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Nauja Pasaulio Liet. Bendruomenės valdyba

2(106-2009 m. I’LB Valdyba (iš kairės): Inga Jamiitytė-Iunchas (Prancūzijos LB), Petras 
Maksimavičius (Lenkijos LB), Loreta Paulauskaitė (Ispanijos LB), Stasys Kuliavas 
(PUS pirmininkas), Regina Narušienė (JAV LB, Pirmininkė), Birutė Nenartavičiūtė 
(Rusijos LB), Angela Vaičiūnienė (Kanados LB), Arūnas Teišerskis (Airijos LB), Dalia 
įlenkė (Vokietijos LB), Jurga Vidugirienė (Airijos LB), Dalia Giedrimienė (JAV LB).

^uss Lietuvos įvykių apžvalga
Rusijos 
naftos 

tiekimas - 
politizuotas

Priartėjus Eu
ropos Sąjungos 
vadovų tarybos 
susitikimui Suo
mijoje, Europos 
Komisijos vado

vas Jose Emanuel Barosso išreiškė Pre
zidentui Valdui Adamkui nuomone, jog 
Rusija nepakankamai skaidriai kalba apie 
vedančio į Lietuvą naftotiekio avariją. Tai 
kelia abejonių, ar energetikos sferoje Ru
sija ketina laikytis tarptautinių elgesio 
taisyklių. J.M. Barosso rašo, jog būtina su 
“Mažeikių naftos” įmone susijusius klau
simus spręsti aukštu lygiu ir paragino 
Rusijos pusę suteikti daugiau skaidrumo 
techniniams aspektams, susijusioms su 
vamzdyno avarija. Pasak Europos Komi
sijos vadovo, “skaidrumo trūkumas sukelia 
nerimą, kad tiekimo nutraukimas nėra 
grynai techninis, bet politiškai motyvuotas 
reikalas”. Toliau rašoma: “Tai turi neigia
mą poveikį visuomenės supratimui apie 
Rusijos norą elgtis pagal tarptautines “žai
dimo taisykles”.

EKprezidentas teigia manąs, kad būti
na išnaudoti visas galimybes “ramiu ir tin
kamu” būdu įtikinti Rusijos partnerius, jog 
skaidrumo trūkumas jiems nenaudingas.

Į Europos Sąjungos vadovų tarybos 
susitikimo vakarienę Suomijos Lahti 
mieste buvo kviestas ir Rusijos preziden
tas Vladimir Putin. Europiečių vadovų 
akys nukrypo Į Lietuvos Prezidentą Valdą 
Adamkų, kada atvyko Vladimir Putin. 
Laukta V. Adamkaus viešo nusiskundimo 
dėl“Mažeikių naftos” blokados ir jo susi
kirtimo su V. Putin’u. Spausdamas ranką 
visiems europiečiams, Vladimir Putin per
simesdavo ir keliais žodžiais ar net stabte
lėdamas. Kaip pastebėjo žurnalistai, pri
ėjęs prie V. Adamkaus, V Putin tarsi pasi

keitė. Burbtelėjęs vienintelį pasisveikini
mo žodį, jis lyg kulka šovė prie kitų vals
tybių vadovų.

Vakarienės metu EKprezidentas J.M. 
Barosso iškėlė “Mažeikių naftos” klausimą 
kaip Rusijos energetikos reikalų politi
zavimo pavyzdį. Tokiu būdu “Mažeikių 
naftos” blokada ir Lietuvos energijos klau
simas atsidūrė aukščiausiose Europos 
Sąjungos instancijose. Tačiau prezidentas 
V. Putin svečiams ir toliau aiškino, kad tai 
buvęs techninis sutrikimas.

Žinoma, kad prieš porą savaičių Lie
tuvoje viešėjęs Rusijos Dūmos tarptauti
nių reikalų komiteto pirmininko pavaduo
tojas Vasilij Kuznecov aiškiai pasakė, kad 
naftos tiekimo problema atsirado dėl to, 
kad “Mažeikių nafta”pasirinko partnerius, 
neturinčius žaliavos.

“Ši įmonė buvo integruota į buvusios 
Sovietų sąjungos naftos pramonės siste
mą...”, - pareiškė V. Kuznecov.

Dalinis KGB archyvų 
paviešinimas

Jau kuris laikas mokslininkai ir Prezi
dentas Valdas Adamkus ragino Seimą iš 
naujo svarstyti 2005 m. priimtą Archyvų 
įstatymą, kuris ribojo net 70 metų priėjimą 
prie šių dokumentų. Spalio 19 d. Seimas 
pritarė parlamentaro Petro Gražulio teik
tam pasiūlymui, kuriuo numatoma, kad 
priėjimas prie Nacionalinio dokumentų 
fondo ypatingosios dalies dokumcntiĮ yra 
neribojamas.

Ribojamas būtų priėjimas tik prie do
kumentų, kuriuose yra duomenų, susiju
sių su asmenimis, prisipažinusiais slapta 
bendradarbiavus su SSSR specialiosiomis 
tarnybomis ir įrašytais į prisipažinusiųjų 
asmenų sąrašą.
Ateinančių metų biudžetas pagal 

senąjį kurpalį
2007 m biudžetas pristatytas kaip “vals

tybės gerovei kurti”, neatitinka tikrovei.
Tęsiama ankstesnių Algirdo Brazausko

Nukelta į 2 psl.

Gedimino Kirkilo Vyriausybei 100 dienų
Šiuo metu Gedimino Kirkilo Vyriausy

bei sueina šimtas dienų. Ta proga. Tėvynės 
sąjungos lyderis Andrius Kubilius ją ir gi
ria, ir peikia. Jo nuomone, pagirti reikia 
visi; pirma už tai, kad Vyriausybė dirba 
stabiliai ir nebėra intrigų, sumaišties ar 
nestabilumo šaltinis, kaip kad buvo anks
čiau. A. Kubilius taip pat pastebėjo, kad 
yra padaryti kai kurie darbai, už kuriuos 
taip pat galima pagirti, - pvz, peržiūrėta ES 
struktūrinės paramos strategija 2007-2013 
metams, daugiau lėšų numatant žinių 
ekonomikai. “Tačiau bendriausia prasme, 
turime konstatuoti, kad Gedimino Kirki
lo Vyriausybėje, palyginti su Algirdo Bra
zausko Vyriausybe, naujo turinio yra labai 
nedaug. Formos požiūriu naujovių įžiūrė
ti galima gerokai daugiau nei turinio po
žiūriu”, - teigė A. Kubilius.

Jo vertinimu, vis labiau aiškėja dar vie
nas šios Vyriausybės bruožas - atsako
mybės trūkumas. Kaip pavyzdį jis paminė
jo Antikorupcinį susitarimą, kurį konser

Rusijos karininkas
Karaliaučiaus (Kaliningrado) srityje 

dėl bendradarbiavimo su Lietuvos spe
cialiosiomis tarnybomis sulaikytas Rusi
jos federalinės bausmių vykdymo tarny
bos pulkininkas leitenantas Vasilij Chit- 
riuk, pranešė Rusijos federalinė saugumo 
tarnyba (FST). Sulaikant V. Chitriuk’ą 
konfiskuotos elektroninės laikmenos su 
karinio pobūdžio informacija. Specialistų 
nuomone, ji sudaro valstybės paslaptį.

“Tam, kad ją gautų, sulaikytasis pasi
naudojo buvusių bendradarbių ir pažįs
tamų, atliekančių tarnybą Rusijos armijo
je ir jėgos struktūrose, pagalba. Lietuvos 
specialiųjų tarnybų užsakymu jis (V. Chit- 
riuk) įkalbėdavo juos išduoti slaptų do- 
kumentij kopijas už piniginį atlyginimą”, - 
teigiama FST pranešime.

V. Chitriuk, rašo rusų spauda, baigęs 
aukštąją karinę tankų mokyklą Taškente, 
tarnavo iš pradžių vienoje iš tankų divizijų

“New York Times” apie Lietuvą
Lietuvos problemos rado atgarsį įta

kingame amerikiečių dienraštyje „The New 
York Times”. Šeštadienio, spalio 28 d., 
numeryje rašoma apie Rusijos spaudimą 
Lietuvai dėl „Mažeikų naftos“ įmonės. 
Straipsnyje, pavadinimu „Lietuviams duo
ta pajusti, kaip Rusija žaidžia naftos žai
dimą“ sakoma, kad Rusijos sprendimas 
neva dėl techninių gedimų sustabdyti naftos 
tiekimą Mažeikių įmonei, buvo ne kas kita, 
kaip spaudimas Lietuvai parduoti įmonę 
kuriai nors Rusijos kompanijai.

Dienraštis gana detaliai aprašo „Ma

Laikrodis pasukamas
Lietuvoje baigiantis spaliui atšaukia

mas vasaros laikas. Sekmadienį, spalio 29 
d., 4 vai. nakties reikėjo pasukti laikro
džio rodyklę 1 valanda atgal, pranešė LR 
Ap-linkos ministerija.

Vasaros laikas įvedamas kovo pasku
tinįjį sekmadienį trečią valandą nakties, 
pasukant laikrodžio rodyklę viena valan
da į priekį. Šis laikas atšaukiamas pasku

vatoriai, anot parlamentaro, bando iš pa
prastos deklaracijos paversti konkrečius 
veiksmus ir rezultatus numatančiu susi
tarimu. “Bet nepalieka mintis, kad tokio 
susitarimo svarbiausias tikslas yra pasi
rašymo ceremonija, bet ne realus ir per
mainas kovoje su korupcija realizuojantis 
impulsas, kuriam reikia tikros atsakomy
bės ir įsipareigojimo. O jo ryškiai stokoja
ma”, - apgailestavo politikas.

Šimtadienio proga A. Kubilius akcen
tavo ir pasitikėjimo problemą. “Šimtadie
nio proga linkėčiau Vyriausybei pradėti 
švęsti ne tik savo išgyvenimo jubiliejines 
šventes, bet ir savo nuveiktų darbų, ku
riems reikia atsakomybės ir įsipareigoji
mo, šventes. Išgyvento šimtadienio proga 
reikia prisiminti, kad atsakomybės trūku
mas labai greitai gali sukelti pasitikėjimo 
trūkumą. O mažumos Vyriausybė be pla
tesnio pasitikėjimo kitų švenčių gali ir 
nesulaukti”, - prognozavo jis.

ELTA, LGITIC

šnipinėjo Lietuvai?
Ukrainoje, vėliau Baltijos šalyse. “Gazeta” 
duomenimis, prieš pat tarnybos armijoje 
pabaigą V. Chitriuk keletą metų praleido 
viename iš Baltijos jūrų laivyno padalinių 
Kaliningrade.

Prieš dvi savaites iš Lietuvos buvo 
paprašytas išvykti Rusijos ambasados 
pirmasis sekretorius Oleg Riabčikov. 
Žiniasklaidos duomenimis, jis buvo 
įtariamas šnipinėjimu ir siekimu daryti 
įtaką Lietuvos apsisprendimui paremti 
Gruziją jos konflikte su Maskva.

Vėliau kalbėdamas su žurnalistais 
Lietuvos ministras pirmininkas Gedimi
nas Kirkilas atmetė Rusijos karininko 
šnipinėjimo Lietuvai galimybę. Premjeras 
pabrėžė, kad Lietuva siekia palaikyti 
draugiškus santykius su kaimyninėmis 
šalimis. Ministras pirmininkas G. Kirkilas 
pareiškė, kad Lietuva nevykdo žvalgybinių 
operacijų Rusijos teritorijoje. LIGTIC 

žeikių naftos“ pardavimo istoriją, akcentuo
damas įvairius Maskvos bandymus gauti 
teisę valdyti Mažeikių įmonę. Straipsnyje 
teigiama, kad Maskva, nutraukdama naftos 
tiekimą Lietuvai ir taip apsunkindama 
Mažeikų įmonės veiklą, daro spaudimą 
lenkų naftos kompanijai „PKN Orlen“, kad 
ši atsisakytų planų įsigyti „Mažeikų naftą“.

Dienraštis primena, kad Prez. V. Adam
kus vasarą Maskvai pagrasino jos pačios 
stiliumi. Omenyje yra turimos kalbos apie 
LR geležinkelio, jungiančio Kaliningradą 
su likusia Rusija, techninį remontą. □ 

tinįjį spalio savaitgalį.
Tą pačią spalio 29 d. laikas keičiamas 

ir daugumoje Australijos valstijų, tačiau čia 
laikrodžiai pasukami priešinga kryptimi 
nei Lietuvoje. Todėl laiko skirtumas tarp 
pvz. NSW bei Viktorijos ir Lietuvos bus ne 
7 bet 9 valandos.

Sezoninį laiką, kaip Lietuva, turi dau
giau kaip 50 Europos valstybių. □
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pa'Ss Trumpai iš visur
♦ Spalio 23 d. 
Sudano vyriau
sybė ištrėmė ypa- 
tingą Jungtinių 
Tautų pasiuntinį 
Jan Pronk, paaš
trindama savo 
ginčą su Jungti
nėmis Tautomis. 
Sudanas yra at
metęs Saugumo

Tarybos rezoliuciją, reikalavusią į Sudano 
Darfur sritį nusiųsti 22 500 Jungtinių Tau
tų karių ir policininkų. Darfur srities va
karinėje dalyje vis dar siaučia Sudano 
vyriausybės neoficialiai remiamos pri
vačios arabų armijos, terorizuojančios 
čiabuvius juoduosius. Sudano naftos iš
tekliai įgalina jo vyriausybę nesiskaityti su 
galimomis JT ekonominėmis sankcijomis.
♦ Spalio 23 - 25 dienomis Denarau salos 
kurorte Fidži salose posėdžiavo į Pacifiko 
salų forumą susirinkę Ramiojo vandenyno 
valstybių vadovauju tarpe Australijos min. 
pirmininkas John Howard. Šių metų po
sėdžiai prasidėjo įtemptoje nuotaikoje. 
Saliamono salų, Papua N. Gvinėjos ir 
Vanuatu vadovams užsipuolant Australiją 
dėl australų RAMSI policininkų praves
tos kratos Saliamono salų ministro 
pirmininko įstaigoje.
♦ Pacifiko salų forumas pritarė Aus
tralijos vadovaujamos RAMSI (Regionai 
Assistance to the Solomon Islands) veiklai, 
tačiau jis parėmė Saliamono salų min. 
pirmininko Manasseh Sogavare reika
lavimą oficialiai ištirti šių metų balandžio 
mėnesio riaušių aplinkybes. Iki šiol Aus
tralija buvo priešingai nusistačiusi prieš 
numatytą tyrimą, nes jį laikė tik min. pir
mininko Sogavare dingstimi išlaisvinti iš 
arešto du jo dėl riaušių kurstymo suimtus 
ministrus.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
vyriausybių politika: padalinimo princi
pu, stengiantis kuo didesnę dalį rinkėjų 
įtikinti vyriausybės rūpinimusi atskiromis 
grupėmis.

