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XX1I1 Australijos Lietuvių Dienos Melbourne—XXIX Krašto Taryba

2004 m. gruodžio 29-31 dienomis Melbourno Lietuvių Namų Teatro salėje vyko ALB Krašto Tarybos XXIX suvažiavimas. Danny Kalėdos nuotraukoje - ALB Krašto Taryba. 
Plačiau apie ALB Krašto Tarybos XXIX suvažiavimų skaitykite buv. ALB Krašto Valdybos pirmininkės straipsnyje “M.P.” psl. 5.

Vincas 
Bakaitis

Opozicija 
prognožuoja 
A. Brazausko 

saulėlydį
Seimo opozicijos 

lyderis, Tėvynės są
jungos pirm. Andrius 
Kubilius pastebi so

cialdemokratų lyderio Premjero Algirdo 
Brazausko saulėlydžio požymius.

Sausio 21 d. Lietuvos nacionaliniame 
dramos teatre surengtoje spaudos konfe
rencijoje jis prognozavo, kad socialde
mokratai praras kantrybę būti dabartinėje 
koalicijoje, kai pagal sociologų apklausas 
jų populiarumas nukris žemiau 10%. A. 
Kubilius primena, kad prieš rinkimus so
cialdemokratų reitingai siekė apie 20%, o 
pagal paskutines apklausas jų populiaru
mas nukrito iki 11%. “Jeigu tas kritimas 
toliau tįsis tokiais tempais, manau, kad nu
kritus žemiau simbolinio 10% gali prasidėti 
sunkiai prognozuojami procesai”, - sakė A. 
Kubilius. Jis mano, kad tada socialdemok
ratai pradės ieškoti, kaip jiems gelbėtis nuo 
visiško išnykimo iš politinio gyvenimo 
scenos. A.Kubiliaus nuomone, jų ėjimas su 
Darbo partija jiems brangiai kainuos ir 
socialdemokratai praras populiarumą ir 
žmonių pasitikėjimą. “Aš bijau, kad mes 
matome Algirdo Brazausko šlovės saulėlydį”,- 
sakė jis.

Liberalų ir centro sąjungos lyderis Ar
tūras Zuokas mano, kad A. Brazauskas yra 
valdančiosios koalicijos įkaitas, ir jis neturi 
daug manevro laisvės. “Reikia labai aiškiai 
pasakyti, kad už visą valstybės valdymą, pri
imamus sprendimus yra atsakingas Viktoras 
Uspaskichas ir Darbo partija ”, - sakė jis.

Lietuvos Įvykių apžvalga
Anot A. Zuoko, socialdemokratų 

lūkestis, kad jie koalicijoje turės pagrindi
nę įtaką, visiškai žlugo. Valdančiąją koali
ciją vienija tik bendri postai, o ne bendri 
tikslai ir darbai.

Konservatoriai kreipėsi į 
Etikos komisiją

Tėvynės sąjunga sausio 21 d. kreipėsi į 
Seimo Etikos ir procedūrų komisiją, pra
šydama ištirti, ar ūkio ministras Viktor 
Uspaskich nesupainiojo viešųjų ir priva
čių interesų, sustabdęs paraiškų Europos 
Sąjungos (ES) paramai gauti priėmimą.

Seime vykusios Vyriausybės valandos 
metu V. Uspaskich, paklaustas, kodėl 
sustabdė paraiškų ES fondų lėšoms gauti 
priėmimą, teigė nematantis būtinybės jas 
toliau priiminėti. “Didelėms įmonėms nu
matyta 96 mln. litų ES lėšų, o paraiškų pri
imta už daugiau kaip 170 mln. litų. Aš ne
matau tikslo dar priiminėti paraiškų. Pro
jekto paruošimas kainuoja nuo 15 iki 
100,000 litų. Liks pinigų - mes darpratįsim 
paraiškų priėmimą”, - Seimo nariams 
aiškino V. Uspaskich.

Anot liberalcentristo Eligijaus Masiu
lio, po tokių ūkio ministro V. Uspaskich 
veiksmų ES institucijos gali suabejoti Lie
tuvos sugebėjimais tinkamai adminis
truoti skiriamas lėšas, todėl Lietuva gali 
nebegauti numatytos paramos.

Konservatoriui Rimantui Dagiui pasi
domėjus, ar V. Uspaskich’o įkurto “Vikon- 
dos” koncerno bendrovės ir visi jo draugai 
suspėjo pateikti paraiškas ES paramai, ūkio 
ministras atsakė teigiamai.

Anot sausio 21 d. išplatinto Tėvynės 
sąjungos pranešimo, šis oficialus ūkio 
ministro atsakymas kelia abejonių, ar V.

Nukelta į 2 psl.

Onutei Kapočienei - OAM
Šių metų Australijos Dienos proga OAM 

medalis (Order of Australia Medai) buvo 
suteiktas sydnėjiškei Onutei Kapočienei. 
Kaip oficialiai paskelbta, ši garbės atžyma 
jai suteikta “for service to the Lithuanian 
community of Sydney, particularly through 
the Sydney Lithuanian Women’s Social Serv
ice Association.”

Nuoširdžiai sveikiname Onutę Kapo- 
čienę šia garbinga proga ir džiaugiamės 
Australijos pripažinimu, kad jos nuopelnai 
Lietuvių Bendruomenei yra išskirtiniai.

Linkime, kad gerbiama Onutė dar daug 
metų tęstų savo darbą lietuvybės baruose - 
su įprastine energija, rūpestingumu, entu
ziazmu ir ištverme.

Apie Onutės Kapočienės apdovanojimą, su didele spalvota jos nuotrauka 
pirmame puslapyje, rašė ir “Fairfield City Champion”:

“If they were handing out awards for humility, Fairfield resident Ann Kapočius 
would receive first prize. Mrs Kapočius has just received a Medal of the Order of 
Australia (OAM) but wonders what the fuss is all about.

Sydney’s Lithuanian community would not be the same without Mrs Kapočius. 
Her longstanding dedication to the Lithuanian community of Sydney, particu
larly through the Sydney Lithuanian Women’s Social Association, is inspiring.

Mrs Kapočius has spent the past 16 years visiting elderly members of the 
Lithuanian community in nursing homes throughout Sydney and has co-ordinated 
the Lithuanian Women’s Association Visiting Scheme at Royal Prince Alfred 
Hospital (RPA).

She also attends lectures at the RPA to keep up-to-date with the latest treat
ment of people with dementia. She offers interpreting assistance so that elderly 
patients who revert to their mother tongue can communicate more easily with 
medical staff. If she cannot visit elderly patients herself, she arranges for another 
volunteer from the Community Visitors Scheme to drop by. (...)

(...) She believes she has benefited more than anyone from her work.
“They know how to live... they can teach you quite a bit,” she said.
Mrs Kapočius has lived in Australia for 57 years. Jennifer Lang
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Vytautas 
Patašius

♦ Sausio 24 d. 
slaugos namuose 
Sydnėjuje mirė žy
mi australų operos 
solistė June Bron- 
hill, sulaukusi 75 
metų amžiaus. 
Gimusi kaip June 
Gough, ji pakeitė 
savo pavardę į 
Bronhill iš dėkin

gumo gimtajam Broken Hill miestui, įgali
nusiam ją tęsti balso lavinimo studijas Lon
done. Australijoje ypač populiari solistė 
buvo priversta nutraukti muzikinę karjerą 
dėl didėjančio apkurtimo bei progresuojan
čios Alzheimer ligos.
♦ Sausio 25 d. Kalifornijoje, tragiškai 
baigėsi Juan Manuel Alvarez bandymas 
nusižudyti, su automobiliu sustojant ant 
bėgių prieš artėjantį greitąjį traukinį. 
Traukinys, nuėjęs nuo bėgių, atsimušęs į 
gretimą prekinį traukinį, susidūrė su iš 
priekio atskubančiu keleiviniu traukiniu. 
Žuvo 11 žmonių, 180 sužeisti, o gyvas 
išlikęs Alvarez suimtas laukia teismo.
♦ Sausio 26 d. Australijos žiniasklaida 
pranešė, kad drastiško kunigų trūkumo 
Australijos katalikų parapijose pasėkoje 
gruodžio mėnesį Australijos Katalikų 
Kunigų Tautinė Taryba raštu kreipėsi į 
Vatikano Vyskupų Sinodą, prašydama 
panaikinti celibato prievolę kunigams. 
Celibatas ir dabar nėra privalomas vedu- 
siems anglikonų kunigams, perėjusiems į 
katalikų tikėjimą.
♦ Sausio 26 d. Bagdade teroristai susprog
dino automobilyje paslėptą bombą pro 
šalį važiuojant patruliuojantiems australų 
kariams. Sužeisti 6 australų kariai, kurių 
du turėjo būti skubiai operuojami. Tą pačią 
dieną sukilėliai apšaudė australų karius

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
Uspaskich’o įsakymas, kuriuo sustabdytas 
konkursas, nėra sąlygotas jo privačių 
interesų. Konservatoriai įžvelgia, jog nau
jų paraiškų pateikimas apsunkintų gali
mybę laimėti konkursą su “Vikondos” kon
cernu susijusioms bendrovėms ir asme
niniams ministro draugams.

Liberalcentrįstai: V. Uspaskich 
provokuoja Vyriausybės žlugimą

Liberalcentristai, vertindami ūkio mi
nistro Viktor Uspaskich veiksmus dėl pa
raiškų Europos Sąjungos paramai gauti 
sustabdymo, teigia, kad Darbo partijos 
lyderis provokuoja Vyriausybės žlugimą.

Seimo Liberalų ir centro frakcijos se
niūno pavaduotojo Sauliaus Lapėno ver
tinimu, tai rodo ne tik V Uspaskich’o kom
petencijos stoką, bet ir norą vienvaldiškai 
tvarkytis Vyriausybėje “statant į kampą” 
valdančiosios koalicijos partnerius. Jo 
nuomone, V Uspaskich sąmoningai griau
na Vyriausybę, kad po to galėtų pasitei
sinti prieš rinkėjus, jog negalėjo įvykdyti 
populistinių rinkimų pažadų. “Ar nebus 
teisūs tie, kurie tvirtina, kad Darbo partijos 
rėmėjų įmonių paraiškos ES paramai gauti 
jau pateiktos?” -klausia S. Lapenas.

Kaip primena ELTA, Darbo partijos 
lyderio V. Uspaskich vadovaujama Ūkio 
ministerija buvo nutarusi nuo vasario 17 d. 
sustabdyti kai kurių paraiškų gauti ES pa
ramą priėmimą, nes esą prašoma parama 
smarkiai viršija ES numatytas skirti lėšas.

Savo ruožtu finansų ministras Algirdas 
Butkevičius pareikalavo, kad V. Uspaskich 
kuo skubiai! atšauktų šį įsakymą. Priešingu 
atveju ministras pagrasino atšaukti Ūkio< 
jninisterijai suteiktus įgaliojimus skirstyti

Trumpai iš visur
netoli Australijos ambasados Bagdade, 
nepadarydami nuostolių. Ši diena buvo 
ypač nuostolinga amerikiečiams. Žuvo 31 
jų karys, vakarinėje Irako dalyje nukritus ir 
sudužus transporto sraigtasparniui.
♦ Sausio 28 d. Suomijos sostinėje Hel
sinkyje prasidėjo taikos derybos tarp 
Indonezijos vyriausybės ir Laisvojo Aceh 
Sąjūdžio (GAM) sukilėlių vadovybės. 
Indonezijos delegacijai pirmininkauja 
Widodo Adi Sutjipto, valstybės saugumo 
ministras, gi GAM sukilėlius atstovauja 
Malik Mahmud, egzilinės Aceh vyriau
sybės Švedijoje ministras pirmininkas. 
Deryboms tarpininkauja buvęs Suomijos 
prezidentas Martti Ahtisaari.
♦ Sausio 28 d. j Sydnėjų iš Guantanamo 
įlankos kalinimo grįžo Mamdouh Habib, 
amerikiečių įtartas New York ir Washington 
užpuolusių teroristų kariniu amokymu. 
Habib buvo suimtas Pakistane 2001 m. 
pabaigoje, kurį laiką kalintas Egipte, o nuo 
2002 m. tardytas Guantanamo įlankos 
amerikiečių karinėje bazėje Kubos saloje. 
Amerikiečiai jį paleido neturėdami pa
kankamai kaltės įrodymų. Mamdouh Ha
bib advokatai skelbia reikalausią kom
pensacijos dėl neteisėto kalinimo ir tariamo 
kankinimo tardant.
♦ Sausio 28 d. Australijos opozicinė dar- 
biečių partija savo lyderiu išrinko Kim 
Beazley, jau anksčiau ėjusį šias pareigas 
1996-2000 metų laikotarpyje. Naujasis 
opozicijos lyderis žada persikelti iš Vakarų 
Australijos į Sydney.
♦ Sausio 30 d. įvykusiuose rinkimuose 
Irake dalyvavo apie 60% balsuotojų, ne
žiūrint sukilėlių bandymų atgrasinti žmo
nes nuo balsavimo. Bagdade sukilėliai 
apšaudė kai kurias rinkimų būstines bei 
sprogdino bombas, raketomis apšaudyta 
JAV ambasada, užmušti du amerikiečiai.

