Ponios D.Simankevičienė, 
D.Žilinskienė ir L.Civinskienė buvo šios 
Draugijos įkūrėjos. Stendai pasakojo apie 
Draugijos lėšų telkimo būdus per balius, 
pietų virimus, muges, o taip pat lėšų tiksli
nį panaudojimą: nupirktas autobusiukas 
Kauno invalidų vaikų namams, kombainas

V

Žiemos sportas Australijoje
Slidinėjimas Australijoje - gana popu

liarus, tik gaila, kad oras šiam sportui nėra 
labai palankus, nors sniego čia iškrenta 
daugiau negu Šveicarijoje. Orai labai nepa
stovūs. Dažnai oro pranešėjai nudžiugina 
slidininkus, kad iškrito puikus sniegas. 
Tačiau iš Sydnėjaus nuvažiavus penkis 
šimtus kilometrų kartais matai, kaip ne
gailestingas lietus naikina baltą gamtos 
grožį.

Australijoje sniego sportą išpopulia
rino pirmieji emigrantai iš Europos. Būtent 
austrai, vokiečiai, švedai, norvegai, čekai. 
Šiandien kalnų slidinėjimo techniški įren
gimai prilygsta Europai bei Šiaurės Ame
rikai, tačiau oro sąlygų negalima palyginti.

Australijos lietuvių tarpe pirmieji sli
dinėti pradėjo po Antrojo pasaulinio karo 
atvykę lietuviai emigrantai. Veikliausi buvo 
melboumiškiai. 1963 m. Jono Mašanausko 
iniciatyva įsisteigė Kalnų slidinėjimo klu
bas “Neringa”. Valdyba ėmėsi organizuoti 
ir greitai pasistatė “lodge” Mt. Buller kal
nyne,o 1969 m. jau suruošė pirmąją Austra
lijos lietuvių žiemos sporto šventę. Šioje 
šventėje dalyvavo Canberros, Sydnėjaus ir 
Melbourne slidininkai.

Nuo to laiko žiemos sporto šventės bu
vo ruošiamos kasmet eilės tvarka. Šven
tėse dalyvaudavo virš penkiasdešimties 
slidininkų, tačiau pamažu dalyvių skaičius 
kiekvienais metais ėmė vis mažėti. Štai ir 
šiemet, nežiūrint puikaus sniego sezono, 
neatsirado užtenkamai dalyvių, kad būtų 
galima pravesti žiemos sporto varžybas.

Birutės Aleknaitės nuotraukoje- Pasaulio lietuvių kalnų slidinėjimo pirmenybių dalyviai.

Gelgaudiškiu internatinei mokyklai, šalpos 
Vilniaus krašto lietuviškoms mokykloms ir 
Lenkijos lietuviams, prižiūrint Dariaus ir 
Girėno paminklą Soldine.

Svečiai apžiūrinėjo stendus, kalbėjosi 
susitikę senus draugus, pažįstamus, prisi
minė prabėgusius laikus. Tarp svečių suki
nėjosi Draugijos moterys, pasipuošusios 
orchidėjų žiedais. Susirinkusius aptarnavo 
jaunimas, vaišino vynu ir karštomis ban
delėmis.

Malonus, tarsi mokyklinis varpelis, 
kvietė visus į Jubiliejinę salę. O į ją įėjus, 
taip ir norėjosi sušukti: oi, kaip gražu, kaip 
šventiškai papuošta vaišių salė, koks ypa
tingas šiandien Jubiliejus! Pačioje mato
miausioje sienoje kabėjo Jubiliejinė emble
ma, vaizduojanti ne visiškai atvyniotą bal
to popieriaus lakštą su aukso skaičiumi 50 
ir auksiniais tulpių žiedais. Apačioje, po 
emblema, stovėjo mažas, baltutėle staltiese 
padengtas stalelis, o ant jo - pamerkta mi
mozų puokštė ir žvakė. Pačiame priekyje - 
garbingų svečių stalas. Puošnios, sniego

Birutės Aleknaitės nuotraukoje - pirmosios 
slidinėjimo sporto šventės dalyviai. Iš kai
rės: Dimitrijus Kraucevičius, Ona Pilkienė 
ir Vincas Binkis.

Buvo tikrai gerų ir istoriškų metų, kai į 
Australijoje suruoštas Pasaulio lietuvių 
kalnų slidinėjimo pirmenybes vien iš Lie
tuvos buvo atvykę 24 slidininkai. Tai buvo 
puikūs metai, ir tikrai labai gaila, kad jie 
jau praeityje. Bet gal dar nereikėtų prarasti 
vilties ateičiai ir toliau ruoštis žiemos spor
to varžyboms? Vincas Binkis 

baltumo staltiesės dengė stalus. Narcizų ir 
mimozų puokštės bei žvakės ant jų suteikė 
aplinkai auksinio spindesio. Viduryje salės 
išdėstyti stalai “lūžo” nuo gausybės Dievo 
dovanų - valgių. Saldumynų stalas buvo 
nukrautas įvairiausiais tortais, o tarp jų - 
galvą iškėlęs puikavosi šakotis. Centrinė 
valgių stalo dekoracija buvo didinga ir 
įspūdinga. Ant pjedestalo pakelta aukšta 
vaza su siaurais ilgais, vos ne lubas sie
kiančiais žaliais lapais, o į šonus išsiskleidę 
platūs, karpyti aukso spalvos monsterijos 
lapai ir auksinių obuolių vėriniai. Šventinis 
salės papuošimas - tai sumaniosios J.

Soc. Globos Moterų D-ja Melbourne 
dėkoja

Su dideliu pasisekimu atšventėme mūsų 50 metų gyvavimo sukaktį. Dabar belieka 
padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šio renginio suruošimo.

Dėkoju Pagalbinio komiteto ponioms Aliutei Karazijienei ir Rasai Lipšienei už 
fotografinės parodos surengimą, kurioje atsispindėjo Draugijos 50 metų veikla, Bronei 
Staugaiticnei už suorganizavimą iškilmingų pietų, Jūratei Šimkienei už stalų ir salės 
papuošimą, p. A.Karazijai už CM pareigas, ačiū, Algi! ponui Adolfui Vaičaičiui už 
pakvietimų piešinį, “Talkos” Kredito Draugijai už pakvietimų atspausdinimą, 
Melboumo Lietuvių Klubui už patalpas.

Dėkoju šioms ponioms už iškeptus ir padovanotus tortus: Salomėjai Grybienei, 
Valei Bladzevičienei, Gražinai Kunčiūnienei, Marcelei Matulionienei, Elenutei 
Šeduikienei, Elenai Korsakaitei, Reginai Pumputienei ir Giedrei Kaladienei, o Stasiui 
Šiuškui už raguolį, Joanai Valaitienei už šventinį sūrį, Danguolei Prpa ir Aliutei 
Karazijienei už lašiniečius, o Irenai Vilkišienei ir Reginai Steel už skanias mišraines.

Už pinigines dovanas dėkoju sekantiems aukotojams: už $200 - Juozui Balčiūnui, 
po $50 - Teresei Jurgelaitienei, Mortai Prašmutienei, Ritai Rakūnienei, Valentinai 
Ročienei, Elsai Sasnaitienei, Monikai Žiogienei.

Už gražias gėles dėkoju Katalikių Moterų Draugijai, Geelongo atstovėms ir Joanai 
Valaitienei. Dėkoju programos atlikėjoms Rasai Lipšienei už perskaitytą skaitinį, mūsų 
mieloms dainininkėms Birutei Kymatienei, Ritai Mačiulaitienei, Birutei Prašmutaitei, 
ir Zitai Prašmutaitei už akompanavimą, Aliutei Karazijienei už perskaitytą M. 
Malakūnienės poemą. Dėkoju mūsų Draugijos Valdybos narėms už jų taip damų ir 
entuziastingą darbą ruošiant šią šventę. Labai AČIŪ.

ALB Sydnėjaus Apylinkės ateities kelias
Ramutis Zakarevičius

ALB Sydnėjaus Apylinkės Pirmininkas

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba ne
užilgo baigs pirmus meras savo dviejų metų 
kadencijos. ALB Sydnėjaus Apylinkės meti
nis susirinkimas bus šaukiamas sekmadienį, 
spalio 13 d. Per metinį susirinkimą rinksime 
mūsų atstovus į Krašto Tarybos suvažiavi
mą, kuris įvyks šių metų gale Adelaidėje. Taip 
pat aptarsime einamus mūsų bendruomenės 
reikalus.

Prieš metinį susirinkimą ALB Sydnėjaus 
Apylinkės Valdyba norėtų pasidalinti su 
Sydnėjaus lietuviais kai kuriais ALB Syd
nėjaus Apylinkės Valdybos planais ateičiai. 
Vienas iš svarbiausių klausimų, liečiančių 
ateities veiklą, yra ALB Sydnėjaus Apylinkės 
inkorporavimas. Vis aiškiau matosi, laid mūsų 
bendruomenės inkorporavimas yra būtinas.

Dabartinė Apylinkės struktūra labai ribo
ja Apylinkės veiklą. Pavyzdžiui, Apylinkė 
šiuo metu negali gauti dotacijų (“grants”) iš 
Australijos valdžios įstaigų, nes nėra inkor
poruota. Taip pat Apylinkės Valdyba negali 
padėti gauti dotacijas kitoms mūsų bendruo
menės organizacijoms, kurioms reikia pagal
bos ir kurios, be abejonės, gautų valdžios do
tacijų, jeigu tik Valdyba būtų inkorporuota.

