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Lietuvos įvykių apžvalga j
IHniaus Gaono Elijahu Ben Solomon 

200 metų mirties minėjimas
Trečiadienį, rugsėjo i O-tą diena, žydų 

i austytojo ir išminčiaus Gaono Elijahu 
: BO-tų mirties minėjimas prasidėjo iš- 

dlmingu Seimo posėdžiu, kuriame daly
vavo 1 ,ietu vos vadovai, įvairių bažnyčių 
ilstovai, užsienio valstybių diplomatai 
ta vietinių ir užsienio žydų atstovai.

Minėjimą sveikino Popiežius Jonas 
bulius II, reikšdamas viltį, kad šis 
sinejimas bus proga įvairių religijų 
įmonių broliškam sutikimui ir paska
tins jų tarpe dialogų, pagrįstą savitarpio 
pagarba.

Seimo pirmininkas Vytautas Lands
bergis savo kalboje paminėjo žydų kul- 
iros reikšmę Lietuvai ir kad Gaono 
Elijahu pasiekimai Talmudo teksto 
zškimme irtyrinėjimeyrane vien žydų, 
set ir visos Lietuvos pasididžiavimas. 
V’. Landsbergis teigė, kad Vilniaus 
Gaonas moko ..... atgailos, meilės ir 
tolerancijos. Jis mums primena, kad to
kie yra pasaulio pamatai norint, kad 
pasaulis išliktų ir tobulėtų“.

Parlamento ry šių su Izraelio Knesetu 
trupes pirmininkas ir Seimo žmogaus ir 
piliečių teisių bei tautybių reikalų ko
miteto pirmininkas Emanuelis Zingeris 
pažymėjo, kad Vilniaus Gaonas yra 
Lietuvos žydų ilgaamžis simbolis, ir 
kvietė visus daly vius paremti pastangas, 
kaupiant ir skleidžiant Lietuvos žydų 
kultūros paveldą.

Izraelio ambasadorius Baltijos ša
lins Oded Ben Hur savo kalboje tik ke
žais žodžiais paminėjo Gaoną Elijahu. 
Stambiąją savo kalbos dalį jis skyrė 
kaltinimams Lietuvai ir lietuviams dėl 
aktyvaus dalyvavimo holokauste. Am
basadorius teigė, kad lietuviai skerdė 
žydus dar savaitę prieš naciams įžen
giant į Vilnių. Įdomu, kad „nacių“ tau

tybės jis neminėjo, tiktai jų ..pagalbi
ninkų". Ambasadorius Ben Hurtaip pat 
apkaltino Lietuvos Vyriausy be karo nu
sikaltėlių teismo vilkinimu, paminda
mas Lietuvos pftzidenttii jo Knesete 
padarytą pripažinimą dėl lietuvių daly
vavimo holokauste irjo pažadą nubausti 
karo nusikaltėlius, sakydamas ..Izraelio 
valstybė ir žydų tauta stebi Jus. Įrody
kite jiems, kad jūsų pažadas bus įvyk
dytas“.

Kalbėjęs prieš ambasadorių, vy
riausias Haifos rabinas S. Y. Cohen iš
reiškė panašius sentimentus, sakydamas, 
kad visa Lietuva yra persunkta žydų 
krauju.

Ambasadoriaus kalba sukėlė rūpes
čių Lietuvos diplomatams, nes iki šiolei 
šiuo tonu kalbėdavo tiktai Simon Wie
senthal Centro atstovai, ir. tik keletą 
dienų prieš prasidedant Gaono minėjimui 
skirtiems renginiams. Izraelio premje
ro patarėjas „Lietuvos ryto" puslapiuose 
ragino lietuvius nekreipti per daug 
dėmesio į Wiesenthal Centro atstovų 
pasisakymus, nes tai nėra oficialioji 
Izraelio pozicija. Šis patarėjas taip pat 
apibūdino Lietuvos - Izraelio santykius 
kaip „draugiškus“. Yra galvojama, kad 
yra neatmestina galimybė, kad amba
sadoriaus išreikšti sentimentai gali būti 
ženklas pasikeitusios Izraelio politikos 

Lietuvos atžvilgiu.
Sekančią dieną ambasadorius Ben 

Hur pripažino, kad jo kalba gali padi
dinti diplomatinį „plyšį“ tarp Lietuvos 
ir Izraelio, bet jisai tikisi, kad nepadidės 
Lietuvoje antisemitizmas. Vietiniai žy
dai nejaučia šio optimizmo.