ES paramą verslui.
Socialdemokrato A. Butkevičiaus vado

vaujama Finansų ministerija yra atsakinga 
Europos Komisijai (EK) už struktūrinių 
fondų lėšų panaudojimą Lietuvoje.
Posėdžiaus pareigūnų ryšius su 

KGB tirsianti komisija
J pirmąjį posėdį ketina susirinkti Seimo 

'. sudaryta laikinoji tyrimo komisija užsienio 
reikalų ministro Antano Valionio, Vals
tybės saugumo departamento (VSD) gen. 
direktoriaus Arvydo Pociaus ir Seimo 
vicepirmininko Alfredo Pekeliūno gali
miems ryšiams su KGB ištirti. Tai ELTAI 
patvirtino šios komisijos pirmininkas Skir
mantas Pabedinskas. Anot jo, komisija turi 
pradėti darbą tada, kai paskelbus “Valstybės 
žiniose” oficialiai įsigalios Seimo priimtas 
nutarimas dėl komisijos sudarymo.

Šiuo metu jo vadovaujama komisija jau 
pradėjo ruoštis būsimam darbui. Kadangi 
bus dirbama ir su slapta informacija, bus 
stengiamasi parinkti tuos žmones, kurie turi 
teisę dirbti su valstybės paslaptį sudarančia 
informacija.

Kaip primena ELTA, Seimo laikinoji 
komisija pareigūnų ryšiams su KGB ištirti 
suformuota iš 12 asmenų. Komisija įparei
gota įvertinti KGB atsargos karininkų sta
tusą, nustatyti, kokiomis aplinkybėmis 
minėti paręigūnai buvo įtraukti j sovietų 
saugumo rezervo sąrašus, ar skiriant juos j 
šiuo metu einamas pareigas nebuvo pažeisti 
teisės aktai, ar jų buvimas dabartinėse 
pareigose nekelia grėsmės nacionalinio 
saugumo interesams ir ar j KGB rezervo 
sąrašus buvo įtraukti kiti dabartiniai 

, politikai, teisėjai ar valstybės pareigūnai.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau- 

_da, ELTA, BNS ir LGITIC biuleteniais. t z 

žvncriMJ
Pastaruoju metu Lietuvos spaudoje ir 

tarp žmonių plinta nepasitenkinimas skan
dalais, kurie kyla naujai išrinkto Seimo bei 
Vyriausybės plotmėje. Pateikiame vieną iš pa
sikartojančių neigiamų komentarų. Red.

V
Šėlsmas prie lovio

Dr. Vytautas Radžvilas, 
politologas, Vilnius

Savo didžiojo veikalo apie geriausią 
valstybę pabaigoje Platonas išdėstė ir kai 
kuriuos samprotavimus apie jos priešybę, 
kurią vaizdžiai pavadino kiaulių valstybe. 
Įžvalgusis mąstytojas ir čia neapsiriko. 
Akivaizdu, kad tokia valstybė egzistuoja 
ne vien šio teoretiko vaizduotėje, nes turi
me mažiausiai vieną gyvą jos pavyzdį. Tai - 
Lietuva.

Šitaip teigti galima nė truputėlio ne
svyruojant, nes išvysti tokio naujosios 
valdžios veido, o tiksliau - fizionomijos, 
greičiausiai nesitikėjo ne tik ją uoliai rin
kusieji mylėtojai, bet ir aršiausi priešininkai 
bei kritikai. Klausimas, kaip keisti šią 
padėtį ir ką daryti, kyla savaime, nes 
sugrįžtantis blaivus protas kužda, jog ši 
padėtis iš tiesų grėsminga.

Šiandien greičiausiai jau net nuolatos 
giedrai nusiteikę optimistai negali nema
tyti vis gilėjančios prarajos tarp dviejų 
valstybės raidos tendencijų. Viena vertus, 
Lietuva iš pažiūros vis labiau tampa Vakarų 
pasaulio dalimi ir susiduria su vis naujais 
iššūkiais. Kita vertus, šiuos iššūkius tenka 
pasitikti ir mėginti juos įveikti, pačioje vals
tybėje vykstant bent jau kol kas nesustab
domam politinio ir partinio gyvenimo nuo
smukiui.

Jokiame ankstesniame Seime nebuvo 
tiek daug faktinių beraščių visomis šio žo
džio prasmėmis, neturinčių ne tjk įstaty
mams leisti būtiniausių žinių ir įgūdžių, bet 
ir elementarios nuovokos apie pačią parla
mentinės veiklos prigimtį bei paskirtį. 
Maža to, šį kartą itin gausu tautos išrinktųjų, 
apskritai nenusiteikusių ko nors mokytis, 
nes Seimas jiems yra vieta, kur jie atėjo ne 
dirbti, o tik pasinaudoti mandato teikia
momis galimybėmis lengviau ir greičiau 
pasipildyti savo kišenes. Lieka tik pridurti, 
kad panašūs tautos tarnai užduoda toną ir 
Vyriausybės veiklai.

Reikia tinkamai suprasti ir atsakingai 
vertinti šio nuosmukio mastą ir galimus 
padarinius. Šiaip ar taip, atsidūrusi tokios 
kompanijos rankose valstybė tampa panaši 
į nevaldomą, uolų link nešamą laivą, kurio 
nevykusi įgula ne tik negelbėja, bet karšt
ligiškai stveria viską, kas papuola po ranka, 
ir ruošiasi sprukti.

Nėra malonu mąstyti tokiomis analogi
jomis lyg tyčia lemtingu tautos ir valstybės 
gyvavimo tarpsniu. Tačiau šis tarpsnis yra

Tirs magijos ir panašias paslaugas
Vyriausybės įteigta speciali komisija 

nusprendė pradėti tyrimą, kuris atskleistų 
netradicinės medicinos ir magijos papliti
mą bei galimą žalingą poveikį. Sparčiai 
Lietuvoje populiarėjančios parapsicholo
gijos, būrimo, spiritizmo seansų, “energe
tinio gydymo” ir panašios paslaugos kelia 
specialistų susirūpinimą, nes tokių pa
slaugų teikėjai vartotojams negali užtikrinti 
jų tikrumo.

Kaip komisijos posėdyje pabrėžė Nau
jųjų religijų tyrimų centro specialistas Arū
nas Peškaitis, šiuo metu visuomenėje bei 
žiniasklaidos priemonėse labai suintensy- 
vėjęs okultizmo - tikėjimo tariamai gam
toje ir nematomame pasaulyje glūdinčių 
galiųįyajtdymo ir pąnaudojipto galimybe - 
propagavirpas. Pąsak, speęialistOj pats 
tikėjimą^ rnagjją. if, magiškos pasaugos 

būtent toks. Juk išmintingai ir sąžiningai 
pasinaudojusi Europos Sąjungos parama 
Lietuva įgytų vienintelę ir - tai būtina pa
brėžti - greičiausiai paskutinę galimybę 
tapti stipria, oria ir klestinčia šalimi. Jeigu 
šios galimybės bus iššvaistytos arba pra
leistos, valstybės likimas iš esmės bus nu
lemtas. Tokiu atveju ji neabejotinai taps 
atkampia ir atsilikusia ES provincija, iš 
kurios strimgalviais spruks gabiausia ir 
veikliausia jos piliečių dalis.

Sparčiai gausėja požymių, kad gali pa
sikartoti 1992-1996 m. įvykiai: būtent tuo 
laikotarpiu buvo priiminėjami lemtingi 
sprendimai, dėl kurių pagal daugelį verti
nimų Lietuva tapo ne Vakarų, o trečiojo 
pasaulio šalimi.

Deja, jau pirmieji naujosios valdžios 
žingsniai verčia būgštauti, kad jeigu prie 
lovio susibūrusi ir ciniškai priėjo besistum
danti amoralių nemokšų šutvė nebus 
sustabdyta, galime sulaukti dar blogesnio 
prieš dešimtmetį vykusios liūdnos istorijos 
tęsinio. Apskritai laikas būtų suvokti, kad, 
eksperimentuojant ir žaidžiant tautos bei 
valstybės likimu, kritinė riba jau seniai 
peržengta.

Laimei, vis daugiau Lietuvos piliečių 
pradeda suprasti, kad dabartinė Lietuva 
patiria ne paprastus savo raidos sunkumus, 
o išgyvena stačiai egzistencinės krizės ir 
lūžio laikotarpį, kai reikia apsispręsti dėl 
tolesnės šalies ateities. Minėta dviejų mū
sų raidos tendencijų priešprieša negali 
trukti amžinai. O raidos keliai iš esmės yra 
tik du - vakarietiškos demokratijos stip
rinimas arba rytietiškos nomenklatūrinės 
oligarchijos įtvirtinimas.

Mūsų akyse vykstantis zooidinis 
atkutusips nomenklatūros šėlsmas prie 
valdžios lovio rodo, kad kol kas sukama 
antruoju keliu. Todėl klausimas, kaip su
grįžti į pamestas sveikos raidos vėžes, šian
dien tampa svarbiausias. Į jį atsakyti nebus 
lengva: matyt, prireiks nestandartinių 
sprendimų.

Juk kad ir kaip smerktume tuos šėlstan- 
čiuosius, tenka pripažinti, kad prie išsva
joto lovio jie atsidūrė ne jėga ar ginklu. Jie 
patys yra ne tik valdžia - jie yra ir veidro
dis, atspindintis juos išsirinkusios visuo
menės ar bent didžiulės jos dalies dvasinį, 
moralinį ir intelektualinį veidą. Maža to, 
jie nenukrito ir iš dangaus, nes šis siautu
lys yra tik ištisus keturiolika metų vyku
sios kelionės atgal į “šviesią praeitį” galuti
nė stotelė. Šiuo keliu ėjo ir šiandieniam 
nomenklatūros šėlsmui dirvą pureno vi
sos be išimties dabartiniame Seime esan
čios politinės jėgos.

Todėl, svarstant amžinąjį klausimą “ką 
daryti?” ir ieškant išeities iš šios aklavie
tės, vis tenka vyti šalin įkyriai šmėkščio
jančią mintį: nejau revoliucija - oranžinė 
ar kitokia - išties yra vienintelis būdas 
sustabdyti šitą įsisiautėjusios nomen
klatūros šėlsmą ir jos vykdomą valstybės 
siaubimą bei žlugdymą? □ 

neturėtų būti persekiojamos demokratinėje 
visuomenėje, tačiau žiniasklaidos priemo
nėse pateikiama informacija apie kai kurias 
paslaugas dažnai yra ir paslėpta reklama, 
be kritinio tokių paslaugų vertinimų.

A. Peškaitis pažymėjo, kad po tokių 
televizijos laidų, straipsnių spaudoje pa
daugėja pas šiuos “specialistus” besikrei
piančių asmenų, kurie ieško “gydymo” ar 
“psichologinės pagalbos”. Tačiau ieškan
tieji neinformuojami, kad paslaugos teikė
jas niekaip negali užtikrinti paslaugos tik
rumo, nepateikiama jokios informacijos 
apie parapsichologų, astrologų išsilavinimą.