Apylinkė šiuo metu negalėtų priimti tau
tiečių palikimų. Taip pat negalėtų suteikti 
Sydnėjaus Lietuvių Klubui saugos tinklo 
(“safety net”), jeigu Klubas bankrutuotų ar 
būtų parduotas. Be inkorporacijos ALB 
Sydnėjaus Apylinkė negalėtų perimti Klubo 
turto, kuris yra sunkiai sukauptas visų Syd
nėjaus lietuvių per daugelį metų. Taip, kaip 
buvo pavyzdžiui padaryta Canberroje, šiuo 
metu Sydnėjuje nebūtų įmanoma padaryti. 
Iki Klubo bankroto dar toli gražu ir niekas 
nenori, kad taip įvyktų, bet kaip sako lietu
viška patarlė: “Atsarga gėdos nedaro”.

Iš teisinės atsakomybės, kuri šiais laikais 
labai svarbi, taško (kai galima būti patrauk
tam į teismą dėl menkniekių) - inkorpo
ravimas taip pat yra būtinas, nes tik tuomet.

Šimkienės kūryba.
Sukaktuvinius pietus vedė A.Karazija. 

Pirmiausia jis paprašė mūsų kunigą E.Ar- 
našių palaiminti valgius ir susirinkusius. 
Prieš palaiminimą kunigas pasidžiaugė 
moterų taip svarbiu darbu ir sakė, kad jos 
atneša suvargusioms širdims, vienišiems ir 
ligotiems mažytę Lietuvą ir palinkėjo toliau 
dirbti taip reikalingą darbą. Po palaiminimo 
A.Karazija visus pakvietė vaišėms, o vėliau 
pasiūlė tostą už moterį. O kas yra moteris, 
atsakyti buvo paprašyta R.Lipšienės. Ji sakė, 
kad nupiešti tikros moters paveikslo dar 
niekam nepavyko. Tęsinys kitame MP Nr.

yra galima gauti atitinkamą draudimą Apy
linkės veiklai.

Jeigu bendruomenė būtų buvusi inkor
poruota, ji pati būtų galėjusi gauti SLIC’o 
dotaciją ir nebūtų reikėję prašyti Klubo 
malonės. Jeigu Klubas suprastų lietuviškos 
veiklos reikšmę taip pat kaip ir bendruomenė, 
nebūtų problemos. Bet gaila, taip nėra. Klu
bas, atrodo, vis pamiršta, kad Klubas turėtų 
tarnauti lietuvių bendruomenei, o ne atvirkš
čiai. Tokia buvo Klubo tėvų-įkūrėjų f'foun
ding fathers”) intencija, kuri šiais laikais būna 
per dažnai užmirštama.

Laikas bėga. Gyvenimo sąlygos keičiasi, 
ir mūsų veikla turi prisitaikyti prie dabarties 
gyvenimo sąlygų. Australijoje jau daug lie
tuvių bendruomenių ar jų vienetų rado reikalą 
būti inkorporuotomis. Juo toliau, juo aiškiau 
matosi, kad ir ALB Sydnėjaus Apylinkė turė
tų būti inkorporuota. Dėl daugelio priežasčių 
- dotacijų, teisinės atsakomybės, palikimų, 
suteikimo Klubui saugos tinklo - inkorpo
racija yra labai reikalinga.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Vildyba deda 
dideles pastangas, kad į Sydnėjaus lietuvių 
bendruomenę būtų įtraukta kuo daugiau jau
nesnės kartos lietuvių kilmės žmonių, ypač 
tų, kurie iki šiol nebuvo matomi mūsų ben
druomenėje. Net ir paviršutiniškai paanali
zavus Sydnėjaus lietuvių demografiją, galima 
nustatyti, kad Sydnėjaus apylinkėse šiais 
laikais galėtų būti tarp 5000 ir 10 000 lietuvių 
kilmės, ar turinčių su lietuviais artimų gimi
nystės ryšių, žmonių. Iš jų , sakykim, gal apie 
2 000 norėtų bent retkarčiais su kitais lietu
viais palaikyti šiokį tokį ryšį. Jeigu, sakykim, 
bent 20% iš jų vieną kitą kartą į metus ap
silankytų į kokį nors lietuvišką renginį ar 
subuvimą, vidutiniškai kas mėnesį keli šim
tai naujų asmenų galėtų praturtinti mūsų 
bendruomenės gyvenimą.

Kviečiame mūsų bendruomenės narius 
kuo skaitlingiau apsilankyti ALB Sydnėjaus 
Apylinkes metiniame susirinkime, sekmadie
nį, spaliol3 dieną. □

Mūsų Pastogė Nr. 36, 2002.09.09, psl. 3

3



Lietuva iš arti
Kernavė

Važiuojant Vilniaus - Panevėžio greit
keliu, Širvintų prieigose matosi rodyklė į 
Kernavę. Pavažiavus pro Musninkus ne- 
plačiu asfaltuotu keliu 18 km., privažiuo
jame Kernavės miestelį.

Šiuolaikinė Kernavė - nedidelis bažnyt
kaimis netoli Neries, Pajautos slėnio šlaite. 
Manoma, kad čia gyventa jau prieš 10 000 
metų, tačiau Xll-Xfll a. Kernavė buvo svar
bus pradėjusios kurtis Lietuvos valstybės 
gynybos ir ūkio centras. Pirmą kartą minima 
Livonijos kronikoje 1279 m. kaip Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Traidenio valda. Ku
nigaikštis Gediminas atidavė ją valdyti vy
riausiajam sūnui Manvydui. Čia buvo pasta
tyta gynybinė pilis, kurią 1365 m. sudegino 
kryžiuočiai. Vėliau čia vėl buvo pilis ir dva
ras. Istorikai teigia, kad 1409 ir 1429 m. Lie
tuvos valdovas Vytautas Kernavėje rašė laiš
kus Kryžiuočių ordino didžiajam magistrui.

Vėliau Kernavėje kūrėsi miestelis. XVI 
a. čia buvo ginklų kalykla. 1732 m. Kernavė 
gavo privilegiją rengti 4 metinius prekyme
čius; 1792 m. suteiktos Magdeburgo teisės.

Nuo 1777 m. minima parapinė mokykla. 
Dabar dviaukštei mokyklai suteiktas J. 

Šiaučiūno vardas. Mokytojas Juozas Šiau
čiūnas, gimęs 1906 m., su pirmąja tremtinių 
banga 1941 m. išvežtas į Rusiją ir ten nu
kankintas mirė 1943 m.

Dabar šioje gražiai tvarkomoje gyven
vietėje yra netoli 200 gyventojų. Yra net 
du muziejai: vienas kraštotyros, o kitas — 
atnaujintoje klebonijoje byloja apie para
pijos ir bažnyčių istorijas. Gyvenvietės 
akcentas - graži, aukšta, raudonų plytų 
bažnyčia. Ji pradėta statyti 1910 m., pa
šventinta 1924 m. Šventoriuje palaidotas 
ilgametis parapijos klebonas Švogžlys 
(1899-1925-1985), žinomas ir kaip rašyto
jas “Milžino” slapyvardžiu. Ant jo kapo 
paminklinės lentos iškalta: "Geriau netekti 
gyvybės, negu laisvės”. Pirmoji bažnyčia 
Kernavei buvo dovanota Vytauto Didžiojo 
apie 1420 metus, ji buvusi šalia dabartinės.

Netoli bažnyčios, kaip priimta, - kapi
nės. Yra ne tik lietuviškų, bet ir rusiškų, o 
ir nemažai lenkiškų kapų - lietuviška pa
vardės šaknis, bet pagal lenkišką gramati
ką perdaryta. Štai Juzef Pieczul - juk tai 
Juozas Pečiulis. Taip užsiregistravęs para
pijos knygose lietuvis, dar ir lenkiškai šiaip 
taip kalbantis, lyg ir kilmingesniu tapda
vo... Man rodos, kad kiekvienos kaimo ar

Nuotraukoje - Kernavės piliakalniai

miestelio kapinės - tai irgi savotiškas tau
tos muziejus. Čia sužinosi tautinę to kraš
to sudėtį, kokios pavardės, vardai toje 
apylinkėje vyravo, iš antkapių net galima 
spręsti apie žmonių turtingumą.

Už bažnyčios šventoriaus atsiveria Pa
jautos slėnis su prie gyvenvietės prigludu
siais keturiais Kernavės piliakalniais, pava
dintais kalnais: Lizdeikos, Aukuro, Mindau
go sosto ir Pilies. Stebėtinai statūs jų šlaitai 
- tokių daugiau Lietuvoje neteko matyti.

Ankstyvą rugpjūčio rytą, vaikščiodami 

su žmona Elena ir dukra Gaile po Kernavės 
piliakalnius, gėrėme svaigų jau padžiūvu
sios, nuo šlaitų nušienautos žolės aroma
tą gėrėjomės Pajautos slėnio žaliais, sau
lėtais, net padūmavusiais vasaros toliais, sie
kiančiais už lankų Neries upę, ir mąstėme: 
čia Lietuvos šaknys. Iš čia dvelkia tolimųjų 
mūsų protėvių dvasia. Čia kūrėsi garbinga 
Lietuvos valstybė. Čia turėtų pabūti ir trumpą 
valandėlę pamąstyti kiekvienas mano tautie
tis. Dr. Kazys Strolys, Baisogala 

(Specialiai “Mūsų Pastogei”)

Lietuviai vėl mėgsta savo kariuomenę
Neseniai paskelbta visuomenės nuomo

nės apklausa parodė labai gerai nuteikiantį 
rezultatą- net du trečdaliai lietuvių teigiamai 
vertina savo kariuomenę ir net trys ketvir
tadaliai sutinką kad dabartinė Lietuvos ka
riuomenė labai skiriasi nuo sovietinės. Septy
ni iš dešimties sutinka, kad kariuomenė 
Lietuvai reikalinga, nes tik joje galima pa
rengti jaunuolius ginti šalį. Tiek pat mano, 
kad tarnyba kariuomenėje yra kiekvieno 
jaunuolio pareiga. Net trečdalis apklaustųjų 
sutinka, kad prireikus išlaidos krašto apsau
gai gali būti ir padidintos. O juk pastaruosius 
trejetą metus Seime tik ir kalbama, kad ka
riuomenei stiprinti išleidžiama pernelyg daug 
pinigų, verčiau skyrus juos švietimui ar 
socialinei rūpybai.