Augant ekonominiams rodikliams, 
biudžetas formuojamas neatsižvelgiant į 
rinkos ir ūkio realijas. Tokiu būdu neturima 
ir aiškios valstybės vizijos bei strategijos 
tolimesnei ekonominei plėtrai.

Ekonomistai teigia, kad biudžetas an
tisocialinis. jo formavimas neparemtas 
principiniais socialinės politikos įgyven
dinimo principais: gyventojų progresiniu 
pajamų ir turto mokesčiais, bendro vidaus 
produkto perskirstymo procento didini
mu ir kita. Biudžetas didins socialinį 
plyšį ir įtampą visuomenėje. Nestabdys 
emigracijos iš Lietuvos, flirtas sukoncen
truotas į kelių žmonių rankas padidina 
valstybinę korupciją.

Išsivysčiusiose šalyse vidurinysis 
sluoksnis apima 65 - 70% gyventojų, o 
Lietuvoje 4-5 kartus mažesnis.

Žemiau skurdo ribos gyvenančių pen
sininkų dalis per vienus metus padidėjo 
4.1% ir 2005 m. sudarė 28.6%. Tiesa, 
bedarbių skaičius mažas - lietuvaičiai sa
vo gyvenimą priversti kurti Airijoje, Brita
nijoje ir eilėje kitų Europos šalių. Lietuvos 
biudžetas jiems progos kurtis nesuteikia.

Skundžiamasi, kad didinama valdinin
kų armija ir jai tenka vis didesnė biudžeto 
dalis. Jų aukštos algos didinamos libera
liau nei žemi atlyginimai. Tokių pavyz
džių ekonomistai sumini daugybę - randa 
daug taisytinų ekonominių trūkumų 
biudžete.

■Mūsų Pastogė -Nr. 45,- 200&., psl." 2

♦ Spalio 24 d. Rytų Timore vėl atsinau
jino neramumai, riaušės, ginkluotų gaujų 
susidūrimai Gatvėje, netoli Deli aero
uosto buvo nušautas Assis Hendriųue da 
Silva, vienas iš didžiausių šių gaujų ly
deris. Vatikane besilankantis Rytų Timo- 
ro min. pirm. Ramos Horta kreipėsi į Dili 
gyventojus, prašydamas sustabdyti smurto 
veiksmus.
♦ Spalio 26 d. jaunuolių gauja užpuolė 
Australijos ambasados tarnautojų butus, 
juos apmėtydama akmenimis ir šaudyda
ma. Atrodo, kad neramumai yra dirbtinai 
kurstomi. Skleidžiami iš piršto išlaužti 
gandai apie australų karius, būk lai jie nu
šovę žmonių, jie būk tai palaiko vieną iš 
tarpusavyje besvaidijančių timoriečių 
grupuočių. Jaunuoliai girdomi, jiems duo
dami pinigai už smurto veiksmus.
♦ Spalio 25 d. JAV prezidentas George 
W. Bush pasirašė JAV kongreso priimtą 
planą pastatyti 5 metrų aukščio dvigubą 
vielinę tvorą, skiriančią JAV nuo Meksi
kos. Numatyta JAV 1.200,000,000 dolerių 
suma šios tvoros pastatymui.
♦ Irako vyriausybė paskelbė, kad per ką 
tik pasibaigusį Ramadan mėnesį žuvo trys 
šimtai Irako karių ir policininkų. Spalio 
mėnuo buvo nuostolingas amerikiečių 
kariams. Iki spalio 28 dienos žuvo 98 ame
rikiečiai kariai.
♦ Romoje mirė 90 metų sulaukusi Ge
dimino palikuonė - rusų kunigaikštytė 
Irena Galitzine, kadaise garsėjusi savo 
madų salonu via Veneto Romoje ir siuvu
si vakarinius rūbus Jacqueline Kennedy, 
Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn ir ki
toms garsenybėms.
♦ Čilės teisėjas įsakė suimti buvusį Čilės
diktatorių Augusto Pinochet ir laikyti jį 
namų arešte iki teismo. Jis kaltinamas 36 
pagrobimais, 23 žmonių kankinimu ir 
viena žmogžudyste. □

Laikinai nušalinti VSD 
darbuotojai

Jau kuris laikas buvo žinoma, kad iš 
Valstybės saugumo departamento (VSD) 
nuteka slaptos žinios kai kuriems po
litikams - Seimo nariams. Daugiau kaip po 
mėnesį trukusio tyrimo VSD buvo nusta
tytas vadinamas “kurmis” - pareigūnas iš 
šio departamento-VSD kontražvalgybos 
valdybos viršininkas Vytautas Damulis.

Spalio 24 d. nušalintas nuo tarnybos 
buvo Vytautas Damulis ir jo pavaduotojas 
Vilmantas Bieliauskas. Seimo Naciona
linio saugumo ir gynybos komiteto vadovas 
Algimantas Matulevičius sušaukė neeilinį 
komiteto posėdį. VSD oficialiai pranešė, 
kad keli pareigūnai nušalinti nuo tarnybos 
iki bus baigtas tyrimas. Tyrimą atlieka VSD 
generalinio direktoriaus Arvydo Pociaus 
įsakymu sudaryta specialioji komisija. Kol 
bus baigtas tyrimas, jie savo pareigų eiti 
negalės. Suspenduoti taip pat Kastytis 
Braziulis ir Imantas Melianas.

Kai kurie parlamentarai siūlė Premje
rui Gediminui Kirkilui perimti VSD prie
žiūrą. tačiau Premjeras pasiūlymą sukriti
kavo ir griežtai atmetė - tai bū Ui nedemok
ratiška. Premjeras teigia, kad tokios mintys 
gimsta Seimo Nacionalinio saugumo ir 
gynybos komitete, kuris įsivėlė j konfliktą 
su VSD vadovybe dėl esą nepagrįstai ne
paisomo reikalavimo suteikti komitetui 
visą jo prašomą informaciją. VSD vadovas 
A. Pocius nepateikė slaptų pažymų apie 
galimus aukštų pareigūnų korupcinius 
ryšius, motyvuodamas, jog tai galėtų pa
kenkti nebaigtam operatyviniam tyrimui. 
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da,EITA,BNS,LGlTlCir“Bemardinai”.

Bėdos Saugumo departamente
Valstybės saugumo departamento 

(VSD) veiklos tyrimą atliekantis Seimo 
Nacionalinio saugumo ir gynybos komi
tetas prašo Prezidento Valdo Adamkaus 
laikinai, kol bus baigtas tyrimas, nuo pa
reigų nušalinti VSD vadovą Arvydą Pocių. 
Komitetas mano, kad VSD direktorius 
savo veiksmais dar labiau gilina įtampą ir 
kelia itin rimtą pavojų departamento 
darbui. Komiteto vicepirmininko teigimu, 
susidaro prielaidos manyti, kad VSD pa
reigūnai yra persekiojami dėl atliekamų 
tyrimų ir jų liudijimų Seimo komitete. Už 
tokį sprendimą balsavo 6 komiteto nariai. 
2 susilaikė, 1 balsavime nedalyvavo.

Komitetas nutarė prašyti nušalinti A. 
Pocių, apsvarstęs esamą situaciją, įverti
nęs tai, kad komitetui buvo pažadėta

Su korupcija kovos visas Seimas
Trečiadienį, spalio 25 d.. Seime visų 

devynių parlamentinių partijų frakcijų 
vadovai pasirašė Premjero Gedimino 
Kirkilo inicijuotą susitarimą “Dėl kovos 
su korupcija stiprinimo” ir šio doku
mento priedą “Pirmaeilės kovos su 
korupcija kryptys”.

Dokumentą pasirašę politikai įsipa
reigojo sukurti tokią kovos su korupciją 
sistemą, kuri leis gerokai sumažinti ko
rupciją, tobulinti kovos su korupcija ins
titucinę sistemą ir didinti jos efektyvumą, 
užtikrinti valstybės institucijų veiklos 
efektyvumą ir skaidrumą. Parlamentinių 
frakcijų atstovai ketina padėtivisuomenei 
suvokti korupcijos priežastis ir keliamą 
grėsmę bei skatinti visuotinį nepakantu
mą korupcijos apraiškoms, sutelkti moks-

Kultūros attache Japonijoje
Siekdama turėti glaudesnius kultūros 

ir turizmo ryšius su Japonija. Lietuva stei
gia kultūros attache pareigybę Japonijo
je. Šiam Kultūros ministerijos siūlymui 
trečiadienį, spalio 25 d., pritarė Vyriausybė.

Pasak kultūros ministro Jono Jučo, 
“Dvišaliai valstybių ryšiai dažniausiai 
prasideda nuo kultūrinio bendradarbia
vimo ir vėliau tęsiami ekonomikos ir kito
se srityse. Lietuvos kultūros attache Ja
ponijoje yra labai svarbus, nors ir tolimoje 
šalyje”. Šiam sprendimui Vyriausybės 
posėdyje pritarė ir premjeras Gediminas 
Kirkilas, ypač akcentavęs Japonijos svar
bą turizmo požiūriu. “Kaip žinoma, japonai 
yra bene daugiausia keliaujanti tauta. Jie 
jau atrado senąją Europą, o dabar nori 
atrasti ir naująją Europą, taip pat ir Lietu
vą”, - sakė G. Kirkilas.

V V Landsbergio “Bunkeryje” - pokario 
poeto tragedija

Režisierius Vytautas V. Landsbergis 
Nacionaliniame dramos teatre stato spek
taklį “Bunkeris”, nagrinėjantį sudėtingą 
Lietuvos pokario laikotarpį, kūrybingo 
žmogaus pasirinkimo tarp ištikimybės ir 
išdavystės problemą. Spektaklio premjera 
Didžiojoje scenoje numatoma lapkričio 4 
dieną.

V. V. Landsbergio pjesė “Bunkeris” bu
vo parašyta ir pirmą kartą pristatyta 
Nacionalinės dramaturgijos festivalio 
“Versmė” pjesių skaitymuose 2005 me
tais. Pjesėje atverčiamas sudėtingas Lietu
vos istorijos puslapis - pokario laikai. Ši 
istorija, paremta ir tikrais faktais, pasako
ja sudėtingus poeto Kosto Skinkio, kurio 
prototipas - poetas Kostas Kubilinskas, 
likimo vingius. Draskomas prieštaravimų, 
žymus poetas nežino, kuriuo keliu pasukti 
- būti ištikimam Lietuvos partizanams, 
kovojantiems miškuose, ar vardan to, kad 
galėtų rašyti ir spausdinti savo eiles, parsi
duoti priešams ir išduoti draugus.

I 
pateikti svarbią informaciją apie aukštų 
pareigūnų galimus korupcinius ryšius, o 
po atsisakyta tai padaryti. “Po to buvo ban
dyta trukdyti komitetui atlikti parlamen
tinį tyrimą netinkamais viešais pareiški
mais. Be to, buvo nušalint i trys VSD parei
gūnai, tyrę informaciją apie aukštų parei
gūnų galimus korupcinius ryšius”, - sakė 
komiteto vicepirmininkas.

ELTA primena, kad Seimo Naciona
linio saugumo ir gynybos komiteto kon
fliktas kilo po to, kai VSD vadovas A Po
cius atsisakė pateikti komitetui žadėtą 
informaciją apie aukštų pareigūnų gali
mus korupcinius ryšius. Vėliau savo pozi
ciją VSD vadovas dėstė kreipimesi j Sei
mo valdybą ir viešame laiške šalies vado
vams. ELTA, LGITIC 

lo, verslo, žiniasklaidos ir kitus visuomenės 
atstovus kovai su korupcija.

Šiuo susitarimu numatoma nedelsiant 
Seime sudaryti nuolatinę frakcijų seniūnų 
ar jų įgaliotų atstovų darbo grupę. Anti
korupcinių priemonių įgyvendinimas taps 
Seimo ir Vyriausybės darbotvarkių prio
ritetu, o apie jo rezultatus kiekvienų metų 
pabaigoje darbo grupė pateiks ataskaitą 
parlamentui ir visuomenei.

Susitarimo priede numatytos pirmaeilės 
kovos su korupcija kryptys. Tai- Politinių 
partijų ir politinių kampanijų finansavimas 
bei finansavimo kontrolė, valstybės 
tarnautojų ir jiems prilygintų asmenų 
atsakomybė, Europos Sąjungos parama ir 
viešieji pirkimai. Susitarimą pasirašė visų 
partijų atstovai. ELTA, LGITIC

Lietuva jau turi kultūros attache Šve
dijoje. Prancūzijoje. Rusijoje, Kaliningrado 
srityje. Vokietijoje, Lenkijoje, Didžiojoje 
Britanijoje ir Lietuvos nuolatinėje atstovy
bėje Europos Sąjungoje. Šių metų pradžio
je buvo įsteigta kultūros attache pareigybė 
Lietuvos diplomatinėje atstovybėje Kije
ve, tačiau kol kas šias pareigas einantis 
žmogus nepaskirtas.

Kultūros ministras J. Jučas spaudai yra 
užsiminęs, kad kultūros attache Švedijoje 
tikriausiai bus atsisakyta, paskiriant pa
reigūną visoms Šiaurės šalims. Ministras 
apgailestauja, kad per mažai finansuoja
mos kultūros atstovybės Europos sostinė
se Londone ir Berlyne. Norima turėti ir kul
tūros attache New York’e, tik laukiama 
susitarimo aukščiausiu lygiu.