Skelbimuose įvardijamas paslaugas 
teikia asmenys, neturintys Lietuvos svei
katos apsaugos sistemoje pripažįstąmo 
išsilavjnjr^o ir licencijų tokiai veiklai.
■,.7.77 ,.77.7..7< / . usme
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XXTII Australijos Lietuviu Dienos - 3 
Mokytojų Konferencija: tikslas 

pateisina priemones
Rita Baltušytė

Nereikia varžytis vaikus ir tėvus pa
pirkinėti, kad pirmieji norėtų lankyti 
lietuvių kalbos pamokas, o antrieji užsi
degtų noru juos į tas pamokas vežioti. Šis 
pedagoginiu požiūriu gal ir ne pats idea
liausias metodas pusiau juokais (bet tik 
pusiau) buvo pasiūlytas lietuvių kalbos 
mokytojų konferencijoje. Antrą XXIIIALD 
dieną (Gruodžio 28) Konferencija vyko 
Melbourne Lietuvių Klubo bibliotekoje.

Po konferencijos rengėjos Rūtos Kenny 
įžangos ir sveikinimų, žodis suteiktas mo
kytojai iš Sydnėjaus dr. Liudai Apinytei-Po- 
penhagen. Ji papasakojo apie savo darbą 
kuriant lietuvių kalbos kursus inemete. 
Pernai liepos mėnesį pradėtas pamokas, 
kurių išviso bus 24, galima rasti Sydnėjaus 
lietuvių informacijos centro svetainėje 
(www.slic.org.au)

Projektas LLL (Lithuanian Language 
Lessons) įgyvendinamas naudojantis iš 
NSW valdžios gauta dotacija ($15,490) ir 
Australijos Lietuvų Fondo vienkartine 
parama ($1,000). Šias lėšas valdo ALB 
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba. Mokytojų 
Konferencijoje dalyvavo ir projekto ini
ciatoriai, SLIC svetainės šeimininkai Ra
mona Rataitė-Zakarevičienė ir dr. Ramu
tis Zakarevičius.

Po Liudos žodį gavo svečias iš Lietuvos 
Tautinių mažumų ir išeivijos departamento 
prie LR Vyriausybės generalinis direktorius 
Antanas Petrauskas. Iš profesijos, beje, ir 
pats mokytojas, buvęs ilgametis Vilniaus 
Vienuolio gimnazijos direktorius p. Pe
trauskas sakė, kad prie LLL galėtų prisidė
ti ir jo vadovaujamas departamentas, pini
gų atsirastų ir naujiems bendriems Austra
lijos lietuvių ir jo vadovaujamo departa
mento projektams.

A.Petrauskas taip pat pakvietė moky
tojus ir mokinius atvykti į lietuvių kalbos 
kursus prie Vilniaus universiteto. Jis papa
sakojo, kad kursai rengiami Lietuvos va
saros metu. Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas samdo paskaitininkus, 
sumoka kelionės išlaidas atvykstantiems, 
suteikia jiems nemokamą pastogę (Peda
goginės raidos centro bendrabutyje) ir 
veltui maitina.

Ir pamokos internete, ir Lietuvos val
džios atstovo pasiūlymai atrodo vilio
jančiai, tačiau lituanistinio švietimo bėdų 
Australijoje jie neišspręs. Tai kasdieniniai 
lietuvių kalbos mokytojų rūpesčiai. Jais 
pasidalinti, bendrai paieškoti išeities iš 
padėties ir buvo pagrindinis Mokytojų 
Konferencijos tikslas.

O padėtis tokia, kad nuo 2006 m. Aus
tralijoje lietuvių kalbos pažymys nebebus 
įskaitomas į brandos atestato procentus 
stojant į universitetus ar kitas aukštojo 
mokslo įstaigas. Ir šiuo metu lietuvių kal
bos „reitingas“ ne per aukščiausias - 10 
taškų, palyginimui hebrajų kalbos -15 taš
kų; Sydnėjuje pasitaikė, kad vienai mergai
tei lietuvių kalbos pažymys netgi „numušė“ 
vidurkį nuo 66 iki 64 taškų.

Skaitytojų nevarginsiu specifiniais sis
temos aiškinimais. Tačiau visi Australijos 
lietuviai turi žinoti, kad lietuvių kalbos 
dėstymas šios šalies, kaip mes sakome, 
valdiškose mokyklose bus nutrauktas, 
kadangi per visą kontinentą negalime rasti 
penkiolikos dvyliktokų, kurie norėtų lie
tuvių kalbos pamokas lankyti. Penkiolika 
abiturientų per visą Australiją - tokio 
minimumo reikalauja federalinė švietimo 
ministerija.

Pernai dvyliktoje klasėje lietuvių kalbos 
mokėsi du moksleiviai Sydnėjuje ir keturi 

Melbourne. Šiemet išviso į lietuvių kalbos 
kursus užsiregistravo 13 gimnazistų Syd
nėjuje ir 18 Melbourne. Adelaidėje lietuvių 
kalbos dėstymas, atrodo, yra visai nutrūkęs.

Taigi, pagrindinis Mokytojų Konferen
cijoje aptartas klausimas ir buvo: ką daryti, 
kad Canberra nenutrauktų lietuvių kalbos 
mokymo programos. Kur rasti vaikų ir 
jaunuolių, pasiryžusių visus šeštadienius 
skirti savo tėvų ir senelių kalbai. Juk sąly
gos tam Australijoje yra neblogos: valdžia 
duoda klases, atlygina mokytojus. Tik štai 
su mokiniais bėda.

Padėtis panaši ir Geelonge. Apie tai 
Konferencijos dalyvius informavo moky
toja Loreta Čižauskaitė-Tigani.

Liuda Apinytė-Popenhagen, kuri yra ir 
ALB Krašto Valdybos vicepirmininkė, pa
pasakojo, kad problemą bandyta spręsti 
parašius peticiją (ją pasirašė 514 žmonių 
visoje Australijoje), tačiau šis kelias nepasi
teisino - peticiją gavęs švietimo ministras 
Brendan Nelson paaiškino, jog tuo reikalu 
reikia kreiptis ne į federalinę valdžią, o 
kiekvienos atskiros valstijos švietimo de
partamentus...

Bene daugiausia išradingumo renkant 
„lietuvybės rekrūtus“ parodė melboumiš- 
kiai. Neblogų rezultatų davė ir šio rašinėlio 
pradžioje minėtas ilgamečio atsidavusio 
lietuvių kalbos mokytojo Fausto Sadausko 
pasiūlytas „morkos“ metodas, kai vaikai 
skatinami saldainiais, o tėvams tenka ir 
butelį pastatyti. Žinoma, čia ne tiek svar
bus pats „papirkimo“ aktas, kiek proga 
pedagogams asmeniškai suartėti su moki
nio šeima, geriau pažinti jo aplinką.

Asmeniškai į „mokinių medžiojimo ak
ciją“ yra įsijungęs ir Andrius Žilinskas. 
Konferencijos programoje (ir eigoje) nuty
lėta, kad jis - LR Garbės generalinis kon
sulas, Andrius pristatytas kaip mokinių 
surinkimo akcijos ryšininkas. Pasirodo, 
abu garbingi įsipareigojimai vienas kitam 
ne tik netrukdo, o dar gi padeda.

Gavęs Australijoje gyvenančių Lietuvos 
piliečių, turinčių teisę balsuoti Prezidento 
ir Seimo rinkimuose, konsulas galėjo susi
daryti vaizdą, kiek tarp naujųjų lietuvių 
gali būti potencialių lituanistinių kursų 
lankytojų. Pasak jo, šiuo metu Melbourne 
ir apylinkėse gyvena apie 60 lietuvių šei
mų, į Viktoriją atvykusių prieš 10,15 metų 
ar... prieš tris mėnesius.

Ta pačia tema kalbėjo ir Aida Žilins
kienė, kurijos pačios žodžiais tariant, nie
kur nepriklauso, bet visur dalyvauja. Ji 
atvirai pasakė, kad mokinių surinkimo 
akcija jai svarbi asmeniškai, kad sūnūs ir 
toliau turėtų galimybę Australijoje tobu
linti savo lietuvių kalbą. Žinoma, reikėjo 
žmones tuo klausimu informuoti ir, kas be 
ko, paagituoti. Dėl to Aida negailėdama nei 
laiko, nei jėgų, pagal konsulato sąrašą 
skambino, pas kai kuriuos važiavo į namus 
(nuoširdesnių ryšių užmezgimui nepa
kenkdavo ir atsivežti sausainiai).

Apie variantą, kai į lituanistinius kursus 
nesurinkus reikiamo vidurinės mokyklos 
mokinių skaičiaus, lietuvių kalbos dėsty
mą būtų galima perkelti į TAFE, papasa
kojo Viktorijos Švietimo Ministerijos pata
rėjas Jonas Dainutis. Nors vaikystėje ir 
lankė lietuvišką vaikų darželį (drauge su 
Andrium Žilinsku), lietuviškai kalbėti apie 
rimtus dalykus Jonui buvo sunkoka. Tenka 
pastebėti, kad maždaug nuo pusės ir visas 
Konferencijos darbas nejučiomis perėjo į 
anglų kalbą. Po diskusijų Jonas prižadėjo 
pasinaudodamas savo tarnybine padėtimi 
(aišku, gerąja prasme) dar giliau'ištirti lie
tuvių kalbos rnokymo galimybes. ' •> 
' ' Mokytojų konferencijoje priimtoje

Pareiškimas
Š.m. sausio 19 d. „Mūsų Pastogės” Nr.1-2 straipsnyje,,54-oji Sporto Šventė 

Melbourne. Atidarymas ir oficialioji dalis” A. Laukaitis rašo: „... LR Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamento gen. direktorius A. Petrauskas sveikino ir įteikė 
daugybę pažymėjimų ir dovanų žmonėms (šios Šventės rengėjų ir ALB Krašto 
Valdybos jam pateiktų taip vadinamų nusipelniusių kultūros, meno ar dar ko 
nors žmonių pavardes), bet nė vienu žodžiu nebuvo pasveikinti sportininkai. ”

Deja, šie teiginiai ne visai atitinka tikrovę. Šios Šventės rengėjai, XXIII ALD 
Ruošos Komitetas, jokių „taip vadinamų nusipelniusių” žmonių sąrašų 
nesudarinėjo ir, tuo labiau, niekam jų nepateikinėjo.

Lilija Kozlovskienė
XXIII ALD Ruošos Komiteto pirmininkė

Mokytojų Konferencijos dalyviai (iš kairės): Faustas Sadauskas, Rasa Imbrasienė, 
Rūta Kenny, Snieguolė Žemkalnienė, Lolita Kalėda, Aida Žilinskienė, Dalia Didžienė, 
Liuda Apinytė-Popenhagen, Antanas Petrauskas, Ramona Rataitė-Zakarevičienė, 
Ramutis Zakarevičius, Loreta Čižauskaitė-Tigani, Andrius Žilinskas, Jonas Dainutis.

Autorės nuotrauka.

rezoliucijoje pabrėžta, jog tuo atveju, jei 
lietuvių kalbos mokymas būtų perkeltas į 
TAFE, tai daryti tik užsitikrinus, kad at
siradus pakankamai dvyliktokų, vėl būtų 
galima grįžti į gimnazijos programą.

Konferencioje dalyvavusi kalbų mo
kymo specialistė Melbourne Universiteto 
dėstytoja dr. Kristina Brazaitienė perskaitė 
pranešimą (lietuvių kalba!) apie abitūros

Padėka
Ruošiant sudėtingą Kariuomenės, Gynėjų Dienos Minėjimą su apsilankiusia 

“Sutaro” kapela iš Lietuvos, nuoširdžiai dėkojame Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
Valdybai už patalpas, Lolitai ir Danny Kalėdoms, Irenai Kalėdienei, Lėtai 
Kramilienei ir Paul Trebesius už pagalbą, Darijai Meginienei už karišką košę ir 
visiems tautiečiams, kurie taip gausiai apsilankėte į šį minėjimą - koncertą.

Ramovėnų vardu A. V Kramilius

Iš “Kanimbla” - atsiliepkite
My name is Greg Langley and I am a 

freelance journalist currently researching 
Post War immigration to Australia. 
Specifically, I am aiming to focus on the 
displaced persons who arrived in 
Melbourne on the HMAS Kanimbla (after 
being transferred from the General Stuart 
Heintzelman in Fremantle) on Sunday, 7th 
December, 1947.