Įdomiausia, kad teigiamai krašto apsaugą 
vertina visos gyventojų grupės - nepriklau
somai nuo amžiaus, lyties, gyvenamosios 
vietos ar pajamą Apklausos bei tyrimai ro
do, kad nuo 1996-ųjų pasitikėjimas kariuo
mene nuolat stabiliai didėjo. Pasiturinčiųjų 
krašto apsauga padaugėjo nuo 35 iki net 
65%. Be abejonės, pagrindinė pasitikėjimo 
krašto apsauga ir jos populiarumo didėjimo 
priežastis yra nuo 1995-ųjų vykstantys 
esminiai pokyčiai pačioje kariuomenėje. Jos 
populiarumas didėja savaime, jei atitarnavęs 
karys pasakoja tėvams ir draugams, kad da
linyje tvarką pratybos veja pratybas, seržantai 
ir karininkai rūpinasi pavaldiniais, o nuo 
šaudymo spengia ausyse.

Beje, vienas populiariausių neigiamų mi
tų apie Lietuvos kariuomenę skelbdavo, kad 
mūsų kariai per tarnybos metus “iššauna vos 
tris (ar penkis, ar dvylika) kartų”. Esą ko iš 
tokių gynėjų norėti. Tikrovėje “šovinių ba
das”, kadaise iš tiesų kamavęs kariuomenę, 
jau seniai baigėsi. Per tarnybos metus kariui 
tenka po 500-600 šovinių. Tačiau ir toks 
skaičius tarnavusiems sovietų kariuomenėje 
skamba kaip fantastika.

Per pastaruosius kelerius metus iš esmės 
pasikeitė ir karių gyvenimo bei buities sąly
gos. Žinomą ne visi batalionai įrengti taip, 
kaip Ruklos mokomojo pulko ar Klaipėdos 
dragūnų bataliono kareivinės, tačiau nėra nė 
vienų, kuriose ant karių per lietų varvėtų 
vanduo ar žiemą tektų miegoti su drabužiais.

Kariuomenės vadovybė neneigia, kad 
karių chuliganizmo atvejai dar nėra išgy-' 
vendinti. "Tačiau vadinamieji nestatutiniai 
santykiai (sovietinei armijai būdinga dc-
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dovščina), kaip sistema, jau išnykę ", - sako 
krašto apsaugos viceministras J.Gečas. 
“Didžiausias nuopelnas čia tenka naujai 
karių mokymo sistemai — visi naujokai iš 
pradžių tris mėnesius rengiami Mokomaja
me pulke, kuriame jie visi yra vieno šaukimo. 
Iš pulko į batalionus jie išvyksta Jau apsi
pratę su karine tarnyba, fiziškai sustiprėję. 
Be to, kartu apmokymus ėję kariai į dalinius 
patenka jau kaip susiklostęs vienetas, kurį 
seniau tarnaujantiems engti neišeina

Pasak J.Gečo, pastebimas įdomus para
doksas - šaukiamojo amžiaus jaunuoliai, ne 
paslaptis, stengiasi išvengti karinės tarny
bos, ypač jei jau būna susiradę darbą. Tačiaą 
kaip rodo KAM atlikti sociologiniai tyrimai, 
atitarnavę jaunuoliai turi dvigubai daugiau 
šansų susirasti darbą nei jų netarnavę vien
mečiai. Kartu darosi prestižinė ir profesionali 
tarnyba. "Net 70% šauktinių karių stengiasi 
likti toliau tarnauti kariuomenėje", - sako 
viceministras. “Deja, priimti kasmet galime 
ne daugiau kaip 500 vyrų. Todėl neretas 
atvejis, kai skambina Seimo narys ir bando 
daryti spaudimą, kad priimtume tarnauti 
liktiniu jo rinkėjo sūnų ”.

Kokybinių pokyčių įvyko ir tarp karinin
kų bei KAM tarnautojų. Į Karo akademiją 
pradinis konkursas - 19 žmonių į vieną vie
tą. Tai kariuomenei leidžia atsirinkti geriau
sius. "Per kelerius pastaruosius metus 
daugiau nei tūkstantis kariškių bei civilių 
baigė kursus Vakaruose ir grįžo dirbti į kraš
to apsaugos sistemą, ” - sako ministras Linas 
Linkevičius. “Iš mokslų Jie atsinešė kitokį 
mentalitetą, kuria naujas vidines tradicijas. 
Dar apie tūkstantį karių nuo 1994 m. tarna
vo taikos palaikymo ar taikos įvedimo 
misijose - tai mūsų vakarietiškų standartų 
kariuomenės branduolys". Pasak J.Gečo, 
Lietuvos kariuomenėje majoro laipsnis gali 
būti suteiktas tik tam karininkui, kuris turi 
aukštąjį išsilavinimą gavo karinį išsilavinimą 
užsienyje, laisvai moka anglų arba prancūzų 
kalbą. Dėl pastarosios priežasties kai kurie 
aukštesnieji karininkai, kurių dauguma yra 
baigę kursus vokiečių Bundeswehr’o lauko 
akademijoje, šiuo metu intensyviai studijuo
ja anglų kalbą.

Pakeisti kariuomenę - dar ne viskas. 
Būtina, kad apie tuos pokyčius sužinotų 
visuomenė. Dabartinė KAM vadovybė tam 
nuo pat pradžių skyrė itin daug dėmesio.

"Gali viską daryti gerai, tačiau jei 
„visuomenė apie tai nežinos, tai ir vertins tave 

atitinkamai", -sako J.Gečas, KAM atsakingas 
už ryšius su visuomene. “Kaip institucijos 
vadovai bendrauja su žiniasklaida, taip ir 
žiniasklaida žiūri į instituciją. Ne paslaptis, 
kad ankstenieji KAM vadovai neretai 
siekdavo ne suteikti informaciją, o išvengti 
bendravimo su žurnalistais".

Atėjus į KAM Linui Linkevičiui buvo 
įkurtas Viešųjų ryšių departamentas, prade
da aktyviai dirbti su žurnalistais. Jiems su
teikiama galimybė pamatyti iš vidaus, kaip 
keičiasi ir funkcionuoja kariuomenė. Kartu 
imta dirbti su įvairiausiomis visuomeninėmis 
organizacijomis. "Pirmiausia, žinoma, tai 
šauliai, skautai, kariuomenės kūrėjai sa
vanoriai, 1941 m. sukilimo dalyviai, mairo- 
niečiai ir 1.1. Pinigų jiems duoti negalime, 
tačiau juk nėra sunku suteikti transportą, 
padėti sutvarkyti kapus, organizuoti jauni
mo vasaros stovyklas", - sako J. Gečas.

Vien šią vasarą KAM kartu su Šaulių 
sąjunga rengia 40 mobilių vasaros stovyklų 
5 000 vaikų Iš viso jose jau yra dalyvavę per 
20 000 vaikų. Pirmenybė teikiama vaikams 
iš mažiau pasiturinčių nedarnių šeimų va
dinamiesiems sunkiai auklėjamiems. 
"Stovyklas rengiame ne bet kur, o tokiuose 
miesteliuose, kaip Varniai, Pivašiūnai, Mer
kinė, Alsėdžiai - ten, kur žmonės Lietuvos 
karių nuo prieškario nėra regėję", - sako 
J.Gečas. “O pamato jie, kaip kariai su vaikais 
žaidžia, sportuoja, į žygius eina, kapus tvar
ko, kitų gerų darbų nudirba. Vaikai, grįžę iš 
stovyklų, taip pat pasakoja draugams ir 
tėvams, kaip Jiems sekėsi ”.

Plėtodama darbo su jaunimu programą 
kariuomenė ėmėsi globoti greta dalinių 
esančias mokyklas. Pasak L.Linkevičiaus, 
Alsėdžiuose įkurta pirmoji vidurinė mokykla 
su šaulių profiliu. Jei šis projektas pasitei
sins, tokio profilio vidurinių bus kuriama ir 
daugiau. Be to, KAM iš savo lėšų pernai 310 
mokyklų nupirko 1240 kompiuterių šiemet 
karių lėšomis bus kompiuterizuota dar 70 
mokyklų. "Tai nėra vien labdara", - sako J. 
Gečas. "Šiuolaikinė kariuomenė be kom
piuterių neįsivaizduojama, o Juk tie vaikai 
ateis tarnauti”.

KAM vadovų požiūrių labai svarbų kad 
ne tik mažėtų atotrūkis tarp karių ir civilių 
bet ir kad visuomenė pamatytų, jog kariuo
menė ir taikos metu duoda apčiuopiamą 
naudą. Pasirašyta medikų ir kariškių sutartis, 
pagal kurią karinės oro pajėgos gabena trans
plantuoti skirtus donorų organus. Kone kas 
savaitę žiniasklaida pranešu kaip kariuo
menės išminuotojai nukenksmina aptiktus 

sprogmenis. Be karių pagalbos sunku įsi
vaizduoti gelbėjimo darbus Nemuno deltoje 
kasmet kylančių pavasarinių potvynių metu. 
Bene daugiausiai darbuotis visuomenės 
reikmėms tenka J. Vitkaus inžinerinio bata
liono kariams. Pavyzdžiui, neseniai jie per 
Kamanos upelį vietos gyventojams vietoje 
sugriuvusio senojo pastatė naują tiltą kuris 
seniūnijai atsiėjo tik apie 10 000 litų. Be karių 
pagalbos jo kaina būtų buvusi dešimteriopai 
brangesnė.