Lietuvos prezidento patarėjas Neris 
Germanas į šiuos įvykius reagavo pa
smerkdamas ambasadoriaus kalbą, kaip 
nesutampančią su tikslais, dėl kurių bu
vo rengiamas Gaono mirties minėjimas. 

Stipriau reagavo dr. Kazys Bobelis, 
siūlydamas Užsienio reikalų ministeri
jai pasiųsti Izraeliui protesto notą, ir 
Centro frakcijos vadovas R. Ozolas, ku
ris siūlė pagalvoti apie ambasadoriaus 
akreditacijos atšaukimą. Daugelis kitų 
parlamentarų pasmerkė ambasadoriaus 
pastabas kaip taikstančius takto ir dip
lomatiškumo.

Vytauto Landsbergio reakcija buvo, 
bent iš dalies, gailestis dėl pareikštų, su 
proga nesutampamų komentarų. Jisai 
priminė, kad Izraelio tautos yra atsi
prašyta jau ne vienų kartų ir tų atsipra
šymų jau turėtų užtekti. G. Vagnorius 
painformavo Laisvos Europos Radiją, 
kad Vyriausybė šiomis dienomis patei
kė Seimui pasiūlymų padaryti baudžia
mojo kodekso pataisą, kuri leistų pa
spartinti genocidu įtariamųjų žmonių 
tyrimą. Jisai pageidauja, kad šių žmo
nių bylos būtų užbaigtos ir atiduotos 
teismui.

Nidos „Istorija ir genocidas 
Lietuvoje“ konferencija

Pirmadienį, rugsėjo 8-tą dieną. Nido
je prasidėjo visą savaitę truksianti tarp
tautinė moksline konferencija „Istorija 
:r genocidas Lietuvoje" Konterencųos 
datos sutapimas su Vilniaus Gaono 200 
metų mirties minėjimu yra atsitik
tinumas, nes konferencija buvo pradėta 
organizuoti prieš keletą metų. Kon
ferencijoje tarptautiniai mokslininkai 
atkreips dėmesį į žydų ir lietuvių san
tykius. Joje dalyvaus Anglijos. Izraelio. 
JAV. Vokietijos ir Lietuvos mokslininkai 
bei istorikai.

Atidarant konferenciją. Klaipėdos 
universiteto Vakarų Lietuvos ir Prūsijos 
istorijos centro vadovas Alvydas Nik- 
žentaitis pabrėžė, kad neišspręsti istori
jos klausimai trukdo lietuvių kultūros 
propagavimeyjžsienyje. .Lietuvio žyd
šaudžio" įvaizdis kenkia pasauliui, sakė 
A. Nikžentaitis. pabrėždamas, kad ku
riant ateitį reikia nugalėti praeitį.

Konferencijoje Seimo Žmogaus tei
sių komisijos pirmininkas Emanuelis 
Zingeris skaitys pranešimą „Diskusijos 
žydų klausimu Lietuvoje 1987 - 1997 
metais“.Kiti žymesni pranešimai turės 
-Žydų padėtis Rytų ir Vidurio Europoje“. 
„Antisemitizmo apraiškos Lietuvos kul
tūroje“. „Lietuvių daly va vintas misi tiese 
žydų žudynėse 1941 - 1944 m.". „Lie
tuvių dalyvavimas gelbėjant žydus nuo 
masinių žudynių 1941 - 1944 m.“, 
„Holokaustas kaip istorijos problema“ 
titulus.

Per konferenciją įvyks ypač įdomios 
mokslininkų diskusijos tema „Ar įma
nomas žydų ir lietuvių dialogas“.

Vilniaus konferencija „Taikus 
sambūris ir geri kaimynų santykiai 
- saugumo ir stabilumo Europoje 
garantas“

Šioje tarptautinėje konferencijoje 
dalyvavo Baltarusijos. Bulgarijos. Esti

jos. Latvijos, Lenkijos, Lietuvos. Mol
dovos. Rumunijos. Ukrainos bei Ven
grijos prezidentai ir Rusijos min. pir
mininkas V. Cemomy rdin. Garbės nario 
teisėmis apsilankė ir Suomijos vadovas.