Given the significance that the arrival 
of the passengers of the Kanimbla would 
subsequently have for Australia and 

Sydney Lithuanian Information Centre ( SLIC ] now offers 
FREE ONUNE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@siic.org.au

egzaminus (tekstas išspausdintas “M.P.” 
1-2 numeryje).

Pasidalinę patyrimu, palyginę savo ir 
kitų bėdas, pasitarę kaip iš jų „išlįsti“ 
mokytojai atsisveikino iki (baisiųjų?) 2006 
metų, kai vėl susirinks į konferenciją 
Geelonge. O tada jau, kaip sakoma, kiti 
metai, kiti lapai.

□

Australian history, I believe their 
experiences in coming to, arriving and 
living in Australia would be of appeal to a 
wider readership. I hope to be able to track 
down these people or their descendants to 
conduct an interview with them.

Please write:
Greg Langley
17 Kalimna Street
East Bentleigh 3165
Victoria
E-mail: glangley@tiscali.de
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Iš Redakcijos pašto
Gerb.Redaktore,

Nuo Australijos Lietuvių Bendruo
menės įsikūrimo ilgą laiką vienintelis 
būdas pagerbti lietuvius, pasitarnavusius 
Lietuvai ar Lietuvių Bendruomenei, buvo 
išrinkti juos Garbės nariais pagal ALB 
Statutą. Jeigu neklystu, viena tautietė gavo 
šią garbę. Po Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo, 1992 Lietuvos Respublikos 
Prezidentas įsteigė pagerbimo medalius ir 
per tą laiką keli Australijos lietuviai visuo
menininkai bei kultūrininkai buvo jais 
apdovanoti.

Padėtis drastiškai pasikeitė per pra
ėjusios ALB Krašto Valdybos kadenciją. 
Buvo pradėti plačiai dalinti Krašto Val
dybos įsteigti padėkos pažymėjimai 
prisidėjusiems prie lietuvių veiklos. Kar
tais net neaišku, dėl ko gavusieji juos 
užsitarnavo. Dar keisčiau, atsirado LR 
Ministro Pirmininko padėkos raštai ir 
vardiniai laikrodžiai; LR Kultūros 
ministerijos padėkos raštai; Tautinių 
mažumų ir išeivijos departmento ženklai 
bei raštai ir keletas kitų. Kas dalyvavo 
XXIII ALD Melbourne Atidaryme žino, 
kad jų apsčiai išdalinta ir apie tai jau kores
pondentai parašė “M.P.” nr.l - 2.

Aš nesuprantu, kaip galima šiuos 
apdovanojimus skirti neatsiklausus gavėjų, 
ar jie jų pageidauja. Didelis skaičius šių 
apdovanojimų nuvertina jų vertę ir jie tam
pa neprasmingi.

Antanas Laukaitis klausia, kodėl ne
buvo prisiminti ir apdovanoti nusipelnę 
sportininkai. Sutinku, bet galėčiau išvar
dinti dar daug kitų, kurie pasišventusiai 
dirba lietuvišką darbą, bet nebuvo pami
nėti. Atsiranda problema, kai pradedama 
švaistytis padėkos raštais ir panašiai (kam 
A gavo, o B negavo?).

Siūlau naujai ALB Krašto Valdybai ne
sekti šio precedento ir grįžti prie senos 
tvarkos: kas tikrai užsitarnavo - gaus iš 
Prezidento apdovanojimą.

Turiu paminėti, kad esu padėkos rašto 
gavėjas.

Viktoras Martišius

“Sutaras”
Nuvažiavomc su Nijole į Olimpinį Par

ką pamatyti Sydnėjaus Festivalio metu 
vykstantį prancūzų “The Lazy Kings”, o 
čia, kaip ir visuomet kur beeisi, būtinai ant 
lietuvio užeisi, neišvengsi nesutikęs drau
gų. Taigi, vienas lietuvis prietelis, išgirdęs, 
kad buvome Mclbourno atlaiduose, ne
atstoja, kad apie viską išpasakočiau, 
džiaugdamasis turėdamas progos dar visai 
šviežias žinias išgirsti. Taip besikalbant 
prieiname ir prie “Sutaro”.

- Kaip jie, kaip jie? - spaudžia iš manęs 
draugelis.

- Ah, žinai - kaimo kapela. Jų koncerte 
neteko būti, bet per Atidarymą, Uždary
mą; Dainų Šventę groja kaip lietuviai iš 
kaimo...

Šiandieną norisi, kad tuos žodžius ga
lėčiau atgal atsiimti.

Sausio 16 - puikią sekmadienio po
pietę nutarėme paaukoti lietuvybei. Dė
mesingai išklausę kalbų apie Lietuvos 
kankinius ir didvyrius, apie mūsų Lietu
vos kariuomenę, po susimąstymo ir per
traukos bei diskusijų grįžome į salę pa
siklausyti koncertuojančio “Sutaro”.

Šios folklorinės grupės vadovas Anta
nas Fokas ne tik linksmino savo mįslėmis, 
bet ir sugebėjo perkelti mus į senuosius lai
kus, apeigas, nuo senųjų autentiškų piemenų 
instrumentų iki XIX a. pabaigoje, XX a. 
pradžioje kaimuose paplitusių bendratau- 
tinių ir klasikinių instrumentų. Manau, kad

' 4 ‘ ‘ 1 *
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Gerb.Redaktore,
Mane ir daugelį mano pažįstamų bei 

draugų Melbourne labai sudomino “Mūsų ’ 
Pastogės” Nr.1-2 (2005.01.19) tilpęs 
straipsnis, rašytas Algio Bučinsko.

Prašau straipsnio “Melbourne Atlai
dai“ autoriaus pratęsti savo mintis šiame 
straipsnyje ir išvardinti tuos asmenis, ku
rie neteisingai buvo apdovanoti XXIII 
A.L.D Atidarymo metu.

Galbūt buvusi Krašto Valdybos pir
mininkė jam galėtų padėti išvardinti šiuos 
“nusikaltėlius“ ?

Tarp kitko, jeigu autorius cituoja bu
vusios Krašto Valdybos pirmininkės 
žodžius teisingai, tai čia yra įžeidimas 
daugelio mūsų Australijos lietuvių, kurie 
daug metų dirba be jokio užmokesčio, 
norėdami kuo ilgiau išlaikyti lietuviškus 
papročius ir kalbą už Lietuvos ribų.

Su pagarba,
Nijolė Kairaitienė

Gerb.Redaktore,
sveikinu Jus ir visus Jūsų talkininkus 

Naujųjų Metų proga.
Siūlau šiemet “Mūsų Pastogėje” at

spausdinti keletą diskusinių straipsnių 
apie LIETUVYBĘ.

Kai mes atkeliavome į šį kengūrų kraš
tą prieš pusę šimtmečio, mūsų vadai ir 
mokytojai vis skatino mus išlaikyti lie
tuvybę. Pavarčius “Mūsų Pastogės” pus
lapius, matome, kaip šis raginimas nesi
liovė, kaip jis buvo nuolat pabrėžiamas 
minėjimuose ir kaip mes visi jautėme 
pareigą gvildenti LIETUVYBĘ.

Todėl dabar vertėtų atsigręžti atgal ir 
pasvarstyti, ar mums pasisekė išsaugoti 
lietuvybę? Kaip mes galime tai išmatuoti? 
Ir kas iš viso yra LIETUVYBĖ?”

Šitos temos labai įdomios. Jas reikia 
būtinai apsvarstyti ir išsijoti. Tuo labiau, 
kad panašūs klausimai dabar ima kilti ir 
Lietuvoje, įsijungusioje į plačiatautę Eu
ropos Sąjungą.

Algimantas Taškūnas

tai daugeliui iš musų buvo gerokai primirš
ta, ar net visai nežinoma. Maloniai skambė
jo daugiabalsės sutartinės, atliekamos 
rageliais, skudučiais, daudytėmis, piemenų 
raliavimai lamzdeliais ir daugybe kitų 
instrumentų. Ko jie ten tik neturėjo. Jie 
dainavo, mes dainavome, jie grojo, o mūsų 
“ponai” šoko taip kaip jie norėjo!

Kiek girdėjosi, beveik visiems patiko. 
Teko prie vakarienės stalo pasikalbėti su 
pačiu vadovu. Užklausus, ar užtenka ’’dar
bo”, nusiskundė, kad kai sugriš į Vilnių, 
tai tik pasikeis lagaminais ir ant rytojaus - 
į Paryžių, į mugę muzika prekiauti, o po to 
-vėl kelionės. Buvo aišku, kad lietuviams 
tokio pobūdžio koncertai prie širdies, bet 
kaip su kitataučiais, nes juk teko kon
certuoti įvairioms tautoms? Tik gavus at- 
šovį, ar norėčiau patikrinti jų anglų kalbą, 
pasidarė viskas aišku.

Jiems jau penkioliką metų tenka ke
liauti po įvairius kraštus, reprezentuojant 
lietuvišką liaudies meną. Visi vyrai yra ve
dę, turi vaikus. Šia tema bekalbant matėsi, 
kad pasiilgę namų, kad nėra taip lengva 
ilgam ir dažnai būti atskirtiems nuo šeimos.

Šiuo metu yra ruošiama DVD, bet tik 
apie 1,000 kopijų, nes norima jas kuo 
plačiau paskleisti, o jei atiduodama ko
mercinei rinkai - kaina pašoka daugiau 
negu dvigubai ir daugeliui tampa nepa
trauklia preke. Tas pats yra ir su CD bei 
juostelėmis. Taigi, kiekviena grupė, kiek
vienas dainininkas bando pardavinėti 
asmeniškai, be to, tai yra ir savo rūšies 

. greitesnė reklama. “Nebūdamas optimistu

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos 
Draugijos Valdyba ir narės nuoširdžiai sveikina 
darbščiąją ligonių bei globos reikalingų žmonių lankytoją

Onutę Rapolienę
su Order of Australia Medal (OAM) apdovanojimu ir 

džiaugiasi, kad jos nuopelnai ir pasiaukojimas taip tinkamai 
įvertinti Australijos valdžios.

Sveikiname veikliąją Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos 
Draugijos narę ir “Sodybos “ patikėtinę

Onutę Rapolienę O^Ml,
apdovanotą Medal of Order of Australia žymeniu už veiklą Sydnėjaus lietuvių 
bendruomenėje.

Sodybiečiai

Nuoširdžiai sveikiname mielą mūsų Bendruomenės bitelę - darbininkę

Onutę Rapolienę,
Australijos Dienos proga apdovanotą Order of Australia Medal (OAM) už 

nuopelnus Lietuvių Bendruomenei. Ilgiausių metų, valio!
Antanas ir Lėtutė Kramiliai

Elena Gumauskienė, Lukšiai (Lietuva)

Nuoširdžiai sveikiname mūsų choristę, iždininkę

Onutę Rapolienę O*41M,
Australijos Dienos proga apdovanotą Order of Australia Medal (OAM) už 

ilgų metų plačiašakę pagalbą ne tik chore, bet ir visoje mūsų Bendruomenėje. 
Ilgiausių metų, valio!

Choro dirigentė Birutė Aleknaitė,
Valdyba ir choristai

Sausio 15 dieną Canberroje koncertavo iš Lietuvos atvykusi tautiška kapelija 
“Sutaras”. Apie koncertą rašėme “M.R” Nr. 3 (2005.01.26). Tado Žilinsko nuotraukoje, 
canberriškiai vaišina sutariečius.

- neturėsi ateities”, - prasitarė Antanas.
Visur dabar girdisi garsai: Lietuva lais

va, Lietuva - Europos Sąjungos narė, 
Lietuva-NATO narė. Vėl geri laikai: mes 
esame savoje valstybėje savos Tautos vaikai! 
Mūsų valstybė atgyja, kuriasi iš pamatų. 
Realiai galvojant, tubūt dabar jau reikėtų 
kelti klausimą ne ką mes galime duoti 
Lietuvai, bet ką gali mums duoti Lietuva.