' m 11 ELTA, LGITIC

Pasak režisieriaus, kiekvienas pjesės ir 
spektaklio veikėjas turi realų prototipą, o 
pjesė parašyta pagal partizanų vado Dzūko 
dienoraščius. Beveik visa pjesėje panaudo
ta medžiaga - dokumentinė. “Ypačšiurpūs 
yra K. Kubilinsko eilėraščiai, kuriuose 
akivaizdus poeto ir išdaviko konfliktas, bai
si sąžinės graužatis. Savo kūriniu norėjau 
ne tiek supriešinti, kiek sutaikyti tos pa
čios tautos žmones, pokariu atsidūrusius 
priešingose barikadose, norėjau kalbėti 
ne tiek apie partizanų slėptuvę miške, kiek 
apie žmogaus sielos bunkerį”, - kalbėjo V. 
V. Landsbergis.

Poeto Kosto Skinkio vaidmenį kuria 
aktorius Marius Jampolskis, taip pat 
spektaklyje vaidins Remigijus Bučius, Al
girdas Gradauskas, Birutė Marcinkevi
čiūtė, Dalia Michelevičiūtė, Gediminas 
Storpirštis ir kt.

Spektaklio scenografiją sukūrė daili
ninkė Ramunė Skrcbūnaitė, muziką - 
Antanas Kučinskas. ELTA, LGITIC

2



Bendruomenės baruose_______
Žvilgsnis į praėjusį XIIPLB Seimą

Algirdas Šimkus

Pasidalinant mintimis apie šį įvykį 
manau yra prasminga pabrėžti, kad aš 
pirmą kartą dalyvavau PLB Seime. Vykau 
pakviestas Krašto Valdybos atstovauti AI .B, 
nes keli rinkti atstovai negalėjo vykti. 'lodė 1 
negaliu palyginti šio suvažiavimo su anks
tyvesniais. Iš tiesų nežinojau, ko tikėtis. 
Tuometinis PLB pirmininkas Gabrielius 
Žemkalnis, sužinojęs, kad atvykstu, įparei
gojo mane padaryti pranešimą apie Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenės veiklos 
finansavimą ir apie Australijos Lietuvių 
Fondą, darbotvarkėje skirdamas tam 
reikalui 10 minučių.

Mano žvilgsnis yra iš bendros eigos 
pusės, nccituojant rezoliucijų, nutarimų ir 
t.t., nes jie pasirodė kituose straipsniuose 
mūsų lietuviškoje spaudoje, tad nebūtų 
prasminga man juos kartoti.

Suvažiavimas prasidėjo iškilmingomis 
šv. Mišiomią^y. Jonų bažnyčioje. Po mišių 
ten pat įvyko a.a. prelato Mykolo Krupavi
čiaus paminėjimas. Jis buvo vienas iš PLB 
steigėjų ir šulų. Labai tinkamas paminė
jimas ir pagerbimas asmens, kuris tiek daug 
širdies įdėjo PLB įdėjai. Mano nuomone, 
minėjimas buvo per daug ištęstas. Kalbos 
ir programa turėjo būti rimtai paruoštos, 
santraukinio pobūdžio, atsižvelgiant, kad 
tai vyko tiesiai po atidarymo mišių, toje 
pačioje bažnyčioje.

Manau, kad dalyviams būtų likęs 
didesnis įspūdis, jei programa nebūtų taip 
užsitęsusi, nes aiškiai matėsi dalyvių ne
rimas ir susikaupimo praradimas.

Tiesiai po šio rengimo sekė susipaži

Lietuvybės išlaikymas išeivijoje 
XXI amžiuje ir Lietuvos himnas

Isolda Poželaitė-Davis AM
Tautiškos giesmės žodžius ir muziką 

sukūrė Vincas Kudirka. 1899 m. lapkričio 
13 dieną ji buvo sugiedota pirmą kartą 
koncerte Petrapilyje. 1919 metais nepri
klausoma Lietuvos valstybė pasirinko šią 
iškilmingą giesmę kaip Lietuvos himną.

Kaip išeities tašką paėmiau mūsų him
no, mūsų tautiškos giesmės idėjas. Jos yra 
pozityvios, patriotiškos ir atspindi švietimo 
epochos filosofinį idealizmą. Betgi svar
biausiai yra tai, kad daug minčių tinkamai 
interpretavus' galima pritaikyti nagrinėjant 
mums aktualias temas. Himną giedame 
visomis iškilmingomis progomis. Himnas 
- tai mūsų tautos “credo”. Materializmo 
doktrina paženklinto XXI amžiaus pra
džioje bus ne pro šalį mums prisiminti 
kilnias himno idėjas.

“Lietuva, Tėvynė mūsų”
Pirmo posmo pirmoji eilutė aiškiai nu

rodo, kad Lietuva yra lietuvių tėvynė. Ar 
būtina gimti Lietuvoje, kad būtum lietuvis/ 
ė? Ne! Galiu prisipažinti, kad Lietuva man 
yra tėvynė, nors joje nesu gimusi. Pagarsė
jęs rašytojas Oskaras Milašius irgi negimė 
bei negyveno Lietuvoje ir rašė savo kūrinius 
prancūzų kalba, bet save laike Lietuvos 
didikų ainiu ir daug pasidarbavo Lietuvai 
1918-1925 metų terpėje. Tbo tarpu jo gi
minaitis, Nobelio premijos laureatas Čes
lovas Milosz gimė Šateiniuose, Kėdainių 
apskrityje 1911m. ir gyveno iki Pirmojo 
pasaulinio karo pabaigos Lietuvoje, bet save 
laiko lenku. Stanislovas Narutavičius ir jo 
brolis Gabriel Narutowicz abu gimė Lie
tuvoje ir kalbėjo lietuviškai. Stanislovas 
buvo lietuvis ir Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto signataras 1918 m., o jo brolis Gabriel 
save laikė lenku ir buvo išrinktas Lenkijos 

nimo vakaronė gretimose patalpose, vieto
je numatyto Vilniaus universiteto Istori
jos fakulteto kiemo, nes lijo. Tikrai buvo 
puikus vakaras, duodantis progą atnau
jinti senas pažintis ar susidaryti naujas. 
Maloni staigmena buvo pabendrauti su 
jaunystės draugu, buvusiu melbourniškiu 
Algiu Kazlausku ir jo žmona Terese, dabar 
gyvenančiais Gikagoje. Algis su žmona 
tikrai daug laiko praleido su Australijos 
atstovais bei mano žmona Jūrate. Atrodo, 
kad Algiui buvo malonu prisiminti jau
nystės dienas Australijoje.

Iškilmingas atidarymo posėdis įvyko 
Seimo rūmuose, kuriame deja neteko 
dalyvauti, nes esant blogam orui buvo la
bai sunku gauti taxi, nors užsakiau gerą 
pusvalandį anksčiau negu normaliai, o tas 
labai pavėlavęs, mane nuvežė ne į reikiamą 
vietą. Nenorėjau sudrumsti atidarymo 
eigos savo pavėluotu įėjimu. Apie atidary
mą buvo pakankamai parašyta kitų.

Šiaip taip “pagavęs” taxi nuvažiavau 
tiesiai į darbo posėdžių vietą „Šarūno“ 
viešbutyje. Prasidedant darbo sesijai, dar 
staigmena, buvau pakviestas į Prezidiumą, 
kuriam pirmininkavo Algis Rugienius iš 
JAV. Atrodė , kad jis buvo gerai susipaži
nęs su Seimo taisyklėmis ir t.t. Deja, pra
diniame posėdyje, mano nuomone, jis 
nepajėgė sukontroliuoti atstovų pasisaky
mus iš dėl darbotvarkės ir tvarkos. Re
zultate buvo prarasta daug laiko be didelės 
reikšmės, sutrumpinant laiką kitiems 
darbotvarkės numatytiems reikalams. Kal
tę reikėtų prisiimti visam prezidiumui, 
kad neturėjome atitinkamo griežtumo pri
versti pirmininkaujantį nutraukti šiuos.

prezidentu 1922 m. Tad kyla klausimas, ar 
būtinai turi būti gimęs tame krašte, kad 
galėtum jį laikyti savo tėvyne. Matyt, kad 
ne. Tai aktuali tikrovė išeivijos jaunesnėms 
kartoms, nes ir jos negimė Lietuvoje.

Tiesa, kraštas savotiškai įkūnija tautos 
dvasinę tikrovę, tačiau teritorijos neteku
sios tautos dar nežlunga. Kaip pavyzdį 
galėtumėm paimti žydų tautą. Juos riša 
bendra religija, už kurią jie buvo žiauriai 
inkvizicijos persekiojami viduramžiais ir 
XX amžiuje - Hitlerio valdžios laikotarpiu.

Tautų istorijoje rasime ir daugiau pa
vyzdžių. Teritoriją praradę lietuviai JAV, 
neprarado savo priklausomybės tautai. 
Tokiu pavyzdžiu galėtų būti ir “Lietuvos 
Vyčių” organizacija Amerikoje. Ji daug 
prisidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės 
iškovojimo po Pirmojo Pasaulinio karo.

Tad individų jaučiama priklausomybė 
tautai, vadinkime tai patriotizmu, priklau
so dar ir nuo kitų požymių. Štai kaip tau
tiškumo priklausomybę apibrėžia “Lie
tuvių enciklopedija” išleista 1964 m.:

“Tautybė paprastai paveldima prigim
ties keliu iš tėvų, iš tautos, kurioje gimsta
ma. Tbo atveju daugiausiai lemia tautinė 
kultūra, pirmoje eilėje kalba, kurioje iš
augama. Šią prigimties ir kultūros (aplin
kos, auklėjimo) sąveiką daugiau ar ma
žiau papildo asmens sąmonė, t.y. saviauk
la, apsisprendimas, įsipareigojimas. Vien 
gimimu ar kilme be atitinkamo įaugimo 
kultūron ir sąmonės, žmogus savaime 
neįsijungia jokion visuomenėm”

Peršasi išvada, kad gimimo vietovė ir 
kilmė nėra lemiamieji faktoriai lietuvybės 
išlaikime. Tačiau sąmoningo apsispren
dimo idėja, išreikšta prieš 42-jus metus 
enciklopedijoje, turi ir gilesnes šaknis him
ne. Ji yra meilė savajam kraštui. Cituoju:

Nuotraukoje iš kairės: LR Prezidentas Valdas Adamkus, Alma Adamkienė, Lidija Šimku- 
tė-Pocienė ir ALB Krašto Valdybos pirmininkas Romas Pocius.

sakyčiau dažnai bereikšmius, pasisakymus.
Dalyvaudamas tokiame fonime pirmą 

kartą, pritrūkau drąsos griežčiau pasi
reikšti tuo reikalu. Asmeniškai jaučiau, kad 
buvo tikrai nepatenkinamai įsakmiai pa
reikalauta buvusio PLB pirmininko Gab
rieliaus Žemkalnio gana drastiškai su
trumpinti ataskaitinį pranešimą, iš kurio 
būtų sužinotos esančios problemos bei 
pasiūlymai ateities veiklai, kaip šias prob
lemas bandyti išspręsti ir t.t. Laiko prob
lema tęsėsi per visą Seimą, nes ir mano pra- 
nešimui apie ALB finansus bei apie ALF 
teko tik pusė skirto laiko, todėl jis buvo 
atliktas labai suglaustoje formoje. Vis 
dėlto pranešimas pasiekė šiokio tokio at
garsio, nes Didžiosios Britanijos Tarybos 
pirmininkė paprašė daugiau informacijos 
apie Fondą, o jie šiuo metu bando pana
šaus tipo fondą įsteigti. Grįžęs nusiunčiau 
kopiją mūsų Fondo Statuto, nes gi tenai 
įstatymai turi būti panašūs į čia esančius.

Bendrai paėmus, buvo labai įdomu iš
girsti apie bendruomeninę veiklą kituose 
kraštuose, apie jų problemas ir rūpesčius. 
Buvo aiškiai matyti, kad naujosioms ben
druomenėms Rytų kraštuose reikia ne tik 
finansinės pagalbos, bet ir lietuviško švie
timo, o kai kuriais atžvilgiais gal net ir 
organizacinėje srityje. Jos dažnai yra neper
seniausiai įsikūrusios, turi entuziastingų 
veikėjų, bet jų ištekliai veiklai negausūs, to
dėl nenuostabu, kad praėjusi PLB Valdyba 
jom skyrė nemažai dėmesio, kas manau 
buvo gana prasminga.

Iš kitos pusės, kai kurios smarkiai au
gančios Vakarų kraštų bendruomenės, 
susilaukiančios gana didelio skaičiaus da
bartinių ekonominių emigrantų iš Lietu
vos, skiriasi nuo minėtų Rytų kraštų. Dalis 
šių emigrantų yra tik laikini ir su laiku už
sidirbę pinigų gali sugrįžti į Lietuvą. Jų 
tautiškumo jausmai gerokai skiriasi nuo

“Tegul meilė Lietuvos / Dega mūsų 
širdyse”.

Ar laisvas, sąmoningas apsisprendimas 
būti lietuviu ir įaugti tautos kultūron bū
nant išeivijoje yra reali prielaida jaunes
nėm mūsų kartoms XXI amžiuje? Ar vy
resnės kartos turi teisę to reikalauti iš jų? 
Ar neatsiradus norimų tautiškumo po
slinkių jaunesnėse kartose, turime jausti 
kartėlį ir nusivylimą? Man atrodo, kad ne. 
Kaip tėvai negali forsuoti jaunesnius 
spartinti jų apsisprendimą būti tuo ar anuo, 
taip ir mokytojai nedaug tegali pasiekti 
savaitgalio mokyklose, jei moksleivis at
sisako mokytis. Reikia atsižvelgti į tai, kad 
kalbos mokymasis ir įaugimas kultūron 
yra svarbūs, bet lėti ir sunkūs momentai 
jaunuolių brendimo bėgyje. Ką reiškia jau
najai kartai, apsuptai gyvenamo krašto 
kultūros, įaugti į kitą kultūrą? Labai daug, 
o svarbiausiai ir sunkiausiai yra atsiskirti 
nuo bendrų australų draugų veiklos ir mo
kyklose rengiamų savaitgalinių sporto bei 

mūsiškių. Jų reikalavimai Lietuvai dažnai 
yra švietimo srityje ir gal ne visuomet pil
nai realistiški. Kartais atrodė, kad idėjos 
ne visuomet sutampa su Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamento.