Konferencija buvo sušaukta Lietu
vos ir Lenkijos prezidentų iniciatyva 
pokalbiui apie tautų santarvę, kuri pagal 
Lenkijos prezidentą A. Kwasniewski yra 
vienas iš svarbiausių visos Europos sta
bilumo ir saugumo stimulų.

Šios konferencijos metu Rusijos 
premjeras V. Cemomyrdin. po atskirų 
susitikimų su Estijos. Latvijos ir Lietuvos 
prezidentais, pranešė, kad Rusija ir to
liau priešinasi NATO plėtrai į rytus ir 
dėl to siūlo suteikti saugumo garantijas 
kaimyninėms šalims. įskaitant ir Balti
jos valstybes. Cemomyrdin teigė, kad 
susitarė su Baltijos kraštų vadovais 
diskusijas šia tema tęsti ateityje, pirmoje 
vietoje su Lietuvos prezidentu A. Bra
zausku, jo spalio mėnesio vizito į Mask
vą metu.

Šiuos Cemomyrdin teigimus kate
goriškai paneigė prezidento A. Bra
zausko užsienio politikos patarėjas Neris 
Germanas, sakydamas, kad minėtas sau
gumo garantijos klausimas net nebuvo 
skeltas per A. Brazausko susitikimą su 

V.Cemomyrdin. NensGermanas pažy
mėjo, kad .Lietuva tik pati renkasi savo 
saugumo garantijas, visi šių pozicijų 
puikiai žino ir ji nesikeičia. Lietuva savo 
saugumo garantijas sieja su NATO ir 
tvirtai siekia aljanso narystės“.

Konferencijos metu V. Cemomyrdin. 
susitikęs su Lietuvos premjeru G. Vag
norium jį oficialiai pakvietė vizito į 
Maskvą. G. Vagnorių nustebino „gera
noriški Rusijos vyriausybės vadovo nu
sistatymai“ ir šis nusistatymo tikrumas 
bus išbandytas atėjus laikui įvairių su
tarčių pasirašymui. Lietuva tikisi, kad 
per prezidento A. Brazauskospalio mė
nesio susitikimą su Rusijos prezidentu 
B. Jelcin bus pasirašyta trys sutartys - 
sienų delimitavimo, readmisijos (t.y. 
nelegaliai į šalį patekusių asmenų 
grąžinimas) ir dvigubo apmokestinimo 
išvengimo.

G. Vagnorius pabrėžė, jog susitiki
me su V. Cemomyrdin buvo pasiekti 
susitarimai visais svarbiais klausimais, 
tačiau premjerui lieka abejonių ar visus 
juos pavyks įgyvendinti.

Panašią, per ilgą naktį derybų pa
ruoštų, readmisijos sutartį su Baltarusija 
buvo numatyta pasirašyti dar prieš „vir
šūnių" konferencijos pradžią, tačiau 
Baltarusijos prezidentas A. Lukašenka 
netikėtai, paskutiniu momentu, atsisakė 
šią sutartį pasirašyti, nors sutarties 
tekstas buvo šimtaprocentiniai sude
rintas. A. Lukašenka teigė, kad pasi
rašymui nepritaria Rusija, kadangi Ru
sijos ir Baltarusijos sienos nėra kon
troliuojamos. Šį A. Lukašenkos teigimų 
paneigė Rusijos premjeras, sakydamas
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[ O Trumpai iš visur J Dvisluoksnis šmeižtas

Rugsėjo 11 d. pravestame referen
dume Škotija pasisakė už savivaldą. 
74.3% balsavusių nori atskiro škotų 
parlamento Edinburge, gi 63.5% bal
savusių nori šiam parlamentui suteikti 
teisę nustatyti valstybinius mokesčius. 
D. Britaniją valdanti darbiečių vy
riausybė yra pažadėjusi atsižvelgti 
referendumo rezultatų ir pravesti ata
tinkamą įstatymą D. Britanijos parla
mente. Kiek sunkiau bus šį įstatymą 
pravesti per Lordų rūmus, kuriuose 
darbiečiai neturi daugumos.