KA ministro požiūriu, prie kariuomenės 
populiarumo didėjimo prisideda ir nuolatiniai 
užsienio ekspertų pagyrimo žodžiai: "Žmonės 
mato, kad atvyksta specialistai, tiria kariuo
menės pasirengimą ir visi vertinimai - tik 
teigiami ", Anksčiau ar vėliau tai perauga į 
natūralų pasididžiavimą sava kariuomene. Be 
to, visuomenė suprantą kad kariuomenė - 
Lietuvos raktas į NATO.

Nemažą įtaką padarė ir pernai gegužės 23 
dieną pasirašytas 12 politinių partijų susi
tarimas dėl Lietuvos gynybos politikos 2001 - 
2004 metais. “Tai sutelkė visuomenę, su
stiprino jos pasitikėjimą pasirinkto integ
racijos į NATO kelio teisingumu ir opti- 
malumu", - sako J.Gečas.

Išties šiandien prieš kariuomenę, jos 
finansavimą ir prieš stojimą į NATO pasisa
ko tik “marginaliniai” politikai, neturintys 
realios įtakos visuomenei. Todėl ir didėja 
lietuvių pasitikėjimas savo kariais, o kartu ir 
pačiais savimi, nes demokratinėje valstybėje 
kariuomenė yra neatskiriama jos dalis.

Kaip jūs vertinate Lietuvos kariuomenę? 
(proc. apklaustųjų)
Labai teigiamai 6
Teigiamai 58
Neigiamai 18
Labai neigiamai 2
Nežino, neatsakė 16

Dabartinė Lietuvos kariuomenė yra 
visiškai kitokia nd buvusi sovietų armija 
(proc. apklaustųjų)

Visiškai sutinku 26
Sutinku 49
Nesutinku 9
Visiškai nesutinku 1
Nežino, neatsakė 15

Duomenys: “Baltijos tyrimų" apklausa

Audrius Bačiulis,
“Veidas”
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Miliutės kampelis ■■L 1
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Tas mažiausias kambarėlis ; y
Senovėje paprasti eiliniai žmonės “gamtos reikalus” 

atlikdavo gamtoje - gal už kluono, gal už krūmo. O kaip. 
miestiečiai? O kaip pilių gyventojai? O kaip žiemą? Tiesa,

| y
rastos molinių naktinių puodų šukės, matyt, valdovui, bet negi tarnai taip ir bė
giojo su visų dvariškių puodais? O kitus tokios veiklos pėdsakus laikas negrįžta
mai ištrynė. Bet ne visur !

Archeologai, tyrinėdami Vilniaus Žemutinės Pilies (dabar vadinamos Valdovų 
Rūmais) pamatų liekanas, aptiko rūsyje aptvertą vietą be jokių būsimų skliautų 
žymių. Atrodė kaip didžiulis kaminas, tačiau kaminai statomi į viršų nuo židinio 
ar viryklės, bet ne nuo rūsio. Kai pradėjo tyrinėti, kokios ten dulkės ir liekanos 
tame kambarėlyje, paaiškėjo jo paskirtis. Pasirodo, pats “kambarėlis” buvo 
gyvenamųjų patalpų aukštyje; jo grindyse buvo skylė, ir pro ilgą šachtą viskas 
krisdavo į rūsį - į tą aptvertą vietelę. (Sovietmečiu tos “skylės grindyse” vėl buvo 
sugrįžusios į Lietuvą.)

O gal gi buvo kokia sėdynė padaryta? Atrodo, kad ne, nes betyrinėdami žmo
gaus išmatų dulkes ant rūsio grindų, archeologai rado ir stambesnį dalyką: keletą 
pinigėlių, o aplink juos aptrūnijusį odinio kapšelio likutį. Tais laikais piniginių 
nebuvo, o pinigai buvo laikomi odiniame maišelyje, pririštame prie diržo. 
Kažkuriam nelaimėliui tie raišteliai atsirišo, ir visas kapšas su pinigais nukrito 
žemyn. Jei būtų buvus sėdynė, to nebūtų atsitikę. (Dabar tas dulkes bando tyrinėti 
biologai, norėdami išsiaiškinti, ką valgė Žygimanto Augusto dvariškiai.)

Tokie specialios paskirties kambarėliai būdavo ir kitose pilyse. Trakų pily, 
kuri stovėjo ant pat ežero kranto, buvo įrengtas erkeris (išsikišęs priestatas, lyg 
pusiau apvalus dengtas balkonas ar prilipdytas bokštelis). Tenai pro skylę grin
dyse viskas pliumptelėdavo tiesiog į ežerą. Šveicarijoje, garsiojoje Sijono (Chillon) 
pilyje prie Lemano ežero, dar dabar yra toks erkeris.

Gi Lietuvos kaimynystėje, XIII a. Kryžiuočių ordino pilyje Marienburge ant 
Negates upės kranto, nuo pagrindinių pilies vartų tiltas vedė į kitą upės pusę. 
Viduryje tilto, žmonių patogumui, buvo du pastatėliai su skylėm grindyse - tie
siai į upę.

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO
Ieško giminių:

Gerb. Redakcija,
Prašau padėti surasti giminaičius:
1) Juozas Valikonis, gimęs 1908m. 

Ramygaloje, Lietuvoje. Po 1945m. išvyko į 
JAV, 1957-1960m. gyveno Čikagoje (1960- 
ais metais gautas paskutinis laiškas. Vėliau 
susirašinėjimas nutrūko. Manoma, galėjo 
išvykti į Australiją);

2) Laine Valikonis, Juozo Valikonio 
žmona iš Montrealio (atvyko į Ameriką iš 
Estijos, su seserimis Olga ir Maimo);

3) Ju sūnus John-Peter Valikonis.
Aš esu Juozo Valikonio brolio anūkas, 

Arūnas Valikonis. Būsiu dėkingas už bet 
kokią informaciją apie savo giminaičius, ar 
juos pažinojusius žmones. Mano adresas:

Arūnas Valikonis
Rietavo 5-66
LT-3040 Kaunas, LITHUANIA
E-mail: avalik@delfi.lt

Gerb. Redakcija,
Mano tėvas Pranas Komaras (s. 

Vincento) gimė 1905 m. vasario 4 d. Šiaulių 
apskrityje, Linkuvos valsčiuje, Guostagalio 
kaime. Iki Antrojo pasaulinio karo kartu su 
šeima gyveno Lietuvoje (Alytuje, Telšiuose, 
Ariogaloje). Karo metais buvo persekioja
mas, todėl pasitraukė į Ašmeną (Balta
rusija). Ten dirbo apsaugos policijos nuova
dos viršininku. Karui baigiantis iš Ašmenos 
grįžo jam rašytas laiškas su užrašu “adresa
tas nerastas”. Nuo to laiko apie jį girdėjome 
tik gandus. Vienas jų - kažkas jį matė 
Australijoje. Tėvas turėjo du sūnus - Praną 
ir Kęstutį bei dukterį Zitą. Dabar gyva likusi 
esu tik aš - Zita. Man 64 metai, esu vieniša 
(vyras miręs). Gal tėvas Australijoje turėjo 
kitą šeimą? Labai norėčiau bendrauti. Arba 
nors praneškite, koks tėvelio likimas?

Mano adresas:
Zita Komaraitė-Bezekavičicnč
Tiiskulėnų 3-23
LT- 2051 Vilnius, Lithuania

If REDAKCIJOJ PAŠTO
Gerb. Redaktore,

Lietuvos Studijų Sambūris Tasmanijos 
Universitete (Australija) iš Frankfurto (Vo
kietija) gavo ypatingą kvietimą. Spalio 9- 
14 dienomis įvyks metinė Frankfurto kny
gų mugė. Šiemet mugės “speciali viešnia” 
bus Lietuva.

Ta proga mugės rengėjai svarbioje vie
toje nutarė išstatyti knygas apie Lietuvą, 
išleistas ne Lietuvoje, bet užsienyje, už 
Lietuvos ribų.

Tarptautiniuose kataloguose mugės 
organizatoriai atrado, kad tokios knygos 
yra spausdinamos ne tik Europoje ir JAV, 
bet net ir tolimoje Tasmanijoje. Rengėjai 
paprašė Lietuvos Studijų Sambūrį išsta
tyti savo leidinius, ir keturios Tasmanijoje 
atspausdintos knygos jau yra pakeliui į 
Frankfurtą:

* LITHUANIA IN 1991, A.Taškūnas 
(ed.). ISBN 0 646 09792 X.

* LITHUANIA: THE IMPACT OF THE 
STIMSON DOCTRINE, Stephen Waldren. 
ISBN 0 85901 5475.

* LITHUANIA’S ENVIRONMENTAL 
PROBLEMS, Amanda J. Banks. ISSN 
1031-3958.