Ilgai mes rėmėme Lietuvą, o dabar 
mums būtų ne pro šalį sulaukti paramos 
iš jų. Ir būtent - dvasinės paramos. Šios “Su
taro” kelionės išlaidas padengė Lietuvos 
Vyriausybė, kas labai gražu. Tikimės, kad 
nebūsime užmiršti ateityje. Panašių grupių, 

vienokiu ar kitokiu būdu propaguojančių 
lietuvišką meną, galėtumėme tikėtis 
sulaukti periodiškai bent du ar tris kartus 
per metus. Pagalvokime apie tai. Antano 
Foko patarimu, reikėtų tik griebti plunksną, 
popieriaus lapą ir visiems rašyti prašymus 
šio dvasinio peno gavimui adresu:

LR Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentas
T. Kosciuškos g. 30 
LT-01100 VILNIUS
Lithuania
Neprašysim - negausim. Dabar jau pats 

laikas mums prašyti ir gauti!
Algis Bučinskas
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ALB Krašto Tarybos XXIX Suvažiavimas
Lolita Kalėda

Gruodžio 29-31 dienomis vykęs Krašto 
Tarybos XXIX suvažiavimas buvo intensy
vaus ir intelektualaus pobūdžio savo die
notvarke, pranešimų įvairove bei pranešė
jų atsakingu pasirengimu. Krašto Tarybos 
suvažiavimas vyko tris dienas, po 6 vai., kur 
nagrinėjo lietuvių kalbos Australijoje iš
saugojimo planus, sprendė finansinius 
klausimus, apžvelgė daugiau kaip 17 mili
jonų dolerių pagalbą Lietuvai per pasku
tiniuosius 14 metų. Pristatė naują progra- 
mą-projektą: “ištiesti pagalbos ranką no
rintiesiems iš Lietuvos atvykti į Australiją”, 
apžvelgė PLB Statuto atitikimą dabarti
nėmis sąlygomis, Bendruomenės viziją ir 
misiją, istorinio leidinio apie Bendruome
nę anglų kalba išleidimo būtinumą bei 
diskutavo dėl lietuviškas šaknis turinčiųjų 
ir naujakurių įtraukimo į bendruomeninę 
veiklą kelius bei jų rėmimo būdus. Taip pat 
apžvelgė Bendruomenės dviejų metų dar
bų kraitį, ne tik atspausdintą suvažiavimo 
dokumentų leidinyje, bet ir pateiktą vaiz
diniuose į lietuvių Dienas atvežtuose sien
laikraščiuose bei per sumontuotą video 
filmą “ALB veiklos už 2003-04 trupiniai”. 
Suvažiavime buvo pristatyta ir LR Krašto 
apsaugos ministerijos atsiųsta meninių fo
tonuotraukų paroda ’’Lietuvos kariuomenė 
šiandien”. Krašto Tarybos nariai paskelbė 
rezoliucijas, kurių įgyvendinimo sunkumai 
guls ant naujos Krašto Valdybos pečių, kuri 
pagal ALB Statutą du metus dabar rezi
duos Adelaidėje. Tai būtų tokia glausta

Buvusią ALB KV pirmininkę sveikina Tau
tinių mažumų ir išeivijos departamento 
prie LR Vyriausybės gen. direktorius An
tanas Petrauskas. Danny Kalėdos nuotr.

Lietuvių Karių - Veteranų S-gos “Ramovė Sydney sk. Valdyba 
Gynėjų Dienos ir “Sutaro” koncerto Sydnėjuje (2005.01.16)

APYSKAITA
2005.01.17
Parduota bilietu - 154 $1540.00
10.01.05.
Kopijavimas pakvietimų 200x10c. $ 20.00
Išsiuntimas paštu 170x50c $ 85.00
16.01.05. Maistas $ 68.00

Alus $ 38.00
Vodka $ 28.00

17.01.05 Pietūs Klube $ 105.00
Alus $ 8.00
Vynas $ 15.00

Namuose maistas $ 46.00
Alus $ 38.00
Vodka $ 28.00

18.01.2005 Bilietai į miestą $ 30.40
Dėžė alaus $ 38.00
Vodka $ 28.00

16.17.18. Benzinas $ 45.00
Dovanos 4 knygos x $ 19.50 $ 78.00
Padėka “Mūsų Pastogėje” $ 25.00
Išmokėta “Sutarui” avansas $ 600.00
Išviso- $1338.40

Krašto Tarybos Prezidiumas. Iš kairės: dr. Ramutis Zakarevičius (Sydney), Janina 
Vabolienė OAM - KT pirmininkė (Adelaide) ir Kajetonas Starinskas (Geelong).

apžvalga, bet rimtam renginiui, kuriam 
Krašto Valdyba rengtis pradėjo nuo pra
ėjusių metų liepos mėn., vieno straipsnio 
paragrafo neužtenka.

Tad pradėkime nuo ankstyvo gruodžio 
29-tosios ryto Melbourne Lietuvių Namuo
se, kai 8 vai. ryto pirmieji atvykusieji buvo 
nustebinti karštos kavos puodeliu, pyra
gaičiu ir Krašto Valdybos parengtu aplan
ku su suvažiavimo dokumentų leidiniu, 
programa, informaciniais bukletais iš Lie
tuvos, balsavimui ir kitais darbui parūpin
tais dalykais. Visus tris ankstyvus rytus kėlę 
57 suvažiavimo nariai, išrinkti atskirų Apy
linkių ir Seniūnijų surinkimuose, buvo la
bai aktyvūs per visą suvažiavimo eigą. 
Stebėtis reikėtų todėl, kad kai kurie iš jų, 
po smagių Lietuvių Dienų vakarų-naktų, 
gal buvo miegoję tik kelias valandas ar 
bluosto visai nesudėję. Tai rašau galvoje 
turėdama Ruošos Komiteto pirmininkę ir 
suvažiavimo narę Liliją Kozlovskienę bei 
jos vyrą Mykolą. Dalyvavimu suvažiavimą 
pagerbė ir visas dienas į diskusijas įsijungę 
Lietuvos Garbės generaliniai konsulai 
Viktoras Šliteris OAM, Andrius Žilinskas 
ir Garbės konsule Janina Vabolienė OAM, 
o taip pat svečiai iš Lietuvos: dr. Rimantas 
Morkvėnas - LR Užsienio reikalų minis
terijos patarėjas išeivijos klausimais, ne
paprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis minis
tras, ir Antanas Petrauskas - Tautinių ma
žumų ir išeivijos departamento prie LR 
Vyriausybės generalinis direktorius.

Taigi, suvažiavime pirmąjį sveikinimo

10.01.2005 Bilietų spausdinimas
Lolita 200 $ 20.00
Pakvietimų spausdinimas ir išsiuntimas-

$ 30.00
Šiaudų ir trailerio nuoma $ 60.00 
17.01.2005
Fotografavimas - Danny Kalėda $ 50.00
Benzinas $ 20.00

$ 180.00

Iš viso išlaidų $ 1518.40

Likutis $21.60

Likutis padėtas į LKV “Ramovė” sąskaitą 
$21.60

Apyskaitą pasirašė:
A.V. Kramilius

Pirmininkas
2005,01,26

Danny Kalėdos nuotr.

žodį tarė šeimininkai - Melbourne Apy
linkės Valdybos pirmininkas Andrius Vai
tiekūnas. 29-tąjį Krašto Tarybos narių su
važiavimą atidarytu paskelbė Krašto 
Valdybos pirmininkė Lolita Kalėda, kuri 
invokacijai pakvietė kunigą Algirdą Šimkų. 
Suvažiavimas tylos minute pagerbė Pietų 
Azijos cunamio aukas. Po pasiūlymų į 
Krašto Tarybos Prezidiumą, plojimais buvo 
pritarta dr. Ramučiui Zakarevičiui (Syd
ney), Janinai Vabolienei OAM (Adelaidė) 
ir Kajai Starinskui (Geelong). Pasiskirsčius 
pareigomis, Krašto Tarybos pirmininke ta
po Janina Vabolienė OAM. Išrinkus sekre
toriatą ir kitas darbo komisijas suvažia
vimas pradėjo savo pirmąją sesiją, kurioje 
buvo išklausyti ir priimti ALB vykdomųjų 
organų/padalinių ataskaitiniai pranešimai 
už 2003-2004 veiklos metus.

Bet prieš tai pirmininkė J. Vabolienė pa
kvietė keletą svečių: konsulą Andrių Ži
linską ir gen. direktorių Antaną Petraus
ką tarti sveikinimo žodį ir perskaitė gau
sų sąrašą atsiųstų sveikinimų iš įvairių 
pasaulio kraštų ir Lietuvos Vyriausybės, 
universitetų, mokyklų bei kitų institucijų - 
ALB draugų.

Krašto Valdybos pirmininkė Lolita 
Kalėda savo ilgame (14-kos puslapių) 
pranešime analitiškai peržvelgė Australi
jos Lietuvių Bendruomenės dabartinę 
padėtį, kurios aktyvių ir lietuviškai veiklai 
prijaučiančių būtų skaičiuojama apie 3000 
Australijos lietuvių. Pirmininkė išvardijo 
struktūrinius vienetus ir pateikė bendrą ak
tyviai veikiančių lietuvių kolektyvų ir orga
nizacijų skaičių - 127. Supažindino su 
Krašto Valdybos sudėtimi, turėtais 17 vieti
niais ir išvažiuojamaisiais posėdžiais, gau
tos korespondencijos pobūdžiu bei jos gau
siu kiekiu. Krašto Valdyba dvejus metus 
vadovavosi principu atsakyti į bet kurį, nors 
ir kvailiausią mums adresuotą klausimą ar 
repliką. O paklausimų buvo įvairiausių nuo 
„ar pas jus kengūros gatvėse šokinėja?“ iki 
„kaip man susirasti vyrą Australijoje?“ buvo 
tūkstančiai. Be tokių juokelių buvo gauta 
daug laiškų su prašymais paremti ir atsiųsti 
pinigų į nurodytas sąskaitas, paklausimai 

Sydnėjaus Šeštadieninės Mokyklos 
lietuvių kalbos kursai

prasidės šeštadienį, vasario 5 dieną, 830 vai. ryto, Strathfield Girls High School, 
Albert Rd., Strathfield. Kviečiame visus vidurinės mokyklos mokinius (nuo 7 iki 12 
klasės) lankyti šiuos nemokamus, valdiškus kursus.

Praneškite savo giminėms ir pažįstamiems apie šias klases. Jei šiais metais nesusidaiys 
atitinkamo mokinių skaičiaus, sekančiais metais iš viso gali nebelikti lietuvių kalbos 
kursų. Dėl kursų prašome kreiptis į Saturday School of Community Languages (9886 
7505), mokytojas: Violetą Kondrotienę (9743 5744) ir Liudą Popenhagen (9543 3118).