OOO
Oslo mieste susirinkę įvairių vals

tybių atstovai ruošia sutartį, kuria nu
matoma uždrausti žemės minų gamybą 
ir vartojimą. Į Oslo atvykęs Kanados 
užsienio reikalų ministras paskelbė, kad 
dar šiais metais Kanada sunaikins visas 
jos turimas minas. Jau anksčiau savo 
minas sunaikino penkios valstybės: Aus
trija, Belgija, Norvegija, Filipinai ir 
Salvadoras.

OOO
JAV valstybės sekretorė Madeleine 

Albright lankėsi Izraelyje, Sirijoje, 
Egipte ir Saudi Arabijoje, bandydama 
paveikti šias valstybes atnaujinti taikos 

• derybas. Ji ypač stengėsi išlyginti Izraelio 
ir palestiniečių santykius. Šiuo metu 
pagrindinė kliūtis susitarimui yra Izrae
lio atsisakymas sustabdyti žydų nauja
kurių centrų statybas iš palestiniečių 
atimtuose rajonuose Jeruzalės kaimy
nystėje.

OOO
Į pasitarimus dėl Šiaurės Airijos 

ateities bus priimta Sinn Fein orga
nizacija, pasižadėjusi nevartoti teroro 
veiksmų savo tikslams siekti. Kilusį 
optimizmą žymiai atšaldė pogrindinės 
IRA (Airių Revoliucinės Armijos) pa
reiškimas, kad ji nenusiginkluos, kol 
nebus pasiekta pilno jai priimtino su
sitarimo.

OOO
Jau senokai įrodyta, kad tolimose 

žvaigždžių sistemose egzistuoja „juo
dosios skylės“ - masės koncentracija, 
savo traukos jėga sugebanti pritraukti 
neištrūkstamai net šviesos spindulius.

Hubble erdvės teleskopo dėka suras
ta .juodoji skylė“ ir mūsų žvaigždžių 
sistemoje - Paukščių tako galaktikoje, 
įtariama masės koncentracija randasi 
Mergelės (Virgo) konsteliacijoje, apie 
300 šviesmečių nuo Saulės sistemos. Ši 
.juodoji skylė“ prie savęs traukia bent

Lietuvos įvykių ...
atkelta iš 1 psl.

esą skatinęs šios sutarties pasirašymą ir 
siūlęs vėliau sudaryti trišalę Lietuvos, 
Baltarusijos ir Rusijos readmisijos su
tartį.

Prezidento A. Brazausko patarėjas 
Neris Germanas vis dėlto tvirtina, kad 
nėra didelių kliūčių artimam readmisi
jos sutarties pasirašymui. Lietuvai yra 
ypač svarbi readmisijos sutartis su 
Baltarusija, nes perjos sienas į Lietuvą 
patenka didžioji dalis nelegalių migran- 

vieną žvaigždę 2000 km per sekundę 
greičiu.

OOO
Simon Wiesenthal centras reikalau

ja, kad Vatikanas atidarytų savo archy
vus, kad būtų galima patikrinti, ar 
Vatikanas kartais nepadėjo karo nu
sikaltėliams pabėgti iš Europos su 
Raudonojo Kryžiaus pasais. Vatikanas 
įtariamas ir savo banke laikęs auksą, 
gautą iš Kroatijos bei ustašių. Vatikanas 
atsisakė svarstyti šiuos reikalavimus.

OOO
Beidžinge susirinkusiame 15-tame 

Kinijos komunistų partijos kongrese 
valstybės prezidentas 'Jiang Zemin pa-, 
skelbė kovą su korupcija. Valstybinės 
įmonės būsią privatizuojamos, bus pa
čios atsakingos už savo pelną ar nuos
tolį. Kinijos kariuomenė dabar turinti 3 
milijonus karių, bus sumažinta 500 000 
karių, tačiau geriau apginkluota ir ap
mokyta. Prezidentas Zemin pareiškė, kad 
Kinija pavartos jėgą prieš užsienio 
valstybes (JAV?), kurios trukdys Kinijai 
susivienyti su Taivanu.

Prieš pat partijos kongresą buvusiam 
politbiuro nariui ir Beidžingo merui 
Chen Xitong iškelta byla dėl plataus 
masto korupcijos.