* A COLLECTION OF UNNE
CESSARY FOREIGN WORDS, A.Taš

kūnas. ISBN 0 85901 7869.
Knygų autoriai - buvę Tasmanijos 

Universiteto studentai ir LSS (Lietuvos 
Studijų Sambūrio) nariai. Visos šios kny
gos turėjo didelį pasisekimą ir jau seniai yra 
išparduotos. Tačiau LSS dar turi atidėjęs 
keletą egzempliorių knygų rinkėjams ir 
bibliotekoms. Susidomėję gali teirautis 
lietuvių, anglų arba vokiečių kalbomis šiuo 
adresu:

LSS
Post Office Box 777
SANDY BAY Tasmania 7006 
Australia
Elektroninis adresas (E-mail):
A.Taskunas@utas.edu.au
Šiuo įvykiu labai susidomėjo Tasma

nijos Universiteto vadovybė. Universiteto 
oficialiame žurnale “Unitas” (Vol.230, 5 
Aug. 2002) pasirodė straipsnis "Tasmanian 
publications on Lithuania in Frankfurt”. 
Jame profesorius Rudi Lidl, einąs vice
kanclerio (rektoriaus) pareigas, pasveikino 
šitą iniciatyvą ir pareiškė: "Tai yra ypatin
ga garbe ne tik studentams ir Lietuvos 
Studijų Sambūriui, bet taip pat bendrajai 
Tasmanijos Universiteto Studentų Sąjungai 
ir visam Universitetui

A.Taškūnas

Įkurs naują radijo valandėlę
Per ALB Krašto Valdybos pirmininkę Birutę Prašmutaitę yra gauta žinia, kad 

Launceston’e (Tasmanija) po pono Krutulio mirties seniūnės pareigas perėmė Irena 
Vilnonytė-Grant. Naujoji seniūnė bando įsteigti radijo stotį Community Radio Station 
“World Music Radio”, kurios rėmuose veiks lietuviška radijo valandėlė. Lietuviška muzika 
bus grojama ir kitais laikais, kaip dalis įvairių tautų muzikos.

Irena Vilnonytė-Grant yra profesionali muzikė ir šiame darbe turi nemažai patyrimo, 
o lietuvišką valandėlę ji redagavo apie dvejus metus kitoje radijo stotyje. Platesnė 
informacija bus pateikta vėliau. MP inf.

Lietuvių išeivijos ir okupuotos Lietuvos ryšiai
Lietuvių Išeivijos Institutas 2002 spalio 17-18 dienomis rengia konferenciją
“LIETUVIŲ IŠEIVIJOS IR OKUPUOTOS LIETUVOS RYŠIAI (1945 - 1990)”.
Konferencijoje bus siekiama atkreipti dėmesį į beveik netyrinėtą Lietuvos istorijos 

sritį ir pabandyti atskleisti, kaip vystėsi dviejų atskirų lietuvių tautos šakų (likusiųjų 
Lietuvoje ir pasitraukusiųjų į Vakarus) ryšiai. Konferencijai siūlomos temos: išeivijos ir 
krašto santykių dinamika, kultūrinių ryšių atsiradimas ir problema, istorinių bei politinių 
sąlygų pokyčiai ir jų įtaka bendravimui su Lietuva, išeivijos ir Lietuvos požiūriai į besi
plečiančius kultūrinius ryšius, ryšių įtaką Lietuvos laisvės bylai Vakaruose, LTSR struktūrų 
veikla bei požiūris į išeiviją, “Tėviškės” draugija, slaptųjų tarnybų įtaka bei vaidmuo.

Konferencijoje kviečiami dalyvauti įvairių sričių mokslininkai, tyrinėtojai, besidomintys 
emigracijos istorijos problemomis. Norinčius dalyvauti konferencijoje prašome atsiųsti 
siūlomų pranešimų pavadinimus ir santraukas (1 psl.). Pranešimų trukmė iki 20 min.

Pranešimų tekstus numatoma išleisti atskiru leidiniu.
Pranešimų tezes siųsti ir dėl informacijos kreiptis į konferencijos koordinatorius:
Daiva Dapkutė - Daiva_Dapkute@fc.vdu.lt arba
Asta Petraitytė - Asta_Petraityte@fc.vdu.lt

Lietuvių išeivijos institutas 
Daukanto 25, 3000 Kaunas tel./fax. (370-7) 32-36-89, isc@fc.vdu.lt

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Vėl laukuose šiandien rytą 
Gamtos kūdikis Dulkelė, 
Atsisėdęs tarp oželių, 
(Iš Egipto “išrašytų”) 
Radęs seną vartų spyną, 
Čia pat sutaisyt mėgina.

Kokie mieli tie oželiai, 
Šoka, laksto, verčias - kelias, 
Jie ant naujos žemės savo, 
Iš Egipto atvažiavę;
O du dumia link Pijušėlio, 
Aukštai ragelius iškėlę!

Su jos tėveliu Loreta, 
Stebi Dulkę toli lauke, 
Ir abu jie aiškiai mato, 
Kas vargšo Pijušo laukia! 
Šaukia abu kiek tik gali: 
“Gelbėkis, mielas Dulkele!”

Dulkė lėtai sau galvoja:
“Ne sapne, bet tikrumoje
Girdžiu šauksmą mano mielosios -
“Pijušėli, griūk ant nosies!”
Ir guliu va čia išbalęs
Išvengęs nelinksmo galo!”

Stasio Montvido eilės ir piešiniai
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Antanas 
Laukaitis

Namo sugrįžus

Po nepilnų trijų mėnesių viešnagės 
Lietuvoje, vėl sugrįžau į savo namus Syd- 
nėjuje. Nors ta viešnagė buvo ypatingai ge
ra ir graži, daug ką aplankiau, daug kur 
pabuvau ir pajutau, kaip visuomet, tą ma
lonų lietuvišką vaišingumą ir brolišką savo 
tautiečių priėmimą. Tačiau visuomet malo
nu grįžti į savo namus, pas savo artimuo
sius, pas savo šeimą, vaikus, anūkus. Ta 
daugybė metų, išgyventų Australijoje, 
padarė ir šį kraštą, savą lietuvišką bendruo
menę ir visą ne tik lietuvišką, bet ir aus
trališką aplinką, savais namais.

Daugelis artimųjų ir draugų visuomet 
manęs, kaip gal ir daugelio kitų, atvykusių 
į Lietuvą, klausia, ar nenorėtume visam lai
kui grįžti ir gyventi Lietuvoje. Tai yra sun
kiai atsakomas klausimas. Kaip ir daugeliui 
kitų, po karo palikusių Lietuvą žmonių, 
jeigu šis klausimas būtų buvęs užduotas 
daug anksčiau, kai dar nebuvo sukurtos 
šeimos, nebuvo į šį kraštą įleistos gilesnės 
šaknys, tai tikrai nemažas skaičius mūsų 
būtų grįžę gyventi į Lietuvą. Žinoma, jeigu 
tada nebūtų buvusios tos baisiosios so
vietų okupacijos, pražudžiusios tūkstan
čius mūsų žmonių. Tačiau šiandieną, kai 
daugelis iš mūsų esame sulaukę jau pensi- 
jinio amžiaus, pakeisti visą įprastą gyve
nimą čia į naują gyvenimą Lietuvoje, būtų 
labai sunku. Netgi gaunant australišką 
pensiją ir nusivežus santaupas, būtų sunku 
prisitaikyti prie vietinių sąlygų. Sunkus 
Lietuvos klimatas su taip trumpa vasara, 
ypač pripratus prie šilto klimato Austra
lijoje. Tai viena iš priežasčių vyresnio 
amžiaus žmonėms. Bet pati svarbiausia 
priežastis, bent man, yra atsiskyrimas nuo 
vaikų, anūkų ir kitų artimųjų. Dabar nuva
žiavus į Lietuvą ir pabuvus ten bent tris mė
nesius, pasidžiaugi žmogus ta visa lietu
viška aplinka, artimaisiais ir draugais. 
Laikinai net užmiršti, kad gyveni Austra

lijoje, tačiau atėjus išsiskyrimo laikui, nors 
ir su skaudančia širdimi, vėl grįžti į savo 
namus ir esi laimingas juos turėdamas.

Aplankiau Edį Taparauską
Buvusį adelaidiškį, didelį sporto veikėją 

“Vyčio” ir ALFAS garbės narį Edį Tapa
rauską daug kas gerai prisimena ne tik 
Adelaidėje, bet ir visoje Australijoje. Prieš 
keletą metų dėl asmeninių nesėkmių prara
dęs vieną koją ir neturėdamas čia savo gi
minių, Edas apsigalvojo ir grįžo gyventi į 
Lietuvą, kur yra nemažai jo šeimos narių. 
Kurį laiką gyvendamas pas gimines kaime, 
šių metų pradžioje jis persikėlė gyventi į 
Kauno priemiestį Šilainius. Čia kartu su 
giminėmis nusipirko gražų poros kambarių 
butą ir puikiai jame įsikūrė. Viešėdamas 
Kaune porą kartų aplankiau savo gerąprie- 
telių, nuoširdžiai pasikalbėjome, prisimi
nėme jaunystės sportinius laikus, savo dar 
gyvus ir mirusius draugus. Nepamiršo Edas 
Australijos, Adelaidės, artimųjų, visų savo 
draugų ir siunčia visiems kuo geriausius 
linkėjimus. Pačiu gyvenimu Lietuvoje jis 
yra patenkintas, nes gauna australišką 
pensiją, o turėdamas šalia savo artimuosius, 
jis jaučiasi visai gerai. Jo adresas:

Baltijos 77-1 (Šilainiai) Kaunas, 
Lithuania. Tel. mobilus: 613-48383.

Gražieji Trakai
Prieš pat paliekant Lietuvą teko da

lyvauti Pasaulio jaunių irklavimo čempio
nate, kuris vyko gražiame Galvės ežere 
Trakuose. Šiose pirmenybėse be Europos, 
Azijos jaunųjų irkluotojų, dalyvavo Ame
rikos ir Australijos sportininkai. Šių 
pirmenybių pasiruošimui Lietuvos vyriau
sybė ir Sporto departamentas išleido gana 
didelę sumą pinigų, tačiau visa Galvės eže
ro prieplauka ir kiti įrengimai buvo labai 
gražiai sutvarkyti ir, kaip sakė kitų kraštų 
ekspertai, atitiko olimpinius ir pasaulinius 
šių įrengimų reikalavimus. Ypač gražus, lyg 
tikros australiškos vasaros oras (ko jau labai 
seniai nebuvo Lietuvoje), sutraukė labai 
daug žiūrovų, o ir pačius sportininkus labai 
džiugino. Baigiamąsias irklavimo varžybas

stebėjau Trakuose kartu su tuo metu ten 
buvusiais Sydnėjaus “Kovo” sportininkais 
Viktoru Šliteriu (jun.) ir Edžiu Viržintu. Ir 
kaip malonu ten buvo mums išgirsti net du 
kartus grojant Australijos himną, nes 
mergina ir vyras laimėjo aukso medalius, o 
vėliau vienas australas laimėjo dar ir si
dabro medalį. Gaila, bet Lietuvos sportinin
kai nelaimėjo prizinės vietos.