'-.r ,J"' :-1 ..i............................ ■ •'* • -■ • Mokytojos
,tiufcE ■>, ■ : t't'ey-'■ ■ . z. . y-, r.:’
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dėl įsidarbinimo, prašoma medžiagos apie 
lietuvius Australijoje rašomiems moksli
niams darbams ar tyrimams, ieškoma pasi
metusių žmonių, ieškoma biznio, partnerių 
investicijoms ir t.t. Per dvejų metų laiko
tarpį Krašto Valdyba vykdė dvi akcijas: 
knygų anglų kalba apie Lietuvą dovanoji
mo Australijos bibliotekoms ir peticiją 
prieš lietuvių kalbos egzamino sustabdy
mą Lituanistinių kursų studentams dėl 
nedidelio kiekio studentų. L. Kalėda supa
žindino su Krašto Valdybos pateiktomis 
nominacijomis įvairiems tarptautiniams 
konkursams ir premijoms laimėti. Krašto 
Valdybos nariai per dvejus metus dalyvavo 
net 67 renginiuose, tiek mūsų Bendruo
menės renginiuose, tiek kituose pasaulio 
kraštuose ar Lietuvoje. Krašto Valdyba vedė 
ir organizavo renginius Australijoje bei 
Lietuvoje: Australijos dienas. 2003 m. lie
pos 4-toji įnešė didelį akcentą į Lietuvos 
gyventojų gyvenimą, kai Vilniaus Rotušėje 
kartu su dr. Genovaitės Kazokienės iš
leistos knygos ir jos didžiulės asmeninės 
kolekcijos dovanotos Lietuvai meno darbų 
šviesoje australiškoje aplinkoje buvo su
rengta Australijos diena visai Lietuvos 
visuomenei. Per dvejus metus Krašto Valdy
bos nariai kartu sudėjus turėjo 11 vizitų 
aplankydami apylinkių valdybas Austra
lijoje, penkias keliones į Lietuvą, tris į 
Ameriką ir vieną į Lenkiją. Per dvejus 
metus Krašto Valdyba atliko švietėjiškąją 
veiklą tiek Australijoje, tiek už jos ribų, 
supažindindami apie ALB. Skaičiuotume 
daugiau kaip 120 Krašto Valdybos pa
rengtų ir atspausdintų straipsnių, interviu 
ir žinučių tiek skelbtų Lietuvos periodinė
je spaudoje, tiek Amerikos ir Europos žinia- 
sklaidos priemonėse. Krašto Valdyba leido 
„Aplinkraščius“ ir parengė bei išleido dvi 
„ALB Žinyno“ laidas. Už 2003-čiųjų metų 
aktyvią bendruomeninę veiklą padėkos 
raštais Vasario 16-osios proga Krašto Val
dyba padėkojo ir paskatino 52 Bendruo
menės narius. Finansiškai Krikšto Valdyba 
parėmė „Mūsų Pastogės“ ir „Lithuanian 
Papers“ leidinius, kurie tuo metu buvo 
pakliuvę j kritinę padėtį. Parūpino ir vi
soms bibliotekoms išsiuntė naujų leidinių, 
knygų, CD, videojuostų apie Lietuvą ir jos 
gyvenimą. Surinkta statistika dėl Austra
lijos lietuvių aukų/paramos siųstos į Lie
tuvą per paskutiniuosius 14 metų. Pirmi
ninkė savo pranešime dalį laiko skyrė 
savikritikai ir kritikai dėl nepavykusios 
atnaujinti KV intemetinės svetainės, fi
nansinių nepriteklių ir asmeninių išlaidų, 
o taip pat dėl ALB Statuto neatitikimo 
dabartinėmis sąlygomis, leidinio anglų 
kalba rengimo sunkumų, dokumentų ir 
finansinių knygų perdavimo tvarkos ir 
atsakomybės. Ateities gairėms L.Kalėda 
palinkėjo ir toliau išlikti Lietuvos patrio
tais, būti vieningiems ir dideliems savo 
siekiais; ištiesti ranką šalia esančiam 
lietuviui, nesvarbu kokio amžiaus jis yra, 
kada į Australiją atvažiavo ir su kokiu 
akcentu jis kalba. Paragino būti toleran
tiškais ir atlaidžiais krikščionimis. Krašto 
Valdybos pirmininkės Lolitos Kalėdos 
išsami atskaita buvo priimta gausiais 
plojimais ir Krašto Tarybos narių teigia
mais žodiniais/raštiškais įvertinimais.

Tęsinys kitame MP numeryje
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Kas - kur - kaip?
Antanas 
Laukaitis

(Tęsinys, pradžia nr. 1-2) 

54-os Sporto Šventės 
rezultatai 

KREPŠINIS 
Iki 14 m. mišrios 
Sydney “Kovas” 
Iki 16 m. berniukai 
Hobart “Žaibas” 
Iki 17 m. mišrios 
Sydney “Kovas” 
Iki 18 m. berniukai 
Hobart “Žaibas” 
Iki 20 m. mišrios 
Geelong “Vytis” 
Iki 20 m. berniukai 
Geelong “Vytis” 
Moterų krepšinis 
Sydney “Kovas” 
Vyrų krepšinis 
Hobart “Žaibas”
Veteranų krepšinis 
Hobart “Žaibas”
Geriausias jaunis žaidėjas 
Daniel Šepokas
ALFASnaudingiausi krepšinio žaidėjai 
Merginų - Marissa Vaičiurgis, ir Daina 

Dičiūnas - Sydney “Kovas”. 
Vyrų - Vytas Andriejūnas- Syd. “Kovas”

TINKLINIS 
Moterų - Geelong “Vytis”. 
Vyrų - Melbourne “Varpas”. 
Mišrių - Geelong “Vytis”.
ALFAS naudingiausi tinklinio žaidėjai 
Merginų - Lee-Anne Koszela - Geelong 

“Vytis”.

Vyrų - Saulius Klimas - Melb. “Varpas”.
Gražiausiai pasirodęs klubas
Hobart “Žaibas”.

TENISAS
Moterų - Suzanne Adomavičius - 

Brisbane “Baltija”.
Vyrų - Jonas Rukšėnas - Melbourne 

“Varpas”.

Stalo tenisas
Moterų - Elzytė Wilson - Hobart 

“Žaibas”.
Vyrų - Saulius Karazija - Melbourne 

“Virpąs”.

BILIARDAS
Vyrų individualinės - Vytautas Burokas

- Sydney “Kovas”.
Vyrų dvejetai -
Paul Daugalis- Brisbane “Baltija”.
John Pečiulis - Sydney “Kovas”.
Moterų individualinės
Kharcn Kalėda - Sydney “Kovas”.

GOLFAS
Individual Mens 36 Hole Stroke
Evan Hcinrichsen - Melbourne “Varpas”
Vyrų 36 Hole Stableford
Šarūnas Žiedas - Melbourne “Varpas”.
Team Stableford
Sydney “Kovas” - Algis Čerkesas, Jim 

Pocock, A. Belkus, Vytautas Burokas
Team Stroke
Melbourne “Varpas”.

Iki 16 m. krepšinio pasekmės
Komanda Žaidė Laimėjo Pralaim. Lyg.
Žaibas 3 3 0 0
Melbourne 3 0 3 0

Iki 17 m. mišrios
Komanda Žaidė Laimėjo Pralaim. Lyg.
Sydney 33 0 0
Geelong 3 0 3 0
Iki 18 m. berniukai
Komanda Žaidė Laimėjo Pralaim. Lyg-
Žaibas 3 3 0 0
Adelaide 3 0 3 0
Iki 20 m. berniukai
Komanda Žaidė Laimėjo Pralaim. Lyg.
Geelong 2 2 0 0
Adelaide 2 0 2 0
Iki 20 m. mišrūs
Komanda Žaidė Laimėjo Pralaim. Lyg.
Geelong 2 2 0 0
Adelaide 2 1 10
Sydney 2 0 2 0

Vyrų tinklinis
Komanda Žaidė Laimėjo Pralaim. Lyg.
Melbourne 2 2 0 0
Adelaide 2 0 2 0
Geelong 0 0 0 0
Moterų tinklinis
Komanda Žaidė Laimėjo Pralaim. Lyg.
Geelong 2 2 0 0
Melbourne 2 0 2 0
Mišrus tinklinis
Komanda Žaidė Laimėjo Pralaim. Lyg.
Geelong 2 2 0 0
Adelaide 2 1 1,0
Melbourne 2 0 0 2

2004 m. Vyrų krepšinio rinktinė
1. Karolis Hakas - Brisbane “Baltija”.
2. Vytas Andriejūnas - Sydney “Kovas”
3. Dan Krebs - Hobart “Žaibas”
4. Peter Andriejūnas - Sydney “Kovas”
5. Adam Firinauskas - Melbourne

“Virpąs”
6. Boyd Heather Hobart “Žaibas”
7. Peter Hoban - Adelaide “Vytis”
8. Andrew Jaunutis - Adelaide “Vytis”
9. Dovydas Eicas - Brisbane “Baltija”
10. Warren Stanwix - HobarfŽaibas”

Atsarginiai
Brennan Stanwix - Hobart “Žaibas” 
Nic Masunda - Hobart “Žaibas”
'D-eneris - Peter Stanwix
2004 Moterų krepšinio rinktinė
1. Ginta Statkus-Melbourne “Varpas”
2. Adele Kristens - Melbourne “Varpas”
3. Julie Bindokas - Geelong “Vytis”
4. Danielle Milvydas - Brisbane “Baltija”
5. Daina Dičiūnas - Sydney “Kovas”
6. Tava Andriejūnas - Syd. “Kovas”
7. Danielle Andriejūnas -Syd.“Kovas”
8. Marissa Vaičiurgis - Sydney “Kovas”
9. Kale Longden - Adelaide “Vytis”
10. Hailey Nantes - Adelaide “Vytis”
Atsarginės
Zita Šukys - Melbourne “Varpas” 
Lee - Anna Koszela - Geelong “Vytis” 
Rebecca Waisak - Geelong “Vytis” 
Treneris - Andy Andriejūnas

Vyrų krepšinio pasekmės
Komanda Žaidė Laimėjo Pralaim. Lyg.
Žaibas 8 8 0 0
Sydney 8 7 1 0
Brisbane 8 5 2 1
Melbourne 1 8 5 2 1
Geelong 8 3 4 1
Melbourne 2 8 3 5 0
Melbourne 3 8 2 5 1
Adelaide 1 8 1 7 0
Adelaide 2 8 0 8 0

Moterų krepšinio pasekmės
Komanda Žaidė Laimėjo Pralaim.Lygios 
Sydney 4 4 0 0
Adelaide 4 3 10
Melbourne 4 2 2 0
Geelong 4 1 3 0
Žaibas 4 0 4 0

Iki 14 m. mišrių pasekmės
Komanda Žaidė Laimėjo Pralaim. Lyg. 
Sydney 3 3 0 0
Melbourne 3 0 3 0

Buvusios paslaptys iš tragiškojo Sausio

Kaip tuomet palaikė ryšį su pasauliu
įvairios ryšių tarnybos dar sovietmečiu 

buvo įgijusios vertingas patirties, kaip dirbti 
ypatingomis sąlygomis. Tad Sausio įvykių 
dienomis Lietuvos ryšininkai buvo numa
tę atsarginius būdus, kaip skleisti informa
ciją šalies viduje ir pasauliui, sukūrė skubią 
pažeistų ar užblokuotų ryšių atkūrimo prie
monių bei veiksmų seką.

Pirmasis nepriklausomybę atgavusios 
šalies ryšių ministras Kostas Birulis (jau 
miręs) savo prisiminimuose pažymi, kad 
Sausio įvykiai Lietuvos ryšininkams pra
sidėjo, kai rusų kariuomenė užgrobė Spau
dos rūmus. Mat juose liko spaudos ekspe
dijavimo skyriai, o leidyklos ir redakcijos 
įsikūrė kitose Lietuvos vietose. Tad reikėjo 
skubiai reorganizuoti spaudos skirstymą, 
pakavimą ir išvežimą į paštus. Užduotį sun
kino tai, kad Spaudos rūmuose liko kar
toteka su duomenimis, kiek ir kokių laik
raščių reikia siųsti į konkretų paštą.

Tuo metu Centrinio pašto spaudos 
ekspedijavimo skyriaus viršininkas V.Mus- 
teikis slaptai dalimis išnešė duomenų kar
toteką iš Spaudos rūmų, kuriuos saugojo 
ypatingosios paskirties milicijos būrys 
(OMON). V.Musteikis visais įmanomais ir 
neįmanomais būdais gaudavo vienkarti
nius leidimus įeiti į Spaudos rūmus, iš kurių 
per savaitę drabužių kišenėse išnešė visą 
kartoteką, ir spauda kasdieną pasiekdavo 
adresatus. Gyventojus pasiekė ir jungtinis 
redakcijų leidinys “į laisvę”.

Vienas pirmųjų lyšių ministro K.Biru- 
lio įsakymų buvo įsteigti naujausių ryšių 
technologijų platinimo įmonę Lietuvoje. 
“Ministras mane paskyrė įkurti Ryšių in
žinerinio, masinio aptarnavimo centrą, -
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prisimina Robertas Mockapetris. “Organi
zavome tiesioginį palydovinį ryšį su pa
sauliu, pasitelkę norvegų IMRASAT siste
mą. Tai buvo galimybė bendrauti su pasau
liu, aplenkiant Maskvą. Norvegai pristatė į 
Klaipėdą palydovinio ryšio terminalą 
SATURN 3S-90, kurį įregistravome kaip 
jūrų laivo ryšio stotį, o paslėpėme jį Uosto 
gatvės gyvenamojo namo palėpėje”. Šis ry
šys (telefono aparatas buvo V.Landsber- 
gio kabinete, rašomojo stalo stalčiuje) veikė 
Sausio įvykių dienomis.