Kai kurios šios bendruomenės yra gana 
skaitlingos, bet tikri lietuvių skaičiai jose 
dažniausiai gali būti tik spėliojami. Di
džiausi skaičiai šių naujųjų emigrantų yra 
Airijoje, Ispanijoje, Didž. Britanijoje ir net 
JAV. Tačiau JAV esant dideliems skaičiams 
senesnių emigrantų, jie nėra tokie įtakingi.

Taigi, mano nuomone, Seimas buvo 
įdomus, išryškinantis problemų skirtumus, 
esančius įvairių kraštų bendruomenėse, 
nušviečiantis jų rūpesčius veikloje ir t.t. 
Buvo labai aišku, kad dalyvaujantys kraštų 
atstovai nešėsi savo širdyje Lietuvos meilę, 
nes be jos jie nebūtų dalyvavę Seime. Taip 
pat buvo labai pravartu išgirsti apie kitų 
bendruomenių problemas, į jas atkreipti 
tinkamą dėmesį bei iš jų pasimokyti.

Manau, kad taip pat reikti} atkreipti ati
tinkamą dėmesį ir į forumo eigą, nes at
stovams turėtų būti gana griežtai pa
sakyta, kad būtinai reikia prisilaikyti nu
statyto laiko darbotvarkėje, nes jo nesi
laikant, visa likusi eiga turi būti „karpoma“ 
ir laikas trumpinamas kitiems atstovams, 
kurie buvo paprašyti ką nors pristatyti, pra
nešti ir t.t. Atstovai suvažiuoja iš įvairių 
kraštų, padengdami stambokas asmenines 
išlaidas iš savo kišenės, kad galėtų atsto
vauti savo bendruomenėms. Deja, kuomet 
kai kurie jų, negalėdami save tinkamaikon- 
troliuoti, per ilgai kalba ar net kartoja jau 
išsakytas mintis, sudarko numatytą eigą. 
Laikas yra labai ribotas ir pasisakymai turi 
būti trumpi, tikslūs ir gerai apgalvoti. Ži
noma, kas įvyko laiko atžvilgiu-nėra nauja 
tokiuose forumose, bet reikia bandyti to 
išvengtų nes tuomet daug prasmingiau sie
kiama užsibrėžto tikslo. □ 

kitų renginių.
Aktyvus jaunimo lietuvių kalbos mo

kymasis, dalyvavimas jam skirtuose lie
tuviškuose renginiuose, kaip pavyzdžiui 
lietuvių sporto organizacijose, skautų sam
būryje ir ateitininkų organizacijoje, yra 
puikūs užsiėmimai. Be to, jaunuolių sto
vyklavimas, tautinių šokių mokymasis ir 
dalyvavimas kultūriniuose renginiuose 
labai stiprina priklausomybės jausmą ir 
lengvina įaugimą lietuvių kultūron bei 
palieka gražius atsiminimus.

Betgi, ar aukščiau išvardinti užsiėmi
mai pakanka visiems jaunesnės kartos 
užaugusiems ir išsimokslinusiems asme
nims? Gaila, bet ne! Tad ko reikia?

Reikia jiems padėti įsijungti į bendruo
menės vadovų veiklą ir perimti pareigas iš 
vyresnių, nusipelnusių pagarbos ir padėkos 
bendruomenės asmenų. Eidami tokias 
pareigas, jaunesnės kartos susidurs su

Nukelta j 5 psl

LMįtstĮ fflstpįė.. Nr.43,2006_4į.QĮ,(RsJ..3

3



Lietuva iš arti
Panevėžys - jau metropolinis centras

Seimas vienbalsiai pritarė, kad Pane- 
vėžiuibūtų suteiktas metropolinio centro 
statusas. Už tai pasisakė 90 balsavusių 
parlamentarų. Šiuo klausimu daug disku
sijų nebūta - parlamentarai ragino ištai
syti prieš keletą metų padarytą nutarimą. 
(2002 metų spalio 29 dieną Seime tvirti
nant respublikos teritorijų bendrąjį planą, 
Panevėžio miestas buvo priskirtas A kate
gorijos apskrities centrui, prilyginant Pa
nevėžį mažesnį potencialą turintiems Lie
tuvos miestams.) Metropolinių centrų sta
tusą taip pat turi Vilniaus, Kauno, Klai
pėdos ir Šiaulių miestai. Panevėžyje gyve
na apie 116,000žmonių.

Panevėžyje gyvenantis Seimo narys 
Skirmantas Pabedinskas kalbėjo, kad Pa
nevėžys - didžiausias Aukštaitijos pramo
nės ir kultūros centras, turintis įtakos viso 
regiono plėtrai. Jis vardijo miesto plėtrą - 
daugiafunkcinio prekybos ir pramogų 
komplekso statybą, kuriamą regioninį lo
gistikos centrą, rengimąsi Panevėžio are
nos statybai.

Anot S.Pabedinsko, nors nuogąstauta 
dėl kineskopų gamybos įmonės „Ekranas“ 
bankroto, 5000 darbą praradusių žmonių

Lietuvoje pradeda
Eilėse jau tenka laukti ne tik parduo

tuvėse ar gydymo įstaigose, bet ir pašto 
skyriuose, bankuose, valstybinėse insti
tucijose, netgi kai kuriose mokymo įs
taigose. Pagrindinė eilių susidaiymo prie
žastis - darbuotojų trūkumas. Aptarnavi
mo srityje, ypač prekyboje, neskubama 
kelti darbuotojams atlyginimų.

Šią savaitę vienoje Klaipėdos parduo
tuvėje, kurioje yra devynios kasos, veikė 
vos dvi. Kai nutįso ilga eilutė ir žmonės 
pradėjo piktintis, klientus aptarnauti ėmė
si butelių supirkėja. Parduotuvės „Iki“ at
stovo teigimu, prekybos centrų aptarna
vimo kokybei atsiliepia emigracija.Vasa- 
rą, kai į pajūrį atvyksta daug poilsiautojų, 
Klaipėdos parduotuvėse stengiamasi 
išlaikyti geresnį aptarnavimo lygį. Todėl 
atostogų darbuotojai išleidžiami rudenį, 
dažniausiai rugsėjį. Juos pakeičia laikini 
darbuotojai arba įdarbinami studentai bei 
moksleiviai.

„VP Market“ atstovė Viktorija Jaku
bauskaitė teigė, kad atsiskaitymo už pre
kes laiką pailgina banko kortelės. Daugė
ja žmonių atsiskaitančių šiuo būdu. Prob
lema - ir ne visai patikimi ryšiai tarp ban
kų ir parduotuvių. Gana dažnai parda
vėjos priverstos po kelis kartus braukyti 
kortelę per skaitytuvą ir taip gaišti laiką. 
Nereti atvejai, kai kortele pirkėjas apskri
tai negali susimokėti Jei jis neturi grynųjų,

Įpusėta Visuotinės lietuvių enciklopedija
Netrukus pasirodys Visuotinės lietu

vių enciklopedijos dešimtasis tomas. Jis 
apima straipsnius nuo žodžio “khmerai” 
iki “Krelle Wilhelm” ir yra 832 puslapių 
apimties. Tome pateikti platūs straipsniai 
apie pasaulio valstybes - Kiniją, Kiprą, 
Kirgiziją, Kolumbiją ir kitas, taip pat apie 
Klaipėdą, Kretingą ir tų rajonų savival
dybes. Spausdinami straipsnių ciklai apie 
kiną, klimatą, knygą, konstituciją, kosmo
są ir kosmonautiką. Net 22% tomo apim
ties sudaro informacija apie Lietuvą ir lie
tuvius. Dešimtasis tomas gausiai iliustruo
tas, jame pateikta beveik 800 iliustracijų, iš 
jų beveik 180 portretų, 20 žemėlapių.

Nuo 2001 metų leidžiamą Visuotinės 
lietuvių enciklopediją turėtų sudaryti 20 
tomų. Kasmet išleidžiama po du encik
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surado kitas darbo vietas. Be to, pasak par
lamentaro, miestas geroje geografinėje pa
dėtyje - pro jį driekiasi magistralė „Via 
Baltica“, keli plentai, geležinkelio linija, 
yra 3 oro uostai, sudarantys palankias są
lygas miesto plėtrai.

S.Pabedinskas įsitikinęs, kad Panevė
žio ir Šiaulių miestų metropolinių centrų 
sąveika užtikrins stiprią šiaurinės Lietu
vos dalies ekonominio ir mokslinio poten
cialo plėtrą, kurs naujas darbo vietas.

„Džiaugiuosi, kad šiandien Seimas 
įvertino Panevėžio miesto vystymosi per
spektyvas ir suteikė metropolinio centro 
statusą. Tai buvo vienas strateginių miesto 
Tarybos tikslų, kuriuos aktyviai palaikė 
Panevėžio miesto visuomenė“, - teigė Sei
mo posėdyje dalyvavęs miesto meras Vitas 
Matuzas.

Tikimasi, kad metropolinio centro su
teikimas prisidės prie migracijos maži
nimo, darini vietų kūrimo, geresnių darbo 
ir gyvenimo kokybės perspektyvų Pane
vėžio regione. Taip pal laukiama išaug
siančių galimybių pritraukti potencialius 
investuotojus, telkti verslo ir pramonės 
įmones. ELTA, LGITIC

trukti darbuotojų
tenka palikti prekes.

Lietuvos pašto Klaipėdos centriniame 
skyriuje neretai taip pat rangosi eilutė. 
Žmonės piktinosi, kad atsiskaityti pašte 
galima lik vienoje kasoje, nors jų čia yra 
daugiau. Jose kasininkės snūduriavo, ta
čiau klientų nepriėmė. Kitose kasose ap
tarnaujami verslo klientai, gyventojai, atėję 
atsiimti pensijų bei socialinių pašalpų. 
Todėl vienos srilies klientus pašte aptar
naujančioms specialistėms nepriklauso 
priimti klientų iš kitos srities.

Klaipėdos apskrities poliklinikos ve
dėja Vilija Platakienė teigė, kad žmonių 
minios plūsteli, kai iš rajonų atvyksta au
tobusai ir traukiniai. Nirštantiems pacien
tams prie gydytojų kabinetų durų tenka 
tūnoti ištisas valandas. Dažnai laukiantie
ji su nerimu žvilgčioja į laikrodį, veržiasi 
pas gydytojus, nes, išvažiavus paskutiniam 
autobusui, tektų nežinia kur nakvoti. Dar 
daugiau problemų kelia registravimosi 
poliklinikose nepatogumai. Iki trijų sa
vaičių pacientams tenka laukti norint 
patekti pas kardiologą, ausų, nosies, gerklės 
gydytojus.

Anot V.Platakienės, poliklinikose jau
čiamas gydytojų trūkumas, o dauguma dir
ba puse etato. Miesto poliklinikose jau daug 
metų nesprendžiamos ir eilių prie moterų 
konsultacijų problemos.

Neringa Maciūtė, “Klaipėda”, 

lopedijos tomus. Visą enciklopediją 
planuojama išleisti iki 2009 metų, kai bus 
minimas Lietuvos vardo paminėjimo 
tūkstantmetis.

Iš viso enciklopedijoje bus išspausdin
ta apie 115,000 straipsnių, apie 24,000 
iliustracijų ir 650 žemėlapių. Numatyta 
pateikti apie 25,000 biografinių straips
nių, iš jų 4,000 su portretais. Beveik 
ketvirtadalis enciklopedijos skiriama 
lituanistikai, t. y. Lietuvai ir lietuviams, taip 
pat su Lietuva ir lietuviais susijusiai in
formacijai. Enciklopedijoje numatoma 
išspausdinti daugiau kaip 1,400 straipsnių 
apie užsienio lietuvius, daugiausia apie 
JAV, Karaliaučiaus krašto, Baltarusijos, 
Lenkijos, Australijos, Argentinos, Kana
dos, Latvijos, Vokietijos lietuvius.

ELTA, LGITIC

Antano Žmuidzinavičiaus paroda
(ELTA). Nacionalinio M. K. Čiurlionio 

dailės muziejaus Kaune A. Žmuidzina
vičiaus kūrinių skyriuje buvo atidaryta An
tano Žmuidzinavičiaus (1876-1966) gimi
mo sukakčiai skirta paroda. Ji veiks iki 
lapkričio 12 dienos.

Pažymint garsaus dailininko gimimo 
130-mctį, muziejaus lankytojams bus pri
statyti A. Žmuidzinavičiaus piešiniai, ak
varelės, plakatai bei archyvinė medžiaga. 
Pirmą kartą bus rodomi darbai, kuriuos 
menininkas parsivežė iš studijų Hambur
ge, Paryžiuje. Taip pat eksponuojami Lie
tuvių Dailės Draugijos parodoms A. Žmui
dzinavičiaus sukurti plakatai, pateikiama 
medžiaga apie šios draugijos veiklą, kuriai 
ilgus metus dalininkas vadovavo. Lankyto
jai gali apžiūrėti ir dailininko memorialinį 
butą, kūrinių ekspoziciją bei A. Žmuidzi
navičiaus dirbtuvę trečiame aukšte.

A. Žmuidzinavičius gimė 1876 m. Seiri
juose, mokėsi Veiverių mokytojų semina
rijoje, mokytojavo įvairiose Lenkijos pra
džios mokyklose. Nuo 1899 m. studijavo 
tapybą Varšuvoje, 1905-1906 m -Paryžiaus 
privačiose akademijose. 1908 m tobulinosi 
Miunchene, 1912 m- Hamburge. 1907 m 
surengė pirmąją lietuvių dailės parodą, 
įkūrė Lietuvių Dailės Draugiją ir kurį lai
ką buvo jos pirmininkas.

Nuo 1908 m A. Žmuidzinavičius be
veik ištisai klajojo po Vakarų Europos 
miestus, keliavo po JAV, tapydamas ir reng
damas ten savo paveikslų parodėles, skaitė 
paskaitas apie atgimstančią Lietuvos dailę 
tenykštėms lietuvių bendrijoms, rinko au
kas Lietuvių Tautos Namams.