OOO
Bosnijos serbų televizijos ir radijo 

stotys yra Karad.zič lojalistų rankose. 
Varoma stipri propaganda prieš valsty
bės prezidentę Biljaną Plavsič, prieš 
taiką palaikančius NATO karius, nelei
džiama pasisakyti opozicijai. Bosnijoje 
prasidedant savivaldybių rinkimams, 
JAV siunčia savo karo lėktuvus virš 
Bosnijos oro erdvės. Savoelektroniniais 
įrengimais šie lėktuvai gali sutrukdyti 
kurstančios propagandos transliacijas 
bei transliuoti opozicinių partijų prog
ramas.

OOO
JAV-sekątik pasirodė knyga ” B omb- 

shell: The Secret Story of America’s Un
known Atomic Spy Conspiracy". Kny- • 
goję D. Britanijoje gyvenantis anglų 
mokslininkas Theodore Hall prisipažįs
ta, kad jis 1944 metais išdavinėjoSovietų 
S-gai atominės bombos paslaptis.

OOO
Rugsėjo 15 d. vienas iš JAV satelitų 

prakrido vos pusės kilometro atstume 
nuo rusų Mir erdvės stoties. Iš anksto 
įspėta Mir įgula buvo pasiruošusi eva
kuotis į Žemę.

tų iš skurstančių Azijos ir Afrikos kraštų 
ir ekonominių bėglių iš Rusijos ir 
Ukrainos.

Konferencijai pasibaigus A. Bra
zauskas ir A. Kwasniewski tvirtino, jog 
konferencija pasiekė savo pagrindinį 
tikslą - įrodymą, kad geri kaimyniniai 
santykiai prisideda prie saugios, stabi
lios ir klęstinčios Europos kūrimo. Orga
nizatoriai teigė, kad šalių vadovai pade
monstravo sugebėjimą susikalbėti ir 
analizuoti padėtį. A. Kwasniewski 
siūlė „Vilniaus konferencijos“ vardą 
gavusį forumą vėl sušaukti 1999 metais 
Varšuvoje.

Danius Kairaitis

Mes, užsienyje gyveną lietuviai, ste
bėdami nevykusį sovietinės sistemos 
gyvenimą, susidarėme nuomonę, kad 
ten daug kas nemoka dirbti ir kad sovie
tinės kvalifikacijos yra mažavertės. Ta
čiau šią nuomonę reikia pakoreguoti. 
Kai kuriose srityse sovietai buvo pa
siekę meistriško lygio, pavyzdžiui pro
pagandos, melo, smegenų „plovimo“ ir 

' teroro srityse.
Prieš keletą vakarų Australijos an

trojo, valstybės lėšomis išlaikomo te
levizijos kanalo programoje „Foreign 
Correspondent“, reporteris iš Maskvos 
parodė kadaise Australijoje gyvenusį 
pilietį, kilimo iš Rusijos, nors ne rusų 
tautybės, kuris dabar verčiasi užsienio 
„joint venture“ kompanijų apsauga. Tos 
apsaugos įstaigos vedėjas ir visi tar
nautojai buvę KGB nariai. Jie to ne tik 
neslepia, bet didžiuojasi. Jo žodžiais, 
KGB žinojo daugiausiai apie gyvenimą 
pasaulyje. Vadovas buvęs JAV-jose, 
Kanadoje, Naujoje Zelandijoje. Jis tei
gia, kad KGB turėjo sutelkusi visą 
svarbiausią informaciją apie Sovietų 
Sąjungą ir daug informacijos apie kitus 
kraštus.

Tąpatį teigėirKazimieraPrunskienė 
savo atsimin i muose, pavadintuose „Gin
tarine Ledi“, aiškindama, kodėl ji iš 
Vokietijos siuntė savo rašinį apie eko
nominės sovietų sistemos gerinimą ne 
kam kitam, o KGB viršininkui Maskvoje.

Labai aukštai apie KGB sugebėji
mus atsiliepė Peter Wright savo knygoje 
„The Spy Catcher“. Wright buvo už
sitarnavęs aukštoką poziciją britų sau
gumo organizacijoje MI5. Baigęs tar
nybą, jis Tasmanijoje įsigijo ūkį ir tyliai 
rašė savo atvirus memuarus, kurių 
spausdinimą visokiais teisiniais būdais 
bandė sustabdyti britų vyriausybė. Vis
gi, Australijos teisėsaugos institucijos 
tą bylą išsprendė ne britų vyriausybės, o 
Peter Wright naudai.