Lietuvos gyventojai dar prisimena, kaip 
tų kruvinų įvykių dienomis nutrūko te
lefono ir telegrafo ryšiai tarp Vilniaus ir 
kitų miestų, tarp Lietuvos ir užsienio. Tai 
atsitiko po to, kai TSRS vidaus reikalų 
kariuomenės Vilniaus divizijos kariškiai 
jėga įsiveržė į Rezervinio ryšių mazgo 
patalpas netoli Nemenčinės, terorizavo ten 
dirbusius žmones, visiškai atjungė mazgą 
nuo elektros maitinimo, tuo padarydami 
žalos ir sau. Mat ir kariškiai, ir saugumiečiai 
prarado ryšius su TSRS. Tad po 45 minučių, 
kaip rašė savo prisiminimuose KBirulis, 
kariškiai paprašė mazgo personalą ryšį 
atstatyti.

Ministras K.Birulis iš Vyriausybės rū
mų dar prieš kruvinąją Sausio naktį krei
pėsi per radiją ir televiziją į Lietuvos ryši
ninkus, ragindamas nevykdyti okupantų ir 
galimos marionetinės Vyriausybės nuro
dymų. Tomis dienomis visos ryšių įmonės 
dirbo įtemptai, o jų vadovai budėjo ištiso
mis paromis darbo vietose. Ant Ryšių mi
nisterijos stogo buvo įsitaisę Savanoriškos 
krašto apsaugos tarnybos (SKAT) sava
noriai, ginkluoti savadarbiais “Molotovo 
kokteiliais” (buteliai su degiuoju skysčiu), 

kuriais turėjo apmėtyti sovietinės armijos 
kareivius, jei šie mėgintų veržtis į vidų.

Iki Vilniaus televizijos perdavimo 
centro užėmimo visa vizualinė informaci
ja į užsienį buvo perduodama radioreline 
(angliškai: radio relay) linija Kaunas - Ta
linas - Helsinkis, o iš ten - po visą pasaulį. 
Kai kariškiai užėmė bokštą, buvo nuogąs
tauta dėl jo viršuje buvusių radiorelinių 
įrenginių, tačiau kariškių terorizuojamas 
techninis personalas juos išgelbėjo. Mat 
sugebėjo išimti ir paslėpti aukštuminių lif
tų detales. Tai apsunkino užpuolikams 
prasibrauti visur, kur jie norėjo ir kartu 
išgelbėjo pačiame bokšto viršuje buvu
sius radiorelinių linijų įrenginius. Ryši
ninkų Judu pramintas Subotinas tuo metu 
vedė užpuolikus į viršų. Užkopę laiptais į 
165 m aukštį, jie pirmiausiai puolė į res
toraną “Paukščių takas”. Ten viską nu
siaubė ir apdergė, išgėrė visas alkoholio 
atsargas. Užpuolikams užėmus bokštą, 
užsienio žurnalistai naudojosi savo porta
tyviniais palydovinio ryšio terminalais.

Mėgėjiškas radijo ryšys - tai ir hobis, ir 
techninė sporto šaka. Esant ypatingajai 
padėčiai, mėgėjų radijas teikė ir teikia 
humanitarinę pagalbą.

1991 metais Kauno politechnikos ins
tituto radijo klubo komandai vadovavo 
dabartinis Europos radijo sporto federaci
jos viceprezidentas Algis Kregždė. “Sausio 
įvykių dienomis politikai įvertino mūsų 
galimybes, nes turėjome galingą techninę 
bazę, didžiulę patirtį radijo sporte, buvome 
organizavę pirmojo lietuviškų jachtų žy
gio per Atlantą radijo ryšį. Tad su mumis 
glaudžius ryšius palaikė Kauno savival
dybės atstovas Saulius Gricius. Mūsų klu
bo narys Juras Abromavičius, tapęs sava
noriu ir buvęs tuomet parlamente, taip pat 
Vis rhgirio irius būti pasirengusius”,‘ J- 

prisiminė A.Kregždė.
Sausio įvykių dienomis Kauno radijo 

klubo nariai suorganizavo budėjimus stu
dentų bendrabutyje, kur buvo įrengta ga
linga radijo stotis. Tarp budėtojų pats iš
tvermingiausias buvo studentas Saulius 
Franckevičius, beveik nepalikęs posto pusę 
metų (tiek veikė klubo parengta ryšio 
sistema). Tuomet Aukščiausiojoje Tatyboje 
veikusi vilniečių mėgėjiška radijo stotis 
perduodavo informaciją ir kolegoms į Kau
ną, o šie ją retransliuodavo į pagrindines 
pasaulio informacijos agentūras. “Tomis 
dienomis išryškėjo mūsų aktyvus pagalbi
ninkas amerikietis radistas Roger Bart. Jis 
perduodavo mūsų siunčiamas į eterį žinias 
pagrindinėms JAV žiniasklaidos priemo
nėms. Jo nuopelnus Lietuva vėliau įvertino 
Sausio 13-osios atminimo medaliu”, - 
pasakojo AKregždė. Beje, tuomet pasaulyje 
buvo apie 15 aktyvių radistų, talkinusių 
kolegoms iš Kauno.

Mėgėjų radijo ryšį A.Kregždė vadina 
“avariniu”, nes jis galėjo veikti net ir su
naikinus visas kitas ryšių sistemas. Atsar
ginį, labai galingą radijo siųstuvą KPI 
atstovai buvo įrengę Kauno medicinos uni
versiteto klinikų pirmojo aukšto tarnybi
nėse patalpose (apie tai žinojo tik anuome
tinis Klinikų vadovas). Buvo pasirengta, 
esant reikalui, iškelti antenas ant aukščiau
sio Klinikų kamino ir dirbti vietoje Vil
niaus radijo.

KPI radijo klubo nariai buvo parengę ir 
specialią ryšio programą SKAT-ui, įrengę 
radijo stotį Kauno savivaldybėje, infor
muodavo, kas kalbama mieste važinė
jusiuose arba jo link judėjusiuose tankuose, 
lokiu įtemptu budėjimo režimu pusmetį 
dirbo gal 15 radijo entuziastų...

Virginija Skučaitė*
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In memoriam A'u’A Teklė Seliokienė

Aft A Joan
1920.02.08

Praėjusių metų paskutinę dieną Bris- 
banėje mirė visiems gerai pažįstama Joan 
Einikienė. Ji buvo nuolatinė lietuviškos 
radijo programos paruošėja ir dirbo įvai
riuose emigrantų organizacijų komite
tuose.

Joan Einikienė gimė Anglijoje. 1956 
metais su maža dukrele atvyko į Austra
liją. Jai buvo pažadėtas darbas su Royal 
Flying Dental Service. Deja, darbui neatsi
radus, jai teko dirbti Yeppoon ligoninėje. 
Kas trys mėnesiai ji lankydavo aborigenų 
gyvenvietę Woorabinda. Ji suprato jų gy
venimo sunkumus ir reikalui esant jiems 
padėdavo.

Persikėlusi gyventi į Brisbanę, dirbo 
Royal Brisbane Hospital. Susipažinusi su 
Stasiu Einikiu, sukūrė šeimą ir susilaukė 
antros dukrelės Kotrynos. Joan įsijungė į 
tautinių mažumų grupes, padėdama emig
rantams sutvarkyti dokumentus, surasda
vo darbą, nurodydavo, į kokias valdžios įs
taigas kreiptis.

1975 m. Joan ir kun. P. Bačinskas dėjo 
visas pastangas įkurti lietuvišką radijo 
programą per Ethnic Radio stotį 4 EB. Per 
25 metus Joan paruošdavo įdomių prog
ramų anglų kalba. Ėjo įvairias pareigas 
Radijo ir Kultūros Draugijos Valdybose.

Užbaigusi darbą ligoninėje, Joan pil
nai įsijungė į Ethnic Communities Council 
of Queensland. Joan pravedė anglų kal
bos pamokas įvairių tautybių emigran
tams. 1980 m. Ethnic Council gavo valdišką 
paramą organizuoti įvairius meninius pa
sirodymus, parodas, fiestas. Joan Einikie
nė buvo paskirta pirmąja Art Council 
direktore. Jos pastangomis mūsų tautinių 
šokių grupė ir choras būdavo kviečiami 
dalyvauti City Hali koncertuose, Warana 
Festival, Queen of all Nations.

Joan buvo ramaus būdo moteris, daug 
skaitė, mėgo megzti. Senatvėje pramoko 
dirbti su kompiuteriu. Rašė eilėraščius, 
dainavo mūsų chore ir pastoviai lanky-

Sydnėjaus Klubo biblioteka
Tūriu džiugią naujieną. Praėjusių metų 

gruodžio 7 dieną turėjome posėdį, kuriame 
dalyvavo Sydnėjaus Lietuvių Klubo pir
mininkas Alius Migus ir direktorius Kęs
tutis Protas. Posėdyje buvo kalbama apie 
persikėlimą į naujas Klubo patalpas. Dabar 
mums liko malonus darbas: apgalvoti, kaip 
sukurti mūsų skaitytojams malonią at
mosferą naujojoje bibliotekoje.

Taip pat noriu pranešti, kad mūsų mie
la bendradarbė Irena Dudaitienė su vyru 
lankėsi Lietuvoje ir, kaip ir anksčiau, 
neatvažiavo tuščiomis, bet atvežė “Vilties” 
lipinukų automobiliams (kaina - $2) ir net 
26 lietuviškas knygas. Renatos Migienės 
dėka, jos jau įrašytos į kompiuterį. Dabar

Einikienė
2004.1231

davosi Lietuvių Namuose. Buvo labai reli
ginga moteris, turėjo pažinčių vyskupijoje.

Laidotuvių apeigos vyko Holy Spirit 
bažnyčioje. Šv. Mišių metu su motina 
atsisveikino vyresnioji duktė Karen. Ji 
papasakojo apie motinos sunkius pir
muosius metus Australijoje, jos meilę anū
kams ir pastangas pagerinti naujakurių 
gyvenimą.

Taip pat su Joan atsisveikino jos ilgų 
metų draugė ir kolegė Agnes M. Whiten 
QAM, Ethnic Council sekretorė. Ji nepa
gailėjo gražių ir dėkingų žodžių, prisimin
dama Joanos draugystę ir pagalbą jos 
asmeniniame gyvenime.

Laidotuvėse dalyvavo vyras Stasys 
Einikis, duktė Karen su šeima, duktė 
Kotryna Milvydienė su šeima ir daug 
lietuviųrBažnyčia buvo pilnutėlė senų ir 
naujų emigrantų, kurie Joan asmeniškai 
pažinojo ir gerbė.

Palaidota Joan Einikienė Nugge 
kapinėse. Tegul gailestingas Dievas sutei
kia jai Amžiną Ramybę.

R. Platkauskienė

laukia tik skaitytojų.
Turime dailininko Vaclovo Rato 

atvirukų (4 atvirukai už $5).
Parduodame “Lietuvišką Enciklope

diją” (bostoniškę, naudotą, kaina -$50). 
Trūksta kai kurių tomų.

Laukiame užsakymų Mr. Ted Reilly 
knygai, kurioje australo akimis įdomiai 
aprašyta Lietuva. Knyga parašyta anglų 
kalba.

Dar turime keletą kopijų Aldonos Eu
genijos Kezytės ACI (vienuolės) knygos 
“We are unprofitable servants”, išleistos 
2003 metais.

Jadvyga Burokienė
Bibliotekos vedėja

1908.09.23
2004 m. gruodžio 23 d. mirė Teklė 

Gabrytė - Seliokienė, po Antrojo pasauli
nio karo atvykusi ir ilgus metus gyvenusi 
Melbourne.

Teklė Seliokienė gimė 1908 m. rugsėjo 
23 dieną Joniškio raj., Miksiūnų kaime, 
ūkininkų šeimoje. Ji buvo antroji duktė iš 
dešimties vaikų.