Emigrantų vaikai
Emigrantų vaikai - mūsų laikotarpio 

„prarastoji karta“. Kiek jų, laukiančių iš 
užsienio bent Kalėdoms grįžtančių tėvų, 
dar tik pradedama skaičiuoti. Juridiškai 
beglobiai savanorių darbo tremtinių vai
kai palikti žiauriai realybei. Jų interesus 
turintys ginti pedagogai, vaikų teisių ap
saugos darbuotojai netikmosius našlai
čius pastebi tik jau iškilus problemoms.

Trejus metus Olandijoje su vyru dirbu
si panevėžietė Rima tikina vaikų dėl ma
terialinės gerovės daugiau niekada nebe- 
paliksianti. Prieš penkerius metus į Lietuvą 
grįžusi pora tik dabar skaudžiai pajuto, ką 
vaikams reiškė be tėvų praleisti metai.

Rima į Olandiją išvažiavo prikalbinta 
ten jau dirbančio sutuoktinio. Nors mote
ris turėjo darbą ir Lietuvoje, tačiau užsie
nis viliojo galimybėmis greitai ir nemažai 
užsidirbti.

„Buvome paėmę paskolą namui pirkti. 
Norėjome kuo greičiau jį grąžinti, be to, 
reikėjo įsikurti. Važiavome tikėdamiesi 
pagerinti savo materialinę padėtį“, - pasa
kojo Rima. Vienuolikmetis sūnus buvo pa
liktas močiutės globai, aštuonerių dukra - 
tetos. Vaikai buvo išskirti nenorint naštos 
dėl jų priežiūros užkrauti vienam žmogui.

Lietuvoje gerus darbus turėjusi pora 
Olandijoje, nemokėdamikalbos, nelegaliai 
dirbo sunkius žemės ūkio darbus. Rimai 
teko sugrubusiomis nuo šalčio rankomis 
kasti ponis, rinkti uogas. „Kai kalbą pra
mokome, vyras namus remontuodavo, aš - 
tvarkydavau. Dirbdavome po 10 valandų 
per dieną“, - Olandijos laikotarpį prisi
mena Rima.

Emigrantų vaikai į suaugusiųjų pasau
lį įžengia gerokai anksčiau nei jų ben
draamžiai. Pedagogai pastebėjo, kad neretai 
išvažiuojantys tėvai savo paauglius vaikus 
palieka tvarkytis vienus. 9-osios vidurinės 
mokyklos direktorė Ona B. teigė galinti tik 
užjausti vienuoliktoje klasėje besimokan
tį be tėvų kontrolės likusį gabų vaikiną.

„Jis galėtų vidurinę baigti aukščiau
siais taškais, tačiau mokosi vos ketvertais.

1924 m. dailininkas sugrįžo į Lietuvą. 
Aktyviai dalyvavo įvairių visuomeninių or
ganizacijų veikloje - buvo Šaulių Sąjungos 
centro valdybos pirmininkas. 1926-1940 
m. dėstė piešimą Kauno meno mokykloje, 
1941-1951 m. - Kauno taikomosios dailės 
institute. Čia 1947 m. jam buvo suteiktas 
profesoriaus vardas.

Dailininkas daugiausia sukūrė peizažų. 
Jis taip pat tapė portretus, temines kom
pozicijas, apipavidalino nemažai knygų, 
kūrė plakatus. Iš viso nutapė apie 2,000 
kūrinių.

Pasak dailėtyrininkių,VV'Žrtiuidzinavi- 
čiaus kūrybai būdingas lyrizmas, romantiz
mo nuotaikos, simbolizmo ir alegorijos po
žymiai, realistinė vaizdų traktuotė, gamtos 
idealizavimas. Karo ir pokario laikotarpio 
kūriniai pasižymi monumentaliu realizmu. 
Daug metų dailininkas kaupė profesio
naliosios ir liaudies dailės dirbinius, ar
cheologines, etnografines senienas, doku
mentinę medžiagą apie Lietuvos dailę.

ELTA, LGITIC

naujieji našlaičiai 
Pirmą pamoką pramiega, iš paskutinės 
išeina. Bute gyvena vienas. Turi šeimą jau 
sukūrusią seserį, tačiau kviečiama j mo
kyklą ji niekada neateina“, - pasakojo di
rektorė. Jaunuolio tėtis miręs, mama, neiš
galėjusi viena išlaikyti sūnaus, prieš trejetą 
metų išvažiavo į užsienį.

„Kas iš to, kad jis dabar madingai ap
rengtas, jei mamos priežiūros trūksta. O 
vaikas tikrai geros širdies ir labai gabus. 
Niekada negalima kitų vertinti neatsidū- 
rus jų situacijoje, tačiau aš, kaip mama ir 
moteris, esu įsitikinusi, kad savo vaiko dėl 
uždarbio nepatikčiau“, - mano direktorė. 
Iš užsienio sugrįžtančių tėvų laukia dar 
du 9-osios vidurinės mokyklos 7-9 klasių 
mokiniai, augantys pas senelius.

Tėvų, nors ir laikinai, bet palikti vaikai, 
skaičiuoja mėnesius ir dienas iki Kalėdų. 
„Visi jie tikisi, kad tėvai sųgnįš per šven
tes“, - teigė kita pedagogė Jolita G. Šioje 
mokykloje mokosi šeši vaikai, kurių tėvai 
užsienyje. Senelių, dėdžių ir tetų prižiūri
mi savo mamų ir tėčių laukia du pirmakla
siai, penktokas, šeštokas, du aštuntokai. 
Dar 10-ies vaikų užsienyje vienas iš tėvų.

„Su mažiukais problemų nėra. Praėju
siais metais turėjome rūpesčių su besi
mokančiais aštuntoje, dešimtoje klasėse. 
Tėvams išvažiavus, tokie ir „plotus“ turė
davo“, - pasakojo pedagogė.

„Ąžuolo“ vidurinės mokyklos direkto
rius Remigijus G. suskaičiavo keturis tė
vus į užsienį išleidusius moksleivius. Mo
kyklos vadovas nė neabejoja, kad tokių 
vaikų yra kur kas daugiau.

„Šis reiškinys iškyla {paviršių, kai vaikui 
atsiranda problemų. O griežta statistika 
šiuo atveju beveik neįmanoma - vieni tėvai 
išvyksta vos keliems mėnesiams tik sezo
niniam darbui, kiti ilgiau“, - mano direk
torius. Pasak jo, kad tėvai sugrįžo, pedago
gai supranta iš mokinių elgesio. Ne tik 
emigrantų, bet ir tolimųjų kelionių vairuo
tojų vaikai tėvams parvažiavus suskumba 
mokytis.

Agnė Baltutytė, Vilnius
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Iš Redakcijos pašto Skauduliai mūsų tarpe

Gerb. “M.P.” Redakcija,
Mano vyro a.a. Andriaus Lokio atmi

nimui siunčiu $100 čekį “Mūsų Pastogei” 
paremti.

Jo 16 metų mirimo metinėse parašiau 
šį eilėraštį:

PRISIMINIMAI
pačiame pavasario atbudime - 
Rotių žiedams besiskleidžiant, 
Palikai mus nuliūdusius, prislėgtus... 
Kodėl, kodėl taip greitai išėjai?

Namuose nyku be Tavęs - 
Netekom ramsčio gyvenimo kebliam kely, 
Nėra kur semtis išminties...

Buvai Tu pavyzdys darbuose, 
Darbe Tu džiaugsmą atradai.
Nuo ryto iki sutemų -
Plušai, skubėjai, niekad nepavargai.

Norėjai užbaigti darbus užsibrėžtus, 
Troškai jų pasekmėmis gėrėtis, 
Bet mirties apgęlaspamojo - 
Ant jo sparnų Tu pakilai...

Regina Lokicnė

Nuoširdžiai dėkojame p. Regjnai Lokienei 
už paramą “Mūsų Pastogei”. Red.

Dear Editor and Friends,
Wc have decided to hold a Memorial 

Service for our late father, Kazys Kemežys, 
in 3 weeks’ time so that we can prepare a 
proper and unique occasion to celebrate 
Kazys’ life the way we think he would have 
enjoyed.

Memorial Service: Friday, November 
10,3 pm St Peter Chanel’s Church, Weston 
St, Yarralumla.

We invite you to bring a flower from 
your garden (oryour neighbour’s) to place 
next to his ashes. A wake will follow at 78 
CouvrcurSt., Garran.

On Saturday 11th and Sunday 12th wc 
arc holding an open house exhibition of 
Kazys’ art, books and photographs for 
friends, relatives and trustworthy art 
lovers from 9am-4pm. This includes a 
poetry breakfast.

POETRY BREAKFAST SATUR
DAY NOVEMBER 11 9AM: Poems by 
Kazys will be chosen or drawn mysteriously 
by participants from a box, read aloud and 
discussed over coffee and croissants (please 
bring croissants or food to share). Anyone 
who would like to help with the service, the 
exhibition or poetry breakfast, please email 
or contact us anytime. We look forward to 
seeing you all there. Warm regards,

Cicilia & Elena Kcmczys,

Per eilę metų, be pertraukos gyvenantis 
ir kai ką dirbantis mūsų bendruomenėje 
bei už jos ribų, kartais nusiviliu dėl kai 
kurių mūsų žmonių nerūpestingumo 
tvarkant savo nuosavybės palikimo rei
kalus. Pirmiausia, kiekvieno piliečio - jau
no ar seno - pareiga parašyti testamentą. 
Juk nesame sudarę sutarties su Dievu, 
kada Jis mus pašauks. Mirties atveju ne
palikus testamento, jūsų nuosavybė paklius 
Public Trustee žinion, o pinigai - į jų kasą.

Būtinai reikia paskirtisavo testamento 
vykdytoją, kuris pasirūpins jūsų palikimu 
ir palaidojimu. Sulaukęs 18 metų, pilietis 
jau turi teisę parašyti testamentą. Neži
nant, kaip tai padaryti, reikia kreiptis į 
advokatą. Parašęs testamcntąšiandien,jūs 
visuomet galite jį perrašyti pasikeitus 
aplinkybėms. Nepalikite šio darbo ryto
jui, ypač jei esate vyresnio amžiaus. Ne
reikia pamiršti, kad testamentas įsigalios 
tik po jūsij mirties. Testamento parašymas 
dar nereiškia, kad jūs jau atiduodate savo 
turtą paveldėtojams. Jeigu neparašysite 
testamento ir nepatiksite jo vykdytojo, jū
sų turtas atiteks valdžiai, o bendruomenei 
ar Moterų Draugijai teks jus palaidoti ir 
nebus jokio pasiteisinimo.

Dar vienas labai svarbus aspektas: kol 
esate sveikas ir gyvas, žinoma, jums nerei
kia jokio pagalbininko ar įgaliotinio. Jis 
reikalingas, kai žmogus rimtai staiga su
serga ir nebegali pasirašyti ant dokumentų, 

banke išimti pinigų ir 1.1.
Visų šių nemalonumų galima išvengti. 

Kol žmogus dar yra pilname, sveikame 
prote, teisiškai turėtų paskirtisavo įgalio
tinį (Power of Attorney). Reikia kreiptis į 
advokatą, kuris surašys tokį įgaliojimą ir 
staigios nelaimės atveju jis apsaugos jūsų 
turtą bei pinigus.

Jūsų patikėtinis - įgaliotinis atliks vi
sus darbus su teise pasirašyti už jus. Tuo 
pačiu jis gali atlikti ir kitus darbus pagal 
jūsų prašymą iki jūsų mirties.

Šiuo klausimu esu rašęs 1997 metais 
“Mūsų Pastogėje”, kai australų spaudoje 
pasirodė straipsnis “20 million dollars 
without Will”. Straipsnyje minimas miręs 
lietuvis Balys Šimkūnas, kuris palikęs 
50,000 dolerių be testamento. Gal kas 
pažinojote šį žmogų?

Tas mano straipsnis buvo savotiškai 
iškraipytas “gerų žmonių” ir pasiųstas į Law 
Society, kuri mane šokdino tris metus. 
Žadėjo paduoti mane į teismą, jeigu aš 
neatšauksiu tąsyk parašyto straipsnio. 
Nesuprantu ir nesuprasiu to, kad mūsų 
bendruomenėje yra tokių žmonių, ku
riems esu prasikaltęs, vertas net teismo.

Nepatinka ką rašau, rašykite geriau 
patys arba pasakykite tiesiai į akis. Iki šiol 
dar nė vienam akių neiškabinau. Tikiu, kad 
skaitysite šį straipsnį ir atkreipsite į jį 
dėmesį šiandien, o ne lauksite rytojaus.

Antanas Kramilius

Ar bus turgelis?
Pernai prieš Kalėdas Melbourno Lietuvių Namuose buvo suruoštas “Prieškalėdinis 

turgelis”. Galima buvo nusipirkti įvairių gardumynų: pyragų, šakočio, prėskuoju (sližikų), 
lašinėčių, raugintų agurkų; asmens ir eglutės papuošalų, megztinukų ir įvairių namų 
darbo dovanėlių. Ir pirkėjai, ir pardavėjai turgeliu džiaugėsi.

Artėjant Kalėdoms norėtume vėl suruošti tokį turgelį. Pirkėjų tikrai bus, bet turime 
žinoti, ar bus pardavėjų? (Visų pelną pasiima patys pardavėjai, išskyrus $5 - nuo staliuko 
Klubui.)

Kas norėtų dalyvauti su savo prekėmis sekmadienį, gruodžio 10 d. po pietų, prašome 
kuo greičiausiai pranešti Lilijai Kozlovskicnei (8707-0347), arba Alenai Karazijienei 
(9338-2172), nes turime patvirtinti Jubiliejinės Salės užsakymą.

Melbourno Entuziastės

Gerb. “M.P.” Redakcija,
Mūsų kelionių agentūra jau kelintus 

metus organizuoja turistų iš Lietuvos ke
liones į Australiją. Ir šį rudenį 25 žmonių 
grupė važiuos į tokią kelionę. Dalis grupės 
atsiskirs nuo grupės ir važiuos jTasmaniją. 
Mes nerandamžmogaus, kuris važiuotų su 
jais, palydėtų kelionėje irpavertėjautų.