KGB ne tik sugebėjo daug infor
macijos surinkti, bet mokėjo ja ir pasi
naudoti, pavyzdžiui padarydami užsie
nio lietuvius kokia tai nusikaltėlių 
gauja. Tie KGB metodai ir žinios 
nepranyko be pėdsakų ir iš Lietuvos 
padangės. Visi žinome, kad Lietuvoje 
užsiimama šmeižtais - ir gana rafinuo
toje formoje. Tokį išpuolį nesenai kas 
tai suorkestravo prieš žymią Lietuvos 
asmenybę - Vytautą Landsbergį. Prieš 
kiek laiko dideliu tiražu buvo išleistas

Bonegilla kviečia į 50-mečio festivalį
Festivalis, paminėjimui 50 metų nuo 

pirmųjų pokario imigrantų atvykimo į 
Australiją (1947 m. lapkričio 28 d. į 
Fremantle atvyko pirmasis lai vas- „Gen. 
Heinzelman“ - su pabaltiečiais), ruo
šiamas rugsėjo 26 - spalio 6 dienomis. 
Festivalį atidarys Ministro pirmasis 
pavaduotojas Tim Fischer, Wodongos 
„Civic Centre“ rugsėjo 26 d. 18.30 vai.

Festivalio metu Alburio ir Wodongos 
miestuose bei Bonegillos vietovėje vyks 
įvairios parodos, paskaitos, dainų ir 
tautinių šokių koncertai, teatro spek
takliai, banketai, filmų festivaliai, ark
lių lenktynės, šokiai, piknikai, atski
rų muzikų koncertai ir t.t. Daug kur 
įėjimas apmokamas; rengėjai prašo 

„1997 m. lietuvių kalendorius". Jame 
perdėtai jis neva pagerbiamas, tiesiog 
keistai jam priskiriant savybes, kurias 
paprastai skiriame tik šventiesiems. Ten 
taip pat skelbiama neva Landsbergis 
esąs grafų kilmės. O štai jau rugpjūčio 
pradžioje „Kauno diena“ spausdina ke
lių buvusių politinių kalinių pasirašytą 
išpuolį prieš Landsbergį. Tas išpuolis 
remiasi... tais „1997 m. lietuvių kalen
doriuje“ paskelbtais teigimais. Straips
nis ilgas ir pilnas pagiežos. Jis prade
damas teigimu, kad „Tokia informacija 
paprastai būna derinama su aprašo
muoju asmeniu, tad manome, kad ji bu
vo Jūsų aprobuota“. Ne tik nebuvo apro
buota, bet dar ir visai kritiškai apie šį 
spausdinį atsiliepė pats Landsbergis, 
bet kiek skaitytojų tai pastebės?

Kuo gi kaltinamas Landsbergs tame 
straipsnyje? Pirmiausia, sakomais sie
kiąs grafo titulo. Autoriai sarkatiškai 
rašo: „Nė kiek neprieštaraujam, kad 
jums būtų suteiktas grafo titulą“. Bet 
juk Landsbergis niekad nesiskellesąs 
grafu ir tokio titulo nesiekia! O e to, 
nuo kada asmens kilmė turi tokią sirbą? 
Autoriai primeta Landsbergiui itokią 
„nuodėmę“: „Jūs norite turėti e tik 
gausią asmeninę apsaugą, bet irner- 
gingai siekiate, kad Lietuvakuo grčiau 
patektų po NATO skėčiu“.

Štai koks puikus teisybės irtelo 
mišinys! Nekas kitas, o KGB prado tą 
pasaką, kuri parlamentą saugojtčius 
dalinius vadino „asmenine Landslrgio 
apsauga“. Ją tęsė KGB propagidos ' 
aparatasįvairiomisprogomis. Visirisi- 
minsime, kaip jie skelbė, kad >vie- 
tų kariniams daliniams puolantele— 
vizijos bokštą, šaunamuosius gklus 
būk tai pavartojo „Landsbergio gynria“. 
Tą pačią temą kartojo tada dar opzici- 
joje esą LDDP šalininkai. Pauliau 
jiems pavyko parlamento gynėjų rga- 
nizaciją išardyti. Dabar vėl pradėama 
ta pati pasaka, patogiai suliejanią su 
visų rimtųjų Lietuvos politinių sieks
nių remiamu Lietuvos siekiu apti 
NATO nare.