Keliaudama per gyvenimą vingiuotu 
bei akmeningu keliu, pergyveno kelis di
delius karus. Matė keletą Lietuvos okupa
cijų, atnešusių kraštui skaudžias nelaimes, 
vargus ir nedateklius.

Tėvų ūkyje gyvenimas buvo vargingas. 
Savo vaikystę ji praleido dėdės - Vandžio
galos klebono Klemenso Gabrio globoje. 
Dėdė ją augino, auklėjo ir siuntė į moks
lus. Teklės Seliokienės tėvai buvo lietu
viai patriotai. Caro laikais vaikai privalė
jo lankyti rusišką mokyklą, tačiau tėvai 
leido ją į lietuvišką pradžios mokyklą. 
Vėliau dėdė klebonas Klemensas Gabrys 
leido ją mokytis į Šiaulių mergaičių gim
naziją.

Jauna Teklė Gabrytė susipažino su 
buvusiu Lietuvos aviacijos karininku 
kapitonu Juozu Selioku ir vėliau už jo iš
tekėjo. Gražiai įsikūrė. Vaikų jie neturėjo. 
Šeima atsikvietė Teklės jaunesniąją seserį 
Genutę, kuri buvo 15 metų jaunesnė už 
Teklę. Jie ją augino, auklėjo ir leido į moks
lus. (Toji sesuo buvo mums pažįstamos 
Dalios Didžienės mama).

1944 m. užėjus karo audroms ir artinan
tis sovietams į Lietuvą, šeima, drauge su 
minia kitų pabėgėlių, iš brangios tėvynės 
buvo nublokšta svetur. Karo audros iš
draskė jų gražų, ramų gyvenimą ir atnešė 
juos iš pradžių Vokietijon, o vėliau, kai 
prasidėjo pokario emigracija iš DP sto
vyklų, į tolimąją Australiją.

Vėl reikėjo pradėti kurtis iš naujo. Daug 
vargo ir triūso jiedu padėjo, kol susitaupė 
ir įsigijo nuosavą gražų namelį. Čia jie 
ruošėsi praleisti senatvės dienas. Turėjo jie 
daug draugų. Jų namai visad buvo malo
nūs ir vaišingi. Teklė su vyru dalyvaudavo 
įvairiuose lietuvių ruošiamuose renginiuo
se bei minėjimuose. Buvo giliai tikintys 
žmonės. Priklausė įvairioms lietuviškoms 
bei katalikiškoms organizacijoms. Prenu
meravo lietuvišką spaudą ir ją rėmė.

Nepamiršo ir savo artimųjų, likusių 
Lietuvoje, bei išvežtųjų Sibiran. Palaikė su 
jais ryšį ir juos šelpė kiek galėdami. Dos
nūs jie buvo visur, kur jų pagalba buvo 
reikalinga. Teklė buvo viena iš pirmųjų 
Melboumo Katalikių Moterų Draugijos

Liūdna žinia
“Mūsų Pastogės” Redakcija gavo žinią, kad sausio 26 dieną - Australijos Dieną - 

Hobarte eismo nelaimėje žuvo 44 metų amžiaus Kęstutis Jomantas.

Tragiškai žuvus

Kęstučiui Jomantui, 
liūdesio valandoje visas gimines ir artimuosius užjaučia ir kartu liūdi

Visa Bučinskų šeima

A'frA Napoleonui Volkui
mirus, giliai užjaučiame žmoną Elenutę - buvusią ilgametę mūsų Draugijos narę.

Socialinės Globos Moterų Draugija Melbourne

- 2004.12.23

steigėjų. Gyvenimas buvo mielas ir pras
mingas. Paskutiniais metais, po išėjimo i 
pensiją, vyro sveikata sušlubavo ir po trum
po laiko jis mirė.

Teklė liko vieniša svetimame krašte 
toli nuo savo brangios tėvynės. Tačiau ji 
nebuvo vienui viena. Čia gyveno jos duk
terėčia, ištekėjusi už Australijos lietuvio 
Teklė džiaugėsi ir buvo laiminga, kad ji 
turi gimines šiame krašte. Su laiku dukte
rėčios šeima vis didėjo. Nors Teklė buve 
jiems tetulė, bet visi ją laikė šeimos ma
ma, o jų dukrelėms ir mažajam Martynu- 
kui ji tapo močiute. Visi ją mylėjo ir gerbė, 
o ji kiek įstengdama jiems padėjo, patarė ir 
kartu džiaugėsi jų laime. Už jos gerumą ir 
meilę visa šeima liks jai amžinai dėkinga.

Sulaukus brandaus amžiaus, atėjo lai
kas pereiti gyventi į dukterėčios ir jos šei
mos globą. Čia ji buvo prižiūrima, myli
ma, globojama. Paskutiniu metu sunkiai 
susirgus, ji gulėjo ligoninėje, o jos miela 
šeima prie jos nuolat budėjo, kol būdama 
96 metų amžiaus 2004 m. gruodžio 23 
dieną atsiskyrė su šiuo pasauliu.

Su meile ir gilia pagarba, gražiausiais 
žalumynais ir baltom lelijom išpuoštame 
karste, Teklė Seliokienė palydėta amžinam 
poilsiui šalia savo vyro Juozo bendrame 
kape. Reikšdama gilią užuojautą visai 
Didžių šeimai tariu jai: ilsėkis ramybėje 
Tebūnie jai lengva šio krašto žemelė, nors 
ir toli nuo jos gimtinės Lietuvos.

Jau niekas jai netrukdo miego,
Jai lengva, lengva ir ramu.
Skausmai, džiaugsmai toli nubėgo 
Juos pakeitė ilgos nakties sapnai!

Viltis Karužienė

Mirus skyriaus ramovėnui

A^A Romanui GI Hubertui,
dukrai B.Longhom, giminėms ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

Canberros “Ramovė” skyriaus ramovėnai

Mirus Melboumo “Ramovė” skyriaus pirmininkui

A'uA Vladui Bosikiui,
giliai užjaučiame seserį Lietuvoje, artimuosius ir Melboumo skyriaus ramovėnus.

> ,,x , r -,,; čąnberros “Ramovė” skyriaus ramovėnai
Rašydami testamentq, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”.
’ • , , Remkiteišeivijosspaudq! .
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Nepriklausomybės Šventė Melbourne
Kviečiame visus į Vasario 16-osios pobūvį “MES”.

Pasidžiaugsime, kad Vasario 16 dienos pasėkoje galime džiaugtis ir dabartine 
Lietuvos laisve.
Renkamės Melbourno Lietuvių Namų Jubiliejinėje salėje sekmadienį, vasario 
13 dieną, 130 vai. po pietų.

ALB Melbourno Apylinkės Valdyba

Lietuvos Nepriklausomybės šventė 
Melbourne Federation Square

Š. m. vasario 16 dieną visi lietuviai kviečiami į Federation
Square (Federacijos Aikštę) Melbourno miesto centre (kampas 

tarp Flinders Street ir Swanston Street), kur bus minima Lietuvos Nepriklau
somybės Diena. Aikštėje plėvesuos aštuonios Lietuvos Respublikos vėliavos, o 
dideliame ekrane kas pusė valandos - nuo 11.30 iki 2.30 bei nuo 5.00 iki 7.00 - 
bus rodomas filmas „Skrydis per Lietuvą“.

Lietuvos Respublikos Generalinis Konsulatas Melbourne

SYDNĖJAUS 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 pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais.

DARIA’S restoranas dirba:
• šeštadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro ir
• sekmadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro.
Kviečiame visus lankytis ir ragauti skanius lietuviškus patiekalus, pagamintus
Darijos Meginienės - Lietuvių Klubo šeimininkės.
Meniu platus, o patiekalų kainos labai prieinamos.
Stalus ir vietas galima užsisakyti iš anksto, skambinant Darijai
tek: 0414 218 633.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba
maloniai kviečia bendruomenės narius dalyvauti

Vasario 16-osios Minėjime,
kuris įvyks sekmadienį, vasario 20 dieną, 2 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klube, 

Bankstowne.

Nepriklausomybės Šventė Hobarte
Nepriklausomybės Šventės minėjimas įvyks trečiadienį, vasario 16 dieną.
11 vai. ryto - vėliavos pakėlimas prie Draugystės Sienos (Wall of 

Friendship), 188 Collins Street, Hobart.
230 val. p.p. - kun. A. Šimkus iš Melbourno ir svečias iš Lietuvos kun. J. Sas

nauskas aukos šv. Mišias Šv. Teresės bažnyčioje, 24 Hopkins Street, Moonah.
Po pamaldų (apie 4 vai. p.p.) įvyks minėjimas/pasikalbėjimas su svečiais prie 

kavutės p. B.Šikšniaus namuose, 43 Easton Ave., West Moonah (tel.: 6272 4628).
Maloniai kviečiame kuo gausiau dalyvauti.

Hobarto Apylinkės Valdyba

Nauji mokslo metai jau čia!
Melbourno ir apylinkių tėveliai, seneliai, paraginkite savo vaikus, gimines, anūkus, 

pažįstamus nedelsiant paduoti prašymus įstoti į lietuvių kalbos klases! Kiekvienas 
laukiamas!

Naujieji 2005-ieji mokslo metai prasidės šeštadienį, vasario 5 dieną, 9 vai. ryto Vik
torijos Kalbų Mokykloje, Princes Hill Secondary College patalpose, Arnold Street, 
Carlton. Susidarius atitinkamam mokinių skaičiui, veiks dvi (iki 12-tos) klasės.

Kreiptis: Victorian School of Languages, tel.: 9416 0641.
Dėl darželio (2-5 mt.) mokinių kreiptis: Joana Hackett, tel.: 9543 1439.

J. Arienė

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Pranešimas Melbourno pensininkams
Šių metų vasario 8 dieną Melbourno pensininkai pietaus “Sante” restorane, 

Crown Casino antrame aukšte.
Norinčiuosius dalyvauti prašome užsirašyti pas sekretorę A. Sadauskienę 

tek: 9857 5643 arba pas A. Vyšniauskienę tek: 9467 4945.
Visus prašome rinktis 1130 vai. ryto prie Casino iš Spencer Street pusės. 

Galite atvažiuoti tramvajumi nr. 96,109,112. Prie įėjimo jus pasitiks Pensininkų 
Draugijos Valdybos nariai. Kaina - $4, o likusią pietų kainą padengs Lietuvių 
Pensininkų Draugijos Valdyba.

Visi dalyviai turi būti susimokėję nario mokestį. Pietūs prasidės 12 vai., o 
baigsis 2.30 vai.

Melbourno Lietuvių Pensininkų Draugijos Valdyba
Įįl

Sydnėjaus ir apylinkių lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, vasario 20 d., 1130 vai. 

ryto St Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe. Pamaldos vyks Vasario 16-osios proga.
Iš Lietuvos atvyksta svečiai kunigai. Kun. Hermanas Šulcas SB atvyksta vasario 20 d. 

vakare. Kun. Julius Sasnauskas OFM Sydnėjuje bus vasario 25-28 dienomis.
Kun. J. Sasnauskas OFM yra buvęs Sibiro kalinys, kalėjęs už tikėjimo laisvę. Kunigai 

Sydnėjuje praves rekolekcijas. Sekite sekančius pranešimus. Parapijos Taryba

Choro “Daina” pranešimas
Pranešame, kad po atostogų choro “Daina” sekanti repeticija įvyks vasario

11 dieną, 730 vai. vakaro Sydnėjaus Lietuvių Klube.
Vasario 16-osios proga choras ruošiasi giedoti bažnyčioje ir dainuoti minėjime.

Choro Valdyba

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

Jurisdiction:...... New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Šliteris, Honorary Consul-General
40 B Fiddens Wharf Road Tel.: (02) 9498 2571
Killara, NSW 2071 Fax: (02)9498 2571
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:...... South Australia, Western Australia and Northern Territory..........
Ms Janina Vabolis, Honorary Consul
25 McLachlan Avenue Tel.: (08) 8294 3792
Glenelg North, SA 5045 e-mail: jvabolis@senetcom.au
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:.......Victoria and Tasmania..................................................................
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul-General
56 Somers Street Tel.: (03) 9819 5515
Burwood, VIC 3125 Fax: (03)9808 8300
Hours of Business: Thursdays e-mail: litconmelb@bigpond.com
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