Gal jūs žinote žmonių (Australijos lie
tuvių), kurie galėtų pakeliauti su šia grupe. 
Visas kelionės išlaidas mes padengtume, 
taip pat sumokėtume suderėtą atlygį. 
Geriausiai būtų, jei tas žmogus gyventų Tas- 

manijoje, arba Sydnėjuje. Grupė įTasma- 
niją ir atgal skris iš Sydnėjaus. Kelionės į 
Tasmaniją datos yra lapkričio 10-15 dienos.

Jeigu jūs žinote tokių žmonių ir galė
tumėt atsiųsti jų kontaktus, būtume labai 
dėkingi. Tie žmonės galėtų būti ir rusa
kalbiai, pas mus visi šiek tiek vyresnio 
amžiaus žmonės labai gerai supranta ir 
rusiškai. Andrius Stonys

UAB “Kalne upė” direktorius
Šv. Stepono 20-2, Vilnius 

tel. +370 5 2162844, +370655 55755
a.stonys@tavokcliones.lt

Lietuvybės išlaikymas išeivijoje..
Atkelta iš 3 psl.
lietuvybės problemomis, turės daugiau 
progų kalbėti lietuviškai, bendrauti su 
Lietuvą ir atvykusiais svečiais ar naujais 
imigrantais. Taip jie nejučiomis pradės 
įsijungti lietuviškon kultūrom Bendruo
meninis darbas, pagrįstas laisvanorišku
mo principu, duoda nemažai moralinio ir 
dvasinio pasitenkinimo, bet reikalauja ir 
geros dozės idealizmo bei asmeniškų fi- 
nansinių atife!// *«V:

Kiek pamenu, tai jaunesnieji buvo ra
ginami dalyvauti lietuvių spaudoje straips
niais anglų kalba. Buvo nebloga pradžia. 
Po kiek laiko tų straipsnių vis mažėjo, o 
dabar jau visai nėra. Kodėl? Ieškokime 
išeities. Gal būtų racionalu Australijos Lie
tuvių Fondui įsteigti vieną ar dvi žurnalis
tikos “aspirantūras” su minimaliniu atly
ginimu jaunesnės kartos atstovams/ėms? 
Arba gal padėtų susitarimas su u niversite- 
tu užskaityti tokią “aspirantūrą” mokslinio 
stažo atlikime? Esu tikra, kad atsiras ne
mažai ir kitų pasiūlymų. Betgi visa bėda 
yra tas lėšų gavimas. Mažose bendruome
nėse jų nesurinksi iš vis mažėjančio vyresnės 
kartos narių skaičiaus.

Labaisvarbu pritraukti jaunesnius dau
giau reikštis interneto svetainėse. Mel
bourne, tai jau daroma. Sydnėjaus lietuvių 
svetainė www.slic.org.au tikrai apsidžiaug
tų jų bendradarbiavimu. Kodėl dar vis jų 
įnašai skurdūs, išskyrus pačių organizato
rių ir svetainės patyrusio apipavidalintojo.

Laimei, jau turime jaunesnės kartos gra
žių darbo pavyzdžių lietuvybės baruose 
Melbourne, Adelaidėje ir Sydnėjaus Lietu
vių Klube “Dainava”. Tikėkimės, kad jų 

pavyzdžiu paseks ir kiti jaunesnės kartos 
Australijos lietuviai.

Dažnokas jaunųjų pasiteisinimas yra - 
“Aš neturiu laiko”. Ar vyresnioji karta 
daug to laiko turėjo? Irstudijavo Australijos 
universitetuose (daugiausiaivakarais, nes 
dienos metu dirbo ir padėjo šeimą išlaikyti), 
ir tvarkė namus bei sodelius, ir visą namų 
ruošą atlikdavo, o moterys dar gimdydavo 
vaikus ir... nepagailėdavo savo jėgų dirbti 
tėvynės labui, burti lietuvius ir palaikyti 
lietuvybę! Jaunesnėms kartoms reikia daug 
moralinės stiprybės, kad galėtų sėkmingai 
atlaikyti nuolatinę laiko stoką ir darbo 
įtampą. Apie moralinę stiprybę byloja ir 
mūsų himno posmai. Būtent:

“Ui didvyrių žemė / Iš praeities Tavo 
sūnūs / Te stiprybę semia”.

Kaip reikia suprasti šias mintis? Ar 
didvyriai yra tik garsiais žygiais ir karais 
pasižymėję kunigaikščiai? Čia opus klau
simas ir nuomonės įvairuoja. Vieniems at
rodo, kad kunigaikštis Vytautas savo po
litika ir karo žygiais nusipelnė Didžiojo 
titulą. Kiti mano, kad himno autorius laikė 
didvyriais tuos, kurie nebodami rizikos 
savo gyvybei, kėlė tėvynės nepriklauso
mybės siekius: tautos prusinimą ir kultūrą.

Tai būtų tokie asmenys kaip Mažvydas, 
kuris mums davė lietuvišką raštą; knyg
nešiai, kurie caro priespaudos laikais ga
beno iš Prūsų lotynišku šriftu spausdintas 
lietuviškas knygas ir laikraščius; Vincas 
Kudirka; vyskupas Motiejus Valančius, 
kuris kovojo su alkoholizmu kaimuose bei 
steigė “Blaivybės brolijas” ir rūpinosi kai
mo žmonių švietimu; visi tie, kurie virš 
100 metų trukusios caro ir 50 metų truku

sios sovietų okupacijos ir komunizmo prie
spaudos, kovojo už lietuvybės išlaikymą. 
Iš jų pavyzdžių turime semtis moralinės 
stiprybės. O ką reiškia moralinė stiprybė 
visoms lietuvių kartoms? Ji yra toleran
tiškas patriotizmas. Būkime patriotais, bet 
supraskime patriotizmą teigiamai. Stasys 
Šalkauskis yra taikliai apibūdinęs pa
triotizmą: “Patriotizmas yra saiki savosios 
tautos meilė, pagrįsta dorybės normomis, 
kurios valdo visą žmogiškąjį reiškimąsi.” 
(Lietuvių Enciklopedija, XXII t.psl. 169)

“Tegul Tavo vaikai eina / Vien takais 
dorybės/ Tegul dirba Tavo naudai / Ir 
žmonių gėrybei.”

Ką reiškia jaunimui irvyresniesiems eiti 
“dorybės takais” išeivijoje? Mano supra
timu, tai yra normalaus žmogaus siekiai 
gyvenime ir reiškia gyventi teisingumo, 
tvirtos moralės ir tolerancijos pagrindais. 
Lietuvių išeiviai diasporoj turėjo ne kar
tą reikalauti teisingumo pavergtai Lietu
vai viešomis demonstracijomis. Tai buvo 
pasidarbavimas lietuvybės išlaikymui, prie 
kurio daug prisidėjo ir jaunesnioji karta. 
Visi jautėme būtinybę atkreipti pasaulio 
dėmesį į skriaudžiamą tautą, nes jauni ir 
vyresnieji tapatinome save su pavergta 
Lietuvos tauta.

O dirbti “žmonių gėrybei” Lietuvoje yra 
gan plati dirva jaunimui. Kelią praskynė 
Adelaidės Danutė jau pačioje nepriklau
somybės pradžioje. Kiek žinau, ji turėjo 
nugalėti daug kliūčių, bet pasiekė ir rezul
tatų. Ypač švietime ir anglų kalbos mo
kyme yra plati dirva mūsų jaunesnei kartai. 
Man asmeniškai teko susitikti su nemažai 
“Peace Corps” darbuotojų ne lietuviij kil
mės, kurie dirbo “ Lietuvos naudai.”

“Tegu saulė Lietuvoj / Tamsumus pra

šalina / Ir šviesa, ir tiesa / Mus žingsnius 
telydi”

Kas yra ta “saulė” Lietuvoj, kuri tam
sumus prašalina? Perkeltine prasme 
“saulė” yra išprusę, išsimokslinę lietuvių 
ir ne lietuvių kilmės žmonės, kurie pa
deda Lietuvai kopti iš “tamsumų” - nege
ros moralinės, korupcinės ir ekonominės 
padėties, iš nemokšiškumo ir abejingumo 
į šviesesnę, geresnę ateitį. Išeivijos jauni
mui ir šitoje srityje atsiveria platūs darbo 
barai Lietuvoje. Pavyzdžiui kad ir bendra
vimas elektroniniu paštu su jaunimu Lie
tuvoje ir apsilankymai ten.

“Tegu meilė Lietuvos / Dega mūsų šir
dyse / Vardan tos Lietuvos / Vienybė težydi.”

Lietuvos meilė yra tautinės sąmonės 
atbudimas, savosios tautos pažinimas ir 
priėmimas tokios, kokia ji yra. Stasys 
Šalkauskis teigia, kad: “Tautinė sąmonė yra 
daugiau negu abejingas pažinimas: jis 
įžiebia meilę, kuri tautinę sąmonę paver
čia gyva jėga...,”

O kad tarp tautos Lietuvoje ir mūsų 
kartų išeivijoje yra vienybės jausmo, turbūt 
negalima nuneigti. Kodėl mes, išgirdę ne
gandas iš Lietuvos, ir pykstame, ir jaudi- 
namės, ir kartais net bejėgiškai mostelėjam 
ranka, ir pasigirsta pasmerkimas “Et, tegul 
jie žinosi.” Betgi ūpas greit pasitaiso ir vėl 
kimbam versti lietuvybės barus ir raginti 
jaunimą neatsilikti nuo mūsų. Tad jaunes
nės kartos turi apsispręsti: ar jos nori būti 
ir lietuviais, ar ne. Ar bendrauti ir bendra- 
darbiautisu tautos kamienu, pasinaudojant 
betarpišku sąlyčiu su savo bendraamžiais 
Lietuvoje. O mes vyresnieji kantriai 
lauksime jų apsisprendimo ir kol jėgos 
leidžia dirbsime tėvynei Lietuvai. □
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Kas - kur - kaip?
Antanai 
Laukaitis

Kaip sako kun. Romualdas Ramašaus- 
kas, jam Australijos lietuviai, kurie jį gra
žiai priėmė bei vaišino, visuomet liks arti
mi ir nuoširdūs draugai. Jis norėtų susi
tikti su Australijos karo laivyno koman
dorais — broliais Algiu ir Rimu Dičiūnu. 
kai jie savo jachta iš Australijos atplauks į 
Klaipėdą. Kun. R. Ramašauskas sakė, kad 
jie bus sutikti kaip tikri herojai ne tik lai
vyno, bet ir kitų.

Atsikėlęs gyventi į Klaipėdą ir tapęs 
karo laivyno kapelionu, kun. Romualdas 
nenurimo. Susipažinęs su laivyno ir Kraš
to apsaugos ministerijos vadovybe, bando 
padėti našlaičiams vaikams. Jis sugalvojo 
įkurti Jūrų kadetų mokyklą. Kunigo žo
džiais, reikėjo įdėti daug pastangų, kol ga
vo atitinkamų asmenų sutikimą, lėšas ir 
gyvenimo bei mokslo vietą. Pradėjus, susto
ti negalima- tokia kun. Romualdo Rama
šausko nuomonė.

Šių metų rugsėjo pirmąją gražiojoje 
Juodkrantėje iškilmingai atidaryta pirmo
ji Lietuvos Liudviko Rėzos vardo kadetų 
mokykla. (L. Rėza gimė 1840 m. Jis nc-
skyrė prūsų lietuvių nuo visos Lietuvos. 
Būdamas našlaitis, bet labai gabus, jis ta
po teologijos profesoriumi, šv. Rašto ir 
Donelaičio “Metų”, lietuviškų dainų ir 
poezijos leidėju.)

Jaunųjų kadetų mokykla yra labai

naudinga Juodkrantės gyventojams, nes 
čia smarkiai mažėja mokyklinio amžiaus 
vaikų skaičius.

Jūrų kadetų mokyklos pagrindą šiais 
metais sudaro 19 jaunuolių iš kun. Ro
mualdo Ramašausko globojamų “Aušros 
žvaigždės" vaikų globos namų. Į kadetų 
mokymo programą įtrauktas susipažini-
mas su bendru kadetų statutu, rikiuote, 
teorinėmis ir praktinėmis jūrinėmis ži
niomis. Visi kadetai turi laikytis dalinės 
karinės drausmės, vilkėti specialias uni
formas. Savaitė prasideda malda ir vėliavos 
pakėlimu. Kadetai turės savo mokomąjį 
laivą, mokysis plaukti ir nardyti. Vėliau 
tikimasi turėti savo jachtą, tai jie mokysis ir 
buriuoti. Kaip pasakojo kun. Romualdas, 
šia mokykla susidomėjo daugžmonių, ku
rie skambina ir teiraujasi apie galimybes 
patekti j mokyklą. Tačiau šiuo metu dau
giau priimti vaikų neįmanoma.

Šiuo metu kadetai įsikūrę Juodkrantės 
karinių oro pajėgų bazėje. Didžiausia 
problema, su kuria susiduria kadetų 
mokykla.yra gauti patalpas bendrabučiui. 
Kun. Romualdas Ramašauskas sako, kad
Neringoje yra valstybei priklausantis pa
statas, kuris galėtų būti pertvarkytas į 
bendrabutį kadetams.

Mokykloje galėtų mokytis ir daugiau 
jaunuolių iš visos Lietuvos. Reikia tik noro, 
didesnio supratimo ir, žinoma, daug 
mažesnio biurokratizmo.

Tikiu, kad ne tik savo, bet ir visų gausių 
karo kapeliono Romualdo Ramašausko 
draugų Australijoje vardu galiu nuošir
džiai jį pasveikinti už kadetų mokyklos 
įkūrimą, palinkėti mokyklai ir jam daug 
sėkmės ir ištvermės. Gero vėjo, Kapitone!

Nuotraukoje - vyr. karo laivyno kapelionas kun. Romualdas Ramašauskas (antras iš kai
rės) aprodo svečiams karo laivą “Kuršis”. Antanas Laukaitis - ketvirtas iš kairės.