Patys Trakai dabar irgi labai išgražėję. 
Čia gali pajusti žilos senovės dvelksmą, 
pamatyti apkerpėjusios gražiosios pilies 
sienas, vaikščioti Vytauto laikus menančiu 
grindiniu. O ką bekalbėti apie karaimų 
kibinus, kuriuos valgant - jie burnoje tirpsta 
ir saugokis, kad kvapnios sultys tavęs 
neaptaškytų, kas pradžioje man ir nutiko.

Trakų vardas kilęs iš lietuviško dar ir 
dabar vartojamo žodžio “trakas”, kuris 
reiškia girioje iškirstą ar išdegintą ir į lauką 
paverstą vietą. O gražusis Galvės ežeras, 

pagal pasakojamas legendas, niekuomet 
negrąžinąs skenduolių, kurie raudajame sau 
mirtį. Pasakojama, kad šio ežero dugne buvo 
paskandintas Kęstučio auksas, esantis 
tvirtais retežiais užrakintas geležinėje 
skrynioje. Jos iškelti negalima, nes ji esan
ti užkeikta.

Mindaugo karūnavimo 
sporto šventė

Kaip jau rašiau, kitais metais Lietuvoje, 
pagerbiant karaliaus Mindaugo karūnavi
mo 750 metų sukaktį, vyks sporto žaidynės. 
Lietuvoje atranka į šias žaidynes vyks daug 
anksčiau, o pačios žaidynės vyks Vilniuje 
birželio pabaigoje, prieš Dainų šventę. 
ALFAS Valdyba ir visi mūsų klubai turėtų 
apie tai rimtai pagalvoti, ir jeigu ne bendras 
rinktines, tai atskiri klubai savo rinktines 
ar žaidėjus turėtų į jas pasiųsti. Vėliau bus 
pateikta daugiau informacijos.

Heinrich Rossmann

Gyvenimas be tėvynės
Iš vokiečių kareivio Heinrich Rossmann - lietuvių partizano “Povo” dienoraščio

Tęsinys, pradžia MP Nr. 34
Duoneliaudamas peržengiau daug len

kų namų slenksčių, pasėdėjau ne prie vieno 
svetingo stalo ir mačiau, kaip šeimininkės 
pjausto gerus lašinius ir žiūri į mane. Jų 
veiduose mačiau užuojautą.

Kartais su vaišingomis šeimininkėmis 
sėdėdavau prie namų ant suolelio. Jos išly- 
dėdamos perspėdavo mane apie rusus, sa
ko “rusai” ir apkabina. Nuo šių žodžių 
stingdavo kraujas, moteiys man duodavo 
kelionei duonos. Kone kiekvieną naktį priei
davau upę ar upelį. Ir čia miškuose pasitai
kydavo apleistų partizanų stovyklų, kur aš 
galėdavau pailsėti. Kartą vakare atėjau į Vil
niaus priemiestį, išėjau į pagrindinę gatvę, 
kur sutiktas lenkas pasakė, kad nuo vakaro 
iki dešimtos valandos lyto vaikščioti nega
lima. Buvo vidurnaktis, mačiau sunkvežimį, 
šalia kurio buvo girdėti kalbant rusiškai. 
Visur mėtėsi apavas, lenkai pabėgo basi.

Praeidamas pro rusų kareivius, aš, 
vokiečių kareivis šypsojausi, praeidavau 
nelaukdamas, kol jie mane užkalbins. Nuė
jau iki prekių stoties. Ji sausakimša rusų, 
todėl ten sėdėti negalėsiu, nes jie gali pra
dėti kamantinėti. Mėnesienoje basčiausi 
iki ryto. Vilniuje patekdavau į vokiečių lėk
tuvų bombardavimus.

Vėl klajojau bei slapsčiausi, pabėgda
vau nuo rusų sargybinių. Būdavo rusai ma
ne vieną apsupdavo iš visų pusių, o man
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pavykdavo pabėgti į stotį. Stotyje taip pat 
rusai, ir aš kaip pelė blaškiausi tarp liūtų 
narve. Nusileidau ir pritūpiau prie vagono 
rato, nežinodamas, ar vagone yra rusų. 
Buvau bejėgis, niekur nežiūrėjau, nieko ne
mačiau. Apie mane niekas negalvojo, neži
nojo, kiek aš išgyvenau, ir kiek dar reikės 
iškentėti, man jau galas. Lik sveika, mano 
brangioji Hilda, tėvai, giminės, broliai, se
serys ir mažas kūdiki!

Beklaidžiodamas kartą užėjau į vieną 
namą ir besišnekučiuodamas su moterimi 
paklausiau, ar čia Lenkija. Ji atsakė, jog 
Lietuva. Taigi aš aklai atklydau į kitą šalį 
ir išgirdau pirmąjį lietuvišką žodį. Į klau
simą, kur Vokietija, moteris gestais paaiš
kino, kad už dviejų kilometrų. Iš tikrųjų 
buvo ne taip. Su ja išsiaiškinti negalėjau, 
todėl taip supratau.

Vėl klaidžiojimai ir bėgimai nuo rusų 
kareivių ir sargybinių.

Vieną dieną sutikau karvę beganančią 
moterį lietuvę. Paprašytąjį nusivedė mane 
į savo namus, kur aš išsimiegojau. Po to 
pažadino. Su ja atėjo mergaitė, mokanti vo- 

. kiečių kalbą. Aš galėjau atverti savo sielą 
ir papasakoti apie savo klajokles. Jos man 
pasakė, kad aš toliau eiti negalėsiu, nes vi
sur miškuose rusai. Jie apsistoję visuose 
ūkininkų kiemuose, be to, netoliese yra 

' miestelis, kuriame taip pat daug rusų ka
reivių. Ši mergaitė patarė niekur neiti ir be 

-reikalo nerizikuoti, nes frontas greit grįš čia, 

ir galiu ramiai lindėti. Ji pasiūlė man pri
siglausti ant kalno, kur aš pirmą kartą susi
tikau su šia mane priglaudusią moterimi, o 
maisto produktus jos man žadėjo nešioti. 
Prižadėjo padėti išgydyti skaudančias ma
no kojas.

Šis leidimas pasilikti buvo man išsi
gelbėjimas pačią sunkiausią mano gyve
nimo valandą. Tai įvyko 1944 metų rugpjū
čio 7-osios rytą. Jos man atnešė karštos 
sriubos, kurios buvau nevalgęs septynias 
savaites, davė skudurų, ir aš nuo žaizdotų 
kojų ėmiau valyti purvą. Po pinučių tvora 
kastuvu išsikasiau sau guolį. Vakarais man 
atnešdavo karšto maisto ir drabužių. Mer
gaitė papasakojo, kad šįryt vienas vokie
čių kareivis išgąsdino ir sukėlė ant kojų vi
są oro uostą. Labai juokinga. Aplink dūz
gia mašinos ir eskadrilės, o aš taip jaukiai 
guliu bičių rojuje, aplinkui sandėliai ir 
ginklai. Mergaitė triskart per dieną atneša 
man karšto maisto, o vakare - ir šiltus dra
bužius. Tą patį vakarą mane aplankė šeimi
ninkė, jos vyras, du broliai ir mergaitė, ne
šiojusi man maistą. Lietuviai užjautė mane, 
tačiau pavojus dar tykojo. Aš retkarčiais 
nušliauždavau toliau, bet jie visada mane 
surasdavo ir visaip padėdavo. Tai man buvo 
didelė laimė.

Savo globotojoms sugalvojau lietuviš
kus vardus ir ateityje vadinsiu jas savaip: 
moterį - Gelbėta, mergaitę - Malona.

Diena po dienos jaučiau, kad imu atsi
gauti. Tai pastebėjo ir Malona. Ji atnešė 
man iliustruotą laikraštį, ir aš galėjau skai
tyti vokiškus žodžius bei žiūrėti iliustra
cijas. Jos rudai perdažė mano karinę ap
rangą. Iš kareivio tapau Lietuvos piliečiu. 

Šioms gelbėtojoms aš perdaviau pasku
tinius daiktus, kurie rodė mane esant vo
kiečių kareiviu: kario knygelę, skiriamąjį 
ženklą, keletą nuotraukų ir atsisveikinimo 
laišką savo žmonai.

Malona šiandien, šeštadienį pirmą kartą 
pakvietė į savo namus. Vaikai, esantys kita
me kambaryje, neturėjo manęs matyti. Ant 
stalo buvo padėta valgio, aš, švariai nusi
skutęs ir apsirengęs, jaučiausi kaip nauja
gimis. Malonos brolis Ramutis prisijungė 
prie mūsų. Jie suprato vokiškai, taigi mes 
tyliai prie uždangstytų langų šnekučiavo
mės iki vėlyvos nakties. Aš neturėjau jokių 
dokumentų, nemokėjau lietuviškai, todėl 
negalėjau užeiti nė pas vieną gyventoją. 
Paskui vėl nuėjau į savo slėptuvę, kur apsi
klojęs antklode lyg rojuje miegojau po at
viru dangumi. Jei ne rusai, gyvenimas būtų 
puikus.