Manau neklystu, kad dar buskar- 
■ tojami to nelemto kalendoriaus eigi- 
mai bei tas keistas išpuolis „fauno 
dienoje“. Įdomu, kiek mūsų, užsienio 
lietuvių, užsikabins ant tos šmaikčios 
meškerės kabliuko?

Dr. Algimantas Kabaila
Canberra, 1997.09.10

bilietus užsisakyti iš anksto. Vsaiš 
festivalio reikalais kreiptis telefonu 
1800 800 743 arba: www. dragnet, com.
au/boneg.

Kiek žinoma, festivalyje dalyvaus ir 
lietuviai - Melboumo „Dainos“ choras 
ir tautinių šokių grupė, dail.-skulpto- 
rė Dalia Antanaitienė ir keliolikos ki
tų tautybių meno (dainos, taut, šokių ir 
t.t.) grupės. Visi renginiai išskirstyti per 
visą festivalio laiką ir vyks NSW-so 
pusėje - Albury, Viktorijos - Wodonga, 
Bonegilla, ir net Beechworth vietovėse. 
Situaciniai žemėlapiai gaunami Albury 
„Regionai Art Centre“ (būsimi renginiai 
labai išmėtyti po apylinkes).

„M.P.“ inf.
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Lietuviais esame mes gimė. 
Lietuviais turime ir būt!

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

IR DĖKOJAME
Kadenciją baigusios PLB valdybos pareiškimas

Po penkerių metų įtempto darbo 1997 m. rugpjūčio 24 d. perdavėme pareigas 
Devintojo PLB seimo išrinktai naujai valdybai ir savo kadenciją baigėme.

Nors ilgi ir sunkūs buvo metai, tačiau. Kraštų Bendruomenių vadovybių, jų pa
dalinių ir gausių talkininkų padedami, visuomenės remiami, savo uždavinį įvyk
dėme ir istorijai vertinti paliekame mūsų puoselėtas idėjas ir daug atliktų reikšmin
gų darbų. Mūsų idėjos, mintys ir darbai Devintojo PLB seimo buvo pripažinti, pa
girti ir už veiklą PLB valdybai buvo padėkota.

Tokį teigiamą įvertinimą priimdami dėmesin, iš savo pusės norime nuoširdžiai 
padėkoti visoms Lietuvos valstybės įstaigoms Lietuvoje ir užsienyje, Lietuvių Ben
druomenės padaliniams, organizacijoms bei pavieniams asmenims. PLB valdybai 
sudariusiems reikiamas sąlygas ir padėjusioms jai Aštunto PLB seimo nutarimus, 
PLB Konstitucijos ir savo įsipareigojimus vykdyti.

Pirmiausiadėkojame Lietu vos Respublikos Prezidentūrai, Seimui, Vyriausybei, 
Regioninių problemų ir tautinių mažumų departamentui, ypač šių įstaigų vado
vams, už šio istorinio, pirmą kartą Lietuvoje įvykusio. Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Devinto seimo priėmimą, globą ir pagalbą lėšomis bei gausia patyrusių 
įmonių darbo talka. Lietuvos Vyriausybės skirtos lėšos padėjo į seimą atvykti Rytų 
Kraštų Bendruomenių atstovams, o darbo talka PLB valdybai padėjo sukurti profe
sionalią organizacinę sąrangą.

Labai dėkojame PLB valdybą rėmusioms Kraštų Bendruomenių bei jų padalinių 
vadovybėms, ypač padėjusioms lėšomis; finansinėms įstaigoms ir pavieniams au
kotojams, nuolat papildžiusiems mūsų skurdų iždą; JAV Lietuvių fondui, parėmu
siam ne vieną mūsų darbą ir žurnalą ’’Pasaulio lietuvį". Dėkojame Lietuvos ir užsie
nio lietuvių televizijai, radijui, spaudai ir joje savo pranešimus bei rašinius apie mus 
skelbusiems bendradarbiams, padėjusiems supažindinti visuomenę su mūsų tikslais, 
idėjomis, užmojais, darbais.