Kur dingo III-jo Reicho auksas?
1945 m. balandžio pabaigoje sovietų ar

mija įsiveržė į Berlyną. Per dvi savaites 
miestas buvo visiškai nusiaubtas. Neskaitant 
daugybės dokumentų, į Rusiją buvo išga
bentas ir visas tuometinės Vokietijos aukso 
fondas. Po to ilgą laiką nieko apie tai nebu
vo žinoma ir tik neseniai paskelbta, kad jis 
1993 m buvo išparduotas. Pagrindinę fondo 
dalį sudarė auksinės monetos. Rusai net 
nepagalvojo, kad numizmatinė šių monetų 
vertė yra 7 -10 kartų didesnė, nei aukso, iš 
kurio jos nukaldintos. Jie kažkam pado
vanojo kelis milijonus dolerių.

•Žmogus klausia profesoriaus: Ką da
ryti, kad Lietuvoje bū tų visiems geriau gy
venti? Sudaryti sąlygas išvažiuoti visiems, 
kam Lietuvoje gyventi negera. - atsakė jis.

Lietuviai pasirodė neblogai
Antrą vietą sekmadienį, spalio 22 d., 

vykusiame VIII Dresdeno (Vokietija) 
“Morgenpost” maratonu n?ėmę Rcmalda 
Kcrgytė. R.Kergytė 42 km 195 m nuotolį 
nubėgo per 2 valandas 54 minutes 28 se
kundes ir pralaimėjo tik nugalėtoja tapusiai 
rusei Olgai Glok (2:35:26). Penktą tarp 
moterų finišavo Justina Jackutė (3:12:27).

Vyrų varžybose septintą vietą užėmė 
Dainius Šaučikovas. distanciją įveikęs per 
2 vai. 33 min. 18 sek. ir nugalėtoju tapu
siam Joseph Talam iš Kenijos pralaimėjęs 
17 min. 52 sek. 149-as tarp vyrų buvo 
Almantas Jarockis (3:18:02).

Iš viso Dresdeno maratoną įveikė 223 
moterys ir 1275 vyrai. LGITIC

Prisiminimai

Vietinės Rinktinės kario prisiminimai

Antanas 
Kramilius

po nuginklavimo
sime, kad ten nesimato kareivių. Šarvuo
ti, motorizuoti daliniai neima belaisvių. 
“Šaudo juos vietoje”, - bando aiškinti “ži
novai”. Bežiūrint ta kolona sustoja.

Girdime susišaudymą kitoje plento 
pusėje. Pradėjo rūkti dūmai iš kalnelio 
dešinėje pusėje. Matosi ir kareivių ant 
plento. Vyrai, sakau, jeigu norite eiti į ne
laisvę, tai dabar pats laikas. Prisirišti bal
tą rankšluostį prie pagalio ir lipu žemyn. 
Išskyrus “politruką”, nes jis bijo eiti į ne
laisvę, kiti eina paskui. Pradedame žygiuo
ti plento link. Aš priekyje. Pasivijo ir mūsų 
politrukas. Iš viso 33 vyrai. Artėjame prie 
plento. Matome — sumišimas ant plento. 
Laksto kareiviai. Pamatę mus ateinant, pa
sitinka mažo ūgio anglas su raudona be
rete. Abiejose rankose po pistoletą ir dre
ba kaip epušės lapas. Paėmęs pagalį su 
mano rankšluosčiu, numeta ant žemės. 
Kažką rėkia ir stumia mus per tvorą ant 
pievutės šalia to keliuko. Pradeda tikrinti, 
kartoja “cik, cik”, cik”. Pasirodo, ieškojo 
laikrodžių, kurių mes neturėjome. Pasi
ėmė geresnius daiktus sau, o kitus numetė 
ant žolės. Iš manęs atėmė 4,000 markių. 
Net juokas paėmė. Karas pasibaigė, ką jis 
darys su tom markėmis? Klydau, tos mar
kės galiojo dar kelis metus.

Išsivarė ant plento. Aukštas seržantas 
pradėjo mane šokdinti Kartojo tą patį žo
dį vokiškai “Wie heissen Šie...” Vis ro
dydamas į tą skydelį ant rankovės. Ban
džiau aiškintis kaip mokėjau: “Litauer, 
Lituania”. Atėjo kareivis, kuris, matyt, dau
giau mokėjo vokiškai ir išaiškino, kad čia 
lietuviai vokiečių kariuomenėje. To tik te
reikėjo. Seržantas įsiutęs pradėjo spardy
ti rėkdamas: “NaziSchweinehund... Naci, 
kiaule, šunie...” Ką gi, pagalvojo, kad mes 
savanoriais, atėję į vokiečių kariuomenę. 
.Susitvarkiusi kolona pajudėjo į rytus, o
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Pasakiau, 
kad mes norime 
pas juos pernak
voti. Neturime 
už ką kovoti ir 
eisime į nelais
vę. Šeimininkas 
sutiko. Vyrai susėdo ant žolės, atsirėmė į 
medžius ir ilsėjosi. Į kiemą pradėjo rinktis 
moterys ir apstojusios šeimininką pakėlė 
triukšmą. Palengva viena po kitos jos iš 
kiemo dingo. Atėjęs šeimininkas sako, kad 
buvo subėgusios vietinių nacių moterys ir 
pakėlė skandalą, kodėl čia tie kareiviai ir 
kodėl jie nesitraukia. Šeimininkas patarė 
lipti ant tvarto, kad mūsų niekas nematy
tų. Galvos, kad jūs pasitraukėte. Sulipę ant 
šiaudų pradėjome snauduliuoti. Apie 10 
vai., jau sutemus, užlipa šeimininkas ir 
kviečia žemyn pavalgyti. Koks dieviškas 
vokietis. Nusinešame katiliukus į apačią. 
Šeimininkas papjovė paršiuką ir išvirė 
mums košės. Baltinių skalbimo dydžio 
katilas pilnas mėsos, bulvių, morkų - tiršta 
sriuba. Prisidėję katiliukus mėsos, užsine
šę ant šiaudų, pavalgėme kaip per Kalė
das ir sumigome.

Balandžio 5 d. - paskutinė diena lais
vėje. Pasiduodame į nelaisvę. Pabudę gir
dime plento pusėje tokį keistą dundėjimą. 
Pakėlęs čerpę žiūriu ir netikiu. Kiek akys 
užmato plentu į rytus slenka tankai, sunk
vežimiai ir kitokios įvairaus dydžio ma
šinos.

Sukyla ir kiti vyrai, pake lę če rpes žiū ri 
į tą nematytą vaizdą. Kam mes pasiduo- 

mums buvo priskirtas motociklistas ir varė 
atgal j vakarus. Geras buvo vyras: atsilikusį 
paėmęs ant motociklo paveža į priekį ir 
grįžta paimti kitą. Kelis kartus sustoja 
sunkvežimis kareivių ir ieško pas mus “cik 
cik”, kurių mes niekada neturėjome. Gal
vojome, kad taip elgiasi tik rusai. Pasiro
do, ne ką geresni ir anglai Neteko sužino
ti, ką darė su belaisviais amerikiečiai. 
Taip varė mus pėsčius, o vėliau ir mašino
mis nuo vieno surinkimo punkto j kitą. 
Balandžio 9 d., atvežę į paskutinį surinki
mo lagerį, išdavė po dėžutę argentinie- 
tiško “Corn Beef’ ir pakelį sausainių. Jokio 
vandens. Nuvežė į stotį ir suvarė į prekinius 
vagonus kelionei. Nesakė, kur. Traukinys 
palengva pajudėjo į vakarus. Laukuose bu
vo matyti daugybė duobių, kur vyko ar
šūs mūšiai

Vagonų durys atviros, vyrai sėdi nu
leidę kojas, sargyba tik paskutiniame va
gone. Po kiek laiko matėsi jau švarūs lau
kai. Prie bėgių stovi moteris su dviem vai
kais. Pagriebusi saują žemės, sviedė į du
ryse sėdinčius vyrus. Ji galvojo, kad mes 
vokiečiai. Vokiečiai pradėjo kalbėti, kad 
mes jau paliekame Vokietiją, tai mums 
įmetė vokiškos žemės. Klydo, mes buvome 
jau Olandijoje. Pavažiavus toliau matome 
vyrą su moterim, kratančius mėšlą. Susto
ję rodo ženklą, kaip pjauti galvą. Su šakė
mis pradėjo bėgti prie lėtai judančio 
traukinio. Sukilę greitai uždarėme duris. 
Supratome, kad jau esame svetimoje teri
torijoje ir ta žemė buvo pykčio išraiška 
vokiečiams.

Įvažiuojame į pirmą stotelę Olandijoje. 
Abiejose pusėse pilna žmonių, jie mėto 
akmenis ir butelius per atvirus langelius. 
Greitai du vyrai ištempė milinę, uždeng
dami langelį, ir atlėkę akmenys, atsimušę 
nukrisdavo nepalietę mūsų. Ir taip kelia
vome iki Briuselio Belgijoje. Nežiūrint ką 
rusai padarė Lietuvoje, niekas nemetė 
akmenimis rusų belaisvių. Čia kita kultū
ra ir tos krikščioniškos dvasios nesimatė 
nei už centą, nors dauguma jų yra katalikai

Į Briuselį atvykom jau po vidurnakčio. 
Ant perono iš kranų bėga vanduo, trokš
tantys vyrai prašo vandens, bet niekas 
nekreipia dėmesio. Neleidžia išlipti iš 
vagonų. Pagaliau susitvarkę atidaro duris 
ir - į tamsią naktį Briuselyje. Mus saugo 
anglų kareiviai, kas du metrai atsukę 
durtuvus į tūkstantinę minią, kuri buvo pa
siruošusi pulti belaisvius. Iš tolo lėkė pa
galiai ir plytgaliai, bet arčiau prieiti jiems 
anglai neleido. Išėjome iš miesto, belaisvių 
stovykla buvo už kokių 5 kilometrų. Paga
liau pasiekėme jąjau po vidurnakčio. Už 
vielų matome prausyklas su ilgais loviais 
ir tekančiu vandeniu iš sugadintų čiaupų.

Atidaro vartus ir trokštanti minia puo
la prie vandens. Viduje pilna didžiulių pa
lapinių, visi miega. Niekas nesako, ką mes 
turime daryti, tamsu. Bandome rasti vietos 
tarp sugulusių pasienyje. Apsičiupinėda- 
mas radau vietą ir atsiguliau ant žemės. 
Nežinau, kiek miegojau. Sušalęs pabudau. 
Išėjau laukan. Žiūriu, prie vartų stovi 
kanadiškas fordas ir iš jo anglas kareivis 
mėto sausainių pakelius į stovinčią eilę. 
Greitai stoju ir aš. Gavęs pakelį stoju an
trą kartą, gaunu dar ir antrą pakelį. Viską 
išdalinęs kareivis nuvažiavo. Tie, kurie 
miegojo, nieko negavo.

Pradeda sukilti jau seni belaisviai vo
kiečiai. Paklausiau, koks čia maistas. Vo
kietis sako, kad maistas geresnis negu bu
vo kariuomenėje. Ir tikrai - neklydo. Ka
riškas davinys iš konservų dėžučių. Vaka
re - sausas davinys - pusė apvalaus kepa
liuko baltos duonos. Lageryje įvairių tau
tybių kareivių mišinys su vokiškomis uni
formomis, įskaitant ir lenkus. Kokie jie bu
vo lenkai, aš nežinau, bet save laikė lenkais.

Gegužės 9 dieną baigėsi karas. Sekan
čią dieną šaukia rikiuotis visus svetim
taučius vokiečių kariuomenėje. Išveda į 
atskirą aptvarą. Komendantas viduje - 
vokietis. Gaunu darbą už lagerio ribų. Rytą 
belgas kareivis palydi į stalių dirbtuvę. 
Belgai viską perka už tabaką.

Tęsinys kitame MP nr.
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ATTENTION “KOVAS” PLAYERS
GEELONG SPORTS CARNIVAL REGISTRATION & INFORMATION 
Lithuanian Club Sunday 19th November, 2006 between 1.00pm - 4.00pm 
All Kovas players that intend to participate at the Geelong Sporto Šventė 

need to register for the Sporto Šventė on this day. Please note that only financial 
members of Kovas Sports Club are eligible to participate in Geelong.

Sydney Lithuanian Sports Club “Kovas”

In memoriam
Atsisveikinant su Kęstučiu

Mykolu Varnu

Melbourne Lietuvių Parapijos

metinis susirinkimas
Pranešame, kad š.m. lapkričio 12 dieną, sekmadienį, 1 vai. p.p. Melbourno 

Lietuvių Namuose įvyks Melbourno Lietuvių Parapijos metinis susirinkimas. 
Kviečiame visus dalyvauti.

Melbourno Parapijos Taryba

Kvietimas
Kviečiame Jus atvykti į 57-tą Melbourno “Dainos Sambūrio” koncertą 

“Valio, sveteliai, valio!”,
kuris įvyks 2006 m. lapkričio 19 d., sekmadienį, 130 p.p. Lietuvių Namuose.

Koncerto svečiai-Geelong’o choras “Viltis”.
Bilieto kaina $15 su kava ir pyragais.
Laukiame visų! Choro Valdyba

Padėka
Melbourno Socialinės Globos Moterų Draugija nuoširdžiai dėkoja Elzai 

Sasnaitienci ir jos dukrai Jūratei už $ 500 auką jos vyro Igno ir tėvo atminimui.

Melbourno Socialinės Globos Moterų Draugija nuoširdžiai dėkoja Juozui 
Bačiūnui už $100 auką.

MSGMD-ja

Following the concert there wifi be a DJ playing the hottest tunes so you 
can get your groove on 

RE6ISTRATION/QUERIGS: Lee-Anne Koszelo 
miiizqA ur- leeonnelOQfflwtmail.com (03) 5278 7485

Kiekvienam iš mūsų skirtas žemiškas 
kelias, iš kurio neįmanoma išklysti, bet 
tenka juo žengti, sutinkant džiaugsmo ir 
pilnas vilties valandas. Netrūksta jame ne
pasiektų lūkesčių, nusivylimo bei skaus
mo dienų, kurios užgrūdina, vesdamos j 
kelionės pabaigą - Dievo Namus. Dažniau
siai nežinome savo kelionės pabaigos. Ji 
staiga ir nelauktai atsiduria prieš mūsų akis 
ir jau niekur nepasuksi, neišvengsi jos. Bet 
mirtis, kaip ir gimimas, yra gyvenimo dalis.