Nepastebimai prabėgo trys savaitės. Atė
jusi Malona pranešė nelinksmą žinią: už 
kalno yra daug rusų, kurie gali pasirodyti ir 
čia. Aš su Malona palieku savo stovyklą ir 
pasitraukiu į daubą. Ten praleidžiame dieną, 
ir aš nutariau su tokiais kaimynais (rusais) 
daugiau negyventi. Taip baigėsi mano ro
mantiškas gyvenimas. Vakare Malona, Gel
bėta ir jos vyras Kantras (tai irgi mano su
galvotas vardas) tariasi, kur mane, vokietį 
be jokių dokumentų, paslėpti nuo rusų. Tai 
buvo labai rizikinga. Malona pasakė, kad 
Kantras prjjms mane į savo daržinę, ir net 
bus geriau, nes jie neturi vaikų.

Greitai trys mėnesiai, kai aš esu Gelbėtos 
daržinėje, kur ant šieno susiradau naują 
būstą. Gelbėta parūpindavo man maisto.
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In memoriam
Jis Lietuvą nešiojosi su savim

Atsisveikinant su Juozu Perlibachu

Lietuvių bendruomenę vėl ištiko didelė 
netektis. Sakau “didelė”, nes mes prara
dome žymų visuomenininką ir kultūrinin
ką Bronių Stašionį, kuris nuo pat atvy
kimo dienos į Australiją dirbo Lietuvos 
naudai.

Pirmą kartąjį sutikau bemokytojaujant 
Bankstowno lietuviškoje savaitgalio mo
kykloje. Jo viltis buvo - išauginti šį jauni
mą ateities Lietuvai. Nežiūrint griežtų rei
kalavimų, mokinių jis buvo mėgiamas, nes 
mokėjo laiku įpinti jumoristišką pastabą ar 
pataisą, tuo “užlygindamas” mokinių žinių 
stoką. Dėmesys jaunimui ir mokslo sieki
mui visad liko Stašionio pirminių reikala
vimų sąraše. Todėl, būdamas ilgametis Aus
tralijos Kultūros Fondo atstovas, jis ir iš
rūpino metinę premiją geriausiam lietuvių 
mokyklos mokiniui. O ir man pačiai bestu
dijuojant, girdėdavau tik padrąsinimus. Gi 
studijas užbaigus, pats pasisiūlė su savo 
mašina apvežioti po apylinkes, ieškant 
tinkamos vietos būsimai darbovietei. Mes 
mašinos dar neturėjom.

Bronius Stašionis gimė 1918 m. Jonavos 
apskrityje, kurioje gyveno gana didelė len
kų bendruomenė ir su kuria kartas nuo 
karto iškildavo įvairių nesusipratimų. Gal 
tai ir paskatino Stašionį studijuoti politi
nius mokslus, o Vokietijoje - Mflnchen’o 
irFrankfiirt’o universitetuose - teisę. Deja, 
dėl emigracijos, studijų užbaigti negalėjo, 
tačiau savo žinias pritaikė visuomeniniame 
lietuviškame darbe.

Australijoje Stašionis tuo pačiu metu 
dalyvavo daugelyje lietuviškų organiza
cijų. Nuo 1956 m. ALB Krašto Taryboje jis 
26 metus be pertraukos buvo išrenkamas 
nariu, tuo pačiu laiku dirbo Bankstowno 
Apylinkės Valdybos pirmininku. Stašionis 
daug dėmesio kreipė į lietuviškos veiklos 
plėtojimą ir dėjo visas pastangas Lietuvių 
Namų įkūrimui. Prieš statybą reikėjo ne
mažai raginimų, atsišaukimų pajamų telki
mui, daug važinėjimų (dažniausiai dar dvi
račiais) po privačius namus, kol buvo su
rinkta pakankamai finansinių pasižadėji
mų. Pakilios nuotaikos netrūko, nes visi 
troško turėti nuosavą pastogę. 1957 m. su 
tinkamom apeigom buvo iškasti grioviai 
Bankstowno Lietuvių Namams - “Daina
va”. Stašionis dalyvavo ne tik organizaci
niame darbe. Lygiai taip entuziastingai jis 
puolė ir į pačią statybą. Prisimenu, kai mes, 
atėję pasižiūrėti darbo eigos, užtikome 
Stašionį ant pačių aukščiausių kopėčių 
dažant pastoges. "O-o-o, aiškiai matosi, 
kad pirmininkas dirba aukštybėse ”, - šau
kėm mes apačioj stovėdami. O jis atsakė: 
"Esu jūsų aukščiausias tarnas". Kitą sa
vaitę mes jį užtikome grindis kalant. "Tai 
ką, jau nužemino pareigose?" - klausiam.

Bronius Stašionis (1918 - 2002)

Ojisatsakė: "Esujūsųžemiausiastarnas”. 
Stašionis išdirbo 413 valandų prie “Daina
vos” statybos ir įėjo į pirmą šaunuolių ket
vertuką. Nuo 1959 m. jis buvo Lietuvių 
Namų pirmininkas. Namai žydėte žydėjo, 
lankymas buvo didelis, kultūriniai ir pra
moginiai renginiai rangėsi tarpusavyje dėl 
lankytojų, pelnas buvo toks, kad jau po trejų 
metų pradėta galvoti apie Lietuvių Namų 
praplėtimą. Pastatą padidinus, jį pavadino 
Lietuvių Klubu ir nuo 1974 iki 1979 m. 
Stašionis tapo to Klubo vedėju. Jo vado
vavimo metu Klubas vis dar darė pelną. 
Lyg jam dar neužtektų darbo, Stašionis 
(žmonos padedamas) ištisus 17 metų išbuvo 
“Mūsų Pastogės” administratorium. Nuo 
1984m.jisperėjo dirbti į lietuvių biblioteką, 
bet to darbo ribas išplėtė: rinko prenumeratą 
lietuviškai spaudai JAV, užsakinėdavo 
naujas knygas, rinko aukas ir skirdavo jas 
lietuviškiems tikslams. Po ilgų metų darbo 
jis pasitraukė iš šių pareigų.

Galbūt aš esu ką nors iš Stašionio veik
los praleidusi, tačiau iš to, kas pasakyta, 
matome, kad jo gyvenime lietuvybė buvo 
pirmoje eilėje, neapleidžiant šeimos ir 
užauginant gražią šeimą. Taip, jis Lietuvą 
išsinešė savo širdy, jai paskyrė savo jėgas 
ir nusinešė ją kartu su savimi.

Mes esame dėkingi už jo darbus. Jis lie
ka mums šviesus prisiminimas ir pavyzdys 
tikro Lietuvos sūnaus.

Gilią užuojautą reiškiu dukrai Jūratei, 
sūnums Kastyčiui, Remigijui ir Vitoliui su 
šeimomis, o taip pat visai Australijos lie
tuvių bendruomenei.

Genovaitė Kazokienė

Ketvirtadienį, rugpjūčio 22 dieną, 
Canberros lietuviai gausiai susirinko 
Šventosios Trejybės katalikų bažnyčioje, 
Canberros priemiestyje Curtin, atsisveikinti 
su visų mėgiamu, gerbiamu ir mielu Can
berros lietuvių bendruomenės nariu Juozu 
Perlibachu. Gausus žmonių dalyvavimas 
laidotuvėse akivaizdžiai parodė jo populia
rumą mūsų tarpe. Malonu pastebėti, kad 
giminės ir pažįstami, net iš Brisbanės, 
Melbourno ir Sydnėjaus, nepagailėjo 
pastangų ir apsilankė jį pagerbiančiose 
mišiose.

Juozas po sunkios, nors neilgos ligos, 
mirė šių metų rugpjūčio 17 d. Canberros 
Private Hospital. Po gedulingų mišių, ku
rias laikė kunigas Tony Frey, gražų atsisvei
kinimo žodį tarė velionio dukra Vida ir 
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjun
gos pirmininkas Viktoras Martišius. Can
berros lietuvių vardu jis pareiškė gilią 
užuojautą žmonai Elenai, dukterims Daliai 
ir Vidai, anūkams, seserims Marijai Balsie
nei Adelaidėje ir Valei Gružauskienei Can- 
berroje bei visiems artimiesiems. Tėvas 
Tony irgi tarė atsisveikinimo žodį.

Juozas Perlibachas gimė 1916 m. ba
landžio 12 d. Kybartuose. Baigęs mokslą, 
tarnavo Lietuvos kariuomenėje Kaune. 
Juozas turėjo gerą balsą ir buvo svarbus 
kariuomenės choro narys. Lietuvos kariuo
menės chore jis atlikdavo solo partijas, 
kurių transliacijų per Lietuvos radiją lauk
davo ne vien tik šeimos nariai, bet ir visi 
lietuviškos kariuomenės dainos mylėtojai.

Sovietams, o vėliau vokiečiams okupa
vus Lietuvą, Juozas aktyviai veikė lietu
viškame pogrindyje. Tai buvo pavojinga ne 
tik jam, bet ir visiems jo artimiesiems. Kai 
po vokiečių okupacijos 1944 m. sovietai vėl 
veržėsi į Lietuvą, jis su tūkstančiais kitų 
lietuvių pasitraukė į Vokietiją. Gyveno 
Scheinfeld pabėgėlių stovykloje, o 1948 m. 
- Schwabisch Gmūnd stovykloje (prie

A'u’A Broniui Stašioniui,
Sydnėjaus Lietuvių Klubo Garbės nariui ir ilgus metus buvusiam Klubo 

menedžeriui mirus, reiškiame gilią užuojautą visiems jo šeimos nariams.
Sydnėjaus Lietuvių Klubo Valdyba

A^A Irenai Janušienei
apleidus šį pasaulį, nuoširdžią užuojautą reiškiu Jos mylimai dukrai Vidai 

Jurašienei, žentui Bernardui, anūkei Daivai ir visiems artimiesiems.
Monika Sodaitienė (Kunca)

Pamaldos lietuviams Sydnėjuje 'ui
Negavus kunigo reguliarioms lietuvių pamaldoms Sydnėjuje, vieną kartą į mėnesį sutiko 

atvykti buvęs mūsų kapelionas kun. Roger Bellemore SM.
Pamaldos Sydnėjuje vyks įprastu laiku, 11.30 vai. Lidcombe sekančia tvarka: rugsėjo8d., 

spalio 13 <L, lapkričio 10 d. ir gruodžio 25 d. per Kalėdas.
Platesnę informaciją suteiks Danutė Ankienė tel.9871 2524 arba Antanas Kramilius, tel.