Ilgai PLB valdybos narių mintyse liks mus išrinkęs ir visada rėmęs bei palaikęs 
Aštuntasis PLB seimas, tačiau niekada nepamiršime Lietuvos sostinėje Vilniuje, 
Seimo Rūmuose. įvykusio istorinio Devintojo PLB seimo, pajėgusio susivokti
prieštaringų nuomonių sraute, teisingai suprasti dabartį, perkelti į jų 1949 m. birže
lio 14 d. paskelbtos Lietuvių Chartos principus, išlaikyti iš jų išsirutuliojusią Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės sąrangą, jos Konstituciją ir taip ilgam laikui užtikrinti 
ypač mūsų puoselėto pagrindinio PLB uždavinio - lietuvybės išlaikymo tarp užsie
nio lietuvių tęstinumą.

Sveikiname IX Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimo išrinktą naują PLB va
dovybę, linkime sveikatos, ištvermės, jėgų ir Dievo palaimos vykdyti Lietuvių
Chartos, PLB Konstitucijos įsipareigojimus bei Devinto PLB seimo nutarimus.

Jus gerbianti kadenciją baigusi PLB valdyba:
Bronius Nainys - pirmininkas 
Baniutė Kronienė - sekretorė 
Rimas Česonis

Vytautas Kamantas 
Dr. Petras Kisielius 
Milda Lenkauskienė

Kostas Dočkus
Juozas Gaila
Vacys Garbonkus

Paulius Mickus
Dr. Vitalija Vasaitienė
Aleksas Vitkus

Lemont, 1997 m. rugpjūčio 24 d.

ALB Krašto Valdyba kreipiasi
Kaip jau žinoma, ugnis sunaikino Geelongo Lietuvių Namus, 

kurie priglausdavo šios nedidelės, bet labai veiklios Apylinkės 
KSfrfJ kultūrinius vienetus ir organizacijas. Be to, sekančios Lietuvių 

Dienos, 1998 metų pabaigoje, yra numatytos Geelonge.
Kviečiame visus Australijos lietuvius, asmeniškai ar organi

zuotai, atsiliepti į paramos vajų. Australijos lietuviai yra suaukoję 
didžiules sumas atsikuriančiai Lietuvai - štai dabar prieš mūsų akis kilnus užda- 
tinys padėti saviesiems. Aukas pervesti: "Talka", sąskaita Nr. 09306/02, arba 
Mr. S. Šutas c/- Geelong Windows, 90 - 94 Furner Ave., North Geelong, Vic. 
1215. Siunčiant čekius ar pašto perlaidas, pažymėti Lithuanian Community of 
Geelong Ltd. Aukotojų sąrašai bus skelbiami.

* * *
Šių metų lapkričio pabaigoje sueina 50 metų nuo pirmųjų pokario lietuvių (ir 

kitų pabaltiečių) atvykimo į šį žemyną. Jau užmegzti ryšiai ir tikimasi, kad 
Imigracijos ministras Hon. Philip Ruddock šią progą atitinkamai paminės Federa- 
liniame Parlamente, pritariant ir Opozicijai. Kviečiame tautiečius, asmeniškai ar 
trganizacijų vardu, rašyti savo vietovės federaliniam parlamentarui, kad jis/ji tokią 
szoliuciją paremtų (to support the motion when it is moved).

Būtų reikšminga, jei ši proga būtų panašiai paminėta ir Valstijų Parlamentuose, 
ypač ten. kur yra daugiau lietuvių (ir pabaltiečių). Kviečiame tautiečius, ypač 
yganizacijų vadovus, į šį reikalą atkreipti dėmesį pagal esamas galimybes.

***
Šio penkiasdešimtmečio paminėjimui ALB Krašto Valdyba išleido knygutę, 

tari netrukus bus platinama per Apylinkes, Seniūnijas ir atstovus.

Apie ipotipą ir suųų

Dalia Antanaitienė Vytautas Antanaitis

Neretai mūsų spaudoje skaitome apie 
aukštesnius mokslo laipsnius pasiekusius 
mūsų jaunuolius. Apsisiautę juodais 
akademiniais rūbais, kurių gaubtuvų 
pamušalų spalva žymi pabaigto mokslo 
šaką, rankose laikydami kelių metų 
intensyvaus darbo rezultatus -diplomus