Skaudu yra su nebesugrįžtančiais atsi
sveikinti. Šiandien, tokio skausmo lydimi, 
atsisveikiname su Kęstučiu Mykolu Varnu 
(žiūr. nuotr. dešinėje).

Kęstutis gimė 1926 m. rugsėjo 26 dieną 
Tauragėje. Kadangi tėvas dirbo Lietuvos 
geležinkelių valdyboje, todėl gana dažnai 
teko kilnotis po didesnius Lietuvos mies
tus, kur buvo geležinkelių mazgai ir stotys. 
Antrojo pasaulinio karo metu, rasų frontui 
artinantis, visa šeima pasitraukė į Vokie
tiją, viliantis grįžti. Bet karui pasibaigus 
teko apsigyventi Vokietijoje, DP stovyklose. 
1949 m.,dar gyvendamas DP stovykloje, 
Kęstutis veda Eleną Songailaitę.

Atvykęs Australijon, kaip ir visi naujai 
atvykusieji, su didžiuliu pasišventimu ku
ria naujus namus Adelaidėje. Šeimos prie
auglis - du sūnūs ir dukrelė - džiugina bei 
stiprina jėgas. Bet gyvenimas pasikeičia 
eismo neleimėje žuvus vyriausiam sūnui 
Liudvikui. Nelaimė suteikė daug skaus
mo. Gražiai įsikūręs su savo gyvenimo 
drauge Elenute, Kęstutis ruošėsi rudens 
dienų poilsiui. Atsiskiria tėvelis, o amžiaus 
naštos slegiama motina, nors ir rūpestin
goje globoje, leidžia dienas vien tik savo 
aplinkoje.

Kęstutis nuo pat atvykimo Australijon 
dienos, dalyvauja lietuviškame gyvenime ir 
kartu su žmona Elenute stengiasi įdiegti 
savo prieaugliui lietuviško žodžio ir tra
dicijų meilę bei pagarbą savo kraštui. Jis 
vienas iš Adelaidėje lietuviškos parapijos 
kūrėjų, išrenkamas keletui kadencijų įjos 
Tarybą, priklauso Ateitininkų organizaci
jai, dalyvauja visuose mūsų Apylinkės ir 
Australijos lietuvių pasireiškimuose. Ele- 
nutei įsijungus į lietuviško jaunimo auklė
jimo veiklą ir studijuojant pedagogiką, 
Kęstutis jai padeda ir stengiasi išlaikyti 
augančią šeimą bei tenkinti visus šeimos 
poreikius. Tai buvo nelengva: reikėjo įtemp
ti jėgas, daug ko atsižadėti, pasiaukoti ir 
pasišvęsti. Elenutei pradėjus mokytojauti, 
gyvenimo sąlygos palengvėjo.

Kęstutis turėjo daug draugi) ir pažįsta
mų, nes buvo nuoširdus, draugiškas ir vai
šingas. Jo netektis yra skaudi visiems: 
žmonai Elenutei, sūnui, dukrai ir seserims 
su šeimomis, giminėms ir daugeliui drau
gų bei pažįstamų. Jis ilgai liks mūsų at
mintyje, ypač pragyventų dienų, gražios ir 
nuoširdžios draugystės gilus atminimas.

Kęstutis išlydėtas iš lietuvių Šv. Kazi
miero koplyčios spalio 13 d. Laidotuvėse 
dalyvavo virš lOOžmonių. Rožinį pravedė 
V. Rupinskienė, o šv. Mišias atnašavo kun. 
J.N. Petraitis, pasakydamas pamokslą. 
Mišių metu grojo anūko įrašyta muzika ir 
J. Pocius. Atsisveikino J. Vabolienė, Lie
tuvių Caritas Ine. vardu - V. Baltutis, Ade
laidės Liet. Katalikių Moten) Draugijos — 
S. Vasiliauskienė, ateitininkų - E. Lomsar- 
gienė, dukra Ramunė, sūnus Linas ir anū
kai. Po gedulingų pamaldų ilga mašinų 
vilkstinė Kęstučio palaikus palydėjo į 
Centennial Park Crematorium, kur po kun. 
J. Petraičio trumpų pamaldų, dar kartą at
sisveikino anūkai, papasakodami apie se
nelio nuoširdumą ir meilę savo atžaloms. 
Kai kurių anūkų akyse blizgėjo ašaros ir 
trūkinėjo balsas. Virš karsto, ant sienos, pro
žektoriumi buvo rodomos nuotraukos iš 
Kęstučio ir šeimos gyvenimo.

Ilsėkis Dievo Namuose, mielas Kęstai, 
kaip mėgome Tave gyvenimo kelyje vadinti!

Našlės Elenutės pageidavimu, vietoj 
gėlių vyro Kęstučio atminimui, laidotuvių 
dalyviai buvo kviečiami aukoti Australijos 
lietuvių spaudai: “Mūsų Pastogei” ir ‘Tė
viškės Aidams”. Viktoras Baltutis

Lithuanian Classes in 2007
Are you looking for Lithuanian classes for your children?

The Victorian School of Languages (VSL) is a non - profit Government school 
offering classes in 42 languages throughout Victoria for primary and secondary 
students. The school, which was established in 1935 by the Department of 
Education, has an outstanding record and produces excellent VCE results.

The VSL is now enrolling students for the 2007 school year.
Students interested in learning Lithuanian may enroll at the following centres 

of the Victorian School of Languages:
Princes Hill Secondary College

Those unable to enroll during the October/ November enrolment period will 
be able to enroll during the first few weeks in February 2007. However, early 
enrolment is advisable since the classes may fill up before then.

The yearly enrolment fee for students in Years 1 to 10 is $50.00 and forVCE 
students it is $65.00.

For adults studying in VCE classes the fee is $170.00 per year.
Classes are generally held on Saturdays from 9.00 to 12.15 pm during the 

school year.
Students should contact the relevant centre.
Additional enquiries can be directed to:
Victorian School of Languages Head Office Tel: (03) 9474 0500, 

Web: www.vsl.vic.edu.au

Liūdna žinia ir vėl aplankė Gold Coast’o lietuvius. Amžinybėn iškeliavo 
Jurgis Smilgevičius, liūdesyje palikdamas žmoną Reginą, 
šeimą ir visą Gold Coast lietuvių bendruomenę. Mūsų nuoširdžiausia užuojauta 
Reginai su šeima ir visiems Auksinės Pakrantės lietuviams. Liūdime kartu su
jumis.

aukojame $50.

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

a.a. Marijos Birietienės atmi
nimui:
$50 - Soc. Globos Draugija ($1030) 
$30- A. ir J. Šimkai ($1135 ) 
$20 - R. ir V. Pumputis ($285)

M. ir F. Sodaičiai ($620)

Adelaidės lietuviai

O. Bratiškicnė ($295
D.Vindžiulytė ($70)
P. Svambarys ($56)
A. Klimas,($150)

$10- J. Bartašienė ($235)
D. Lynikienė ($680)
J. Žalkauskienė ($815)
A. Vyšniauskienė ($140)
Z. Pranckūnienė ($600)
R. Mačiulaitienė ($90)
B. ir V. Židžiūnas ($15)
E. Dainutienė

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Audrius Balbata, ALF iždininkas
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Sekmadienį, lapkričio 12 dieną, 2 vai p.p. “Dainavos” Klube, Bankstowne, 
įvyks vieno iš žymiausių išeivijos rašytojų

Mariaus Katiliškio kūrybos popietė
ruijolė Jankutė apžvelgs jo gyvenimą ir kūrybą.
Skaitovai:J. Barila, A. Bučinskas, J. Burokienė,

J. Dambrauskienė, I. Dudaitienė,
B. Kazlauskienė, O. Maksvytienė, 
V. Ratkevičius.

Piano: R. Zakarevičius.
Gitara: E. Bariia
Maloniai kviečiame visus atsilankyti. Bibliotekos Bičiulių Būrelis

Di INA VA
LITHUANIAN CLUB

Sydnėjaus Skautų Židiniui - 50
L.S.S. Sydnėjaus Skautų Židinys, įsteigtas 1956 m. balandžio mėn. 22 d., švęs 

savo įsikūrimo 50-ties metų sukaktį š.m. lapkričio 19 dieną (sekmadienį) 
naujame Sydnėjaus Lietuvių Klube.

Skautų Židinio nariai (kviečiami ir anksčiau buvę skautai) dalyvauti tą dieną 
lietuviams laikomose pamaldose 1 .ideombe bažnyčioje. Po pamaldų bus bendri 
pietūs Sydnėjaus Lietuvių Klube ir Židinio 50-čio sukakties minėjimas.

Visi Židinio nariai (ir jų šeimos), numatantieji dalyvauti pietuose ir minėji
me, prašomi užsiregistruoti pas Židinio kanclerę Ireną Dudaitienę, 5/300 
Marsden Rd., Carlingford, NSW 2118. Tel.: 9858 1246, nes Klubo virtuvei 
reikia iš anksto pranešti dalyvių maisto pasirinkimą.

Židinio Vadija

16 - 20 Meredith Street, Bankstown
Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: slc@lithuanianclub.org.au

www.lithuanianclub.org.au

Pranešimas
Lietuvių Kooperatinė 

Kredito Draugija “Talka” 
2006 lapkričio II d., šeštadienį, 1.00 
vai., Lietuvių Namuose, 44 Errol St., 
North Melbourne šaukia:

Metinį 
susirinkimą

DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas
2. Balsavimo komisijos sudarymas
3.2005 metinio susirinkimo protokolas
4. Pranešimai:

Veiklos
Atskaitomybės
Statutinis
Auditorių

5. Pranešimų diskusijos ir tvirtinimas
6. Valdybos rinkimai (renkami 3 nariai)
7. Auditorių patvirtinimas
8. Valdybos atlyginimo nustatymas
9. Pelno paskirstymas
10. Sumanymai ir pasiūlymai
11. Susirinkimo uždarymas

Metines apyskaitas galima gauti 
visose “'Talkos” skyriuose ir susirin
kime.

* «<
Adelaidės ’’Talkos” skyriaus 

informacinis susirinkimas jvyks 2006 
m. lapkričio 4 d., šeštadienį, 1.30 vai. 
p.p., Lietuvių Namuose, 6 Eastry Street, 
Norwood.

Prašome informacijos
Šiuo metu yra sudaromas tautiečių, 

apdovanotų ORDINAIS Lietuvoje sąrašas. 
Šis sąrašas bus paskelbtas lietuvių svetainėje 
www.slic.org.au

Prašome atsiliepti ir atsiųsti žinias per 
e-mail: isod@dodo.com.au arba paštu:

Isolda Požclaitė - Davis AM, 
3/23 Laurina Avenue, 
Engadinc, NSW 2233.

Kariuomenės Šventė
Tasmanijoje

Kariuomenės Šventės ir “Lithu
anian Papers” (redaktorius dr. Algi
mantas Taškūnas) 20 metų sukakties 
minėjimas įvyks šeštadienį, lapkričio 
25 dieną, 3 vai. p. p. Vokiečių Klube 
Glenorchy.

Po minėjimo - vaišės.

Pamaldos Hobarte
Pirmadienį, gruodžio 11 dieną, į 

Tasmaniją atvyksta kun. Algis Šimkus. 
Pamaldos įvyks penktadienį, gruodžio 
15 dieną, 3 vai. p. p. Šv. Teresės 
bažnyčioje, Moonah priemiestyje.

Visus maloniai kviečiame atvykti į 
minėjimą ir į pamaldas.

ALB Hobarto Apylinkės Valdyba

Sydnėjaus Liet. Moterų Soc. Globos Draugija Ine. 
maloniai kviečia į tradicinį

“TMettourne Gap” renginį
lapkričio 7 dieną, antradienį, 12.30 vai., Lietuvių Sodyboje Engadine.

Vyks skrybėlaičių konkursas, būsite pavaišinti skaniais 
pietumis, kava ir pyragaičiais.
Laukiame visų.

SLMSG Draugija

When's the last time you went to 
www.ALJS.org ?
The young'uns have been busy! ALJS
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Klubas veikia kiekvieną dieną nuo 11 vai. ryto.
Kviečiame narius ir svečius apsilankyti, apžiūrėti naujas patalpas bei 
įrengimus.
Restorano - kavinės “Europa” šeimininkai Algis ir Garry taip
pat lauks Jūsų kiekvieną dieną nuo vidurdienio (12 vai.).
Jeigu dar nesumokėjote $2 nario mokesčio, kviečiame kuo skubiau atvykti ir 
susimokėti už sekančius metus.

Kviečiame visus narius į iškilmingą Sydnėjaus Lietuvių Klubo “Dainava’

atidarymo pokytį,
kuris įvyks šeštadienį, lapkričio 25 dieną.

Renginio pradžia - 6.30 vai. p.p.
PROGRAMOJE:
iškilmingas atidarymas, vaišės, gyva muzika, 
šokiai ir dar daugiau pramogų.
Bilieto kaina vienam asmeniui - $50. Į šią kainą 
įeina trijų patiekalų, vakarienė ir gėrimai*. 
Prašome vilkėti vakarinę aprangą.
Norinčius įsigyti bilietus ar užsisakyti stalus, 
prašome kreiptis į Klubo raštinę. Užsakant stalą 
prašome iškart įsigyti bilietus visoms norimoms
vietoms. Išsamesnė informacija bus paskelbta vėlesniuose “Mūsų Pastogės” 
numeriuose. Sydnėjaus Lietuvių Klubo Valdyba

* Nemokamais gėrimais, išskyrus stipriuosius, Klubas vaišins iki 9 vai. vakaro.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

“MUSĘ Pastogė”: Skelbimai, užuojautos ir pan. priimami 
ne vėliau pirmadienio 10 vai. ryto.

(Po pietų laikraštis perduodamas spaustuvei)
Deadline for ads - Mondays 10 a.m.

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)9782 0080,' Faksas: (02)9782 0081, E-mail: mpastoge@bigpond.com

Tinklapis: wwKusers.bigpond.com/mpastoge
Redaktorė Dalia Donielą

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 - S25. 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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