9727 3131. Sekančiose pamaldose bus išdalinti pamaldų tvarkos lapeliai.
Praneša Parapijos Komitetas

Rašydami testamentq, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudq!

Juozas Perlibachas

Stuttgarto). Juozas Vedė ElėBlį; Tai buvo 
išties laimingos jungtuvėm’i“1 tekančia is 
metais jiedu būtų šventę 55-tųjų vedybinių 
metų sukaktuves, jei jo nebūtų pakirtusi 
sunki liga.

1949 m. jauna pora emigravo į Austra
liją ir pirmuosius tris metus gyveno Bath- 
urste. Ten Juozas gavo darbą, surištą su 
Commonwealth Public Service. Po persi
kraustymo į Canbertą, Juozas 35 metus 
įvairiose pareigose dirbo Department of 
Works and Housing: Juozas džiaugėsi 
dukromis Dalia ir Vida, kurios gimė Austra
lijoje, bei anūkais Mellissa, Damien ir 
Jessica. Jis buvo populiarus savo bendra
darbių gretose ir lietuvių bendruomenėje.

Liūdime netekę šviesaus atminimo 
Canberros lietuvių bendruomenės nario, 
Juozo Perlibacho.

Algimantas Kabaila, Canberra.

Garbingam Lietuvos sūnui, nenuilstamam lietuvybės darbuotojui, 
brangiam mūsų bičiuliui

Broniui Stašioniui
mirus, jo palikuonims: dukrai Jūratei, sūnums Kastyčiui, Remigijui, Vitoliui 

su šeimomis, visiems draugams ir bendradarbiams lietuviškuose dirvonuose gilią 
užuojautą reiškia

Genovaitė, Ugnė ir Kajus Kazokai

Mirus buvusiam ilgamečiu! Sydnėjaus Bibliotekos vedėjui

A “u3 A Broniui Stašioniui,
gilią užuojautą reiškiame dukrai Jūratei, sūnums Kastyčiui, Remigijui, Vitoliui 

ir jų šeimoms.
Vietoje gėlių aukojame “Mūsų Pastogei” $50.

Sydnėjaus Bibliotekos vedėja ir darbuotojos

Lietum/ kultūrinės veidas tęstinumas Aushdqoje 
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 St, North Melbourne, Vic. 3051.
Turint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tel: (03) 9578 4319.
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JUMS REIKALINGA PASKOLA? 
MES SIŪLOME ĮVAIRIAUSIAS 

PASKOLAS

Namui ar butui, investicijai, perfinansavimui, 
taip pat ir paskolas prekybai

Paskolų procentai nuo 4.72% per metus 
pirmiems šešiems mėnesiams

• Paskolos suteikiamos per 5 dienas
• Paskolos nuo $50,000 iki $5,000,000+
• Paskolos iki 105%

v AIMS
HOME LOANS

Vienas didžiausių Australijos ne banko tipo skolintojas, 
laimėjęs daugiau kaip 25 apdovanojimus

Level 16, Central Square, 323 Castlereagh Street, SYDNEY NSW 2000 
Phone 02 9217 2727 or contact Marius Sternberg on 0414 294 126 

Or visit our Web site: www.aimsloans.com.au

Pagerbsime a.a.B.Brazdžionį
Geelongo lietuvių senjorų skautų “Židinys” š.m. spalio 6 dieną (sekmadienį), 

1 vai. po pietų, Geelongo Lietuvių Namuose, Pettitt Park, ruošia a.a. poeto Bernardo 
Brazdžionio pagerbimą.

PROGRAMOJE:
Paskaita apie a.a. poetą Bernardą Brazdžionį. Seks jo poezijos skaitymas 

(išgirsite kelis įdomius eilėraščius).
Mūsų nuomone, poetas B.Brazdžionis - vienas iškiliausių Lietuvos poetų, jį 

galima lyginti su Maironiu bei Vincu Kudirka.
Po programos - smorgasbord pietūs. Kaina - $6, įskaitant kavą ir pyragus. Tad 

kviečiame visus Geelongo, Melbourne bei apylinkių lietuvius į šį pobūvį apsilankyti 
ir pagerbti mūsų garsųjį poetą. Geelongo “Židinio” Vadovybė

Melbourno
Lietuvių Klubo pranešimas

Prašome paskubėti susimokėti nario mokestį.
Klubo metinis susirinkimas šiais metais įvyks rugsėjo 21 dieną, 2.00 vai. p.p. 

Kandidatų pareiškimai Valdybai turi būti pristatyti ne vėliau kaip rugpjūčio 21 
dieną. Visų Klubo narių pareiga yra slapto balsavimo būdu išrinkti sekančių metų 
Valdybą. Pagal mūsų Klubo įstatus, mes privalome išsiuntinėti balsavimo lapelius 
tik tiems nariams, kurie yra jau susimokėję šių metų nario mokestį. Paskutinė 
diena tai atlikti yra rugpjūčio 25 diena. Gaila, bet mūsų įstatai neleidžia dalyvauti 
Valdybos rinkimuose tiems, kurie pavėluoja susimokėti. MLK Valdyba

Norintiems stebėti krepšinio finalus
Rugsėjo 14 dieną (šeštadienį) Wolongonge vyks krepšinio finalinės rungtynės dėl 3-4 

vietos - 6 vai. vakaro ir po to dėl 1 -2 vietos - 8 vai. vakaro. Tikimės, kad į finalines rungtynes 
pateks ir “Lietuvos ryto” komanda. Jeigu atsirastų apie 50 tautiečių, norinčių matyti šias 
rungtynes, bus pasamdytas autobusas, kuris lauks prie Lietuvių Klubo Bankstowne ir nuveš 
bei parveš iš rungtynių. Bilieto kaina asmeniui - $10.

Suinteresuotuosius prašome kuo skubiau (iki rugsėjo 10 d.) skambinti Viktorui Šliteriui 
teL: 9498 2571 arba Antanui Laukaičiui teL: 9798 0306.

ATITAISYMAS. MP Nr. 34, 5 psl. perspausdinant Isoldes Poželaitės-Davis AM 
straipsnį “Kviečiame svetelius” trečioje skiltyje vietoje “darbo kabinetuką” buvo atspaus
dinta “darbo kambariuką”. Apgailestaujame dėl spausdinimo klaidos. Red.

S YDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, NSW 2200 

TeL: (02) 9708 1414 
Fax.: (02) 9796 4962 

E-mail: slc@lithuanianclub.org.au 
www.lithuanianclub.org.au

Sydnėjaus Lietuvių Klubas kviečia visus narius ir jų svečius 
lankytis savo Klube.
DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vai. 
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai.
Uždarytas tik antradieniais.

Virtuvė “Pas Aldoną”dirba
• šeštadieniais nuo 12.30 iki 8.00 vai. vakaro ir
• sekmadieniais nuo 12.30 iki 6.00 vai. vakaro.
Kviečiame visus lankytis ir ragauti naujos ir energingos virėjos - Aldonos 
patiekalus.

Svarbus Pranešimas Pagal Memo
randum and Articles of Association (as amended 1996), išskyrus Garbės 
narius, nariai, pilnai nesumokėję nario mokesčio, Klubo susirinkimuose 
neturi teisės nei dalyvauti, nei balsuoti.
Kadangi bus sprendžiami labai svarbūs nutarimai dėl Klubo ateities, visi 
Klubo nariai prašomi sumokėti nario mokestį iki š.m. rugsėjo 15 dienos 
ir kuo gausiau dalyvauti Metiniame susirinkime.
Metinis susirinkimas — rugsėjo 15 dieną, 3 vai. p.p.

Kviečiame į muzikos ir poezijos popietę

“HTeilės laiškai" kuri Lietuvių Klube įvyks

sekmadienį, rugsėjo 29 dieną, 2.30 vai. po pietų.
Išgirsite lietuvių ir pasaulio klasikų šedevrus, 
kuriuos atliks:

tenoras Antanas Zakarauskas (žiūr. nuo
trauką kairėje)
pianistas Justinas Ankus 
skaitovas Aurelijus Šliavas

Bilieto kaina - $10.
Nepraleiskite nepakartojamos progos.
Lauksime Jūsų visų!

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Lithuanian Club Limited
Important notice

Unfmancial members are urged to pay their subsciption by Sunday 15 September, 
the date of Annual General Meeting, which will commence at 3 pm.

Please note this excerpt form the Memorandum and Articles of Association (as 
amendent 1996):

No member other than a life members shall be entitled to be present or vote at 
any meeting of the Club... Unless he (she) shall have paid alL.. annual subsciptions... 
(Para 15).

Very important decisions about the future of the Club will be set in train at the 
AGM. Members are advised to be financial and to attend.

Laurie Cox (Honorary Secretary)

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tinklapis: www.users.bigpond.conVmpastoge 
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 $65. Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijoje oro paštu $115.00. 

Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.
Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (įskaitant GST) už 1 cm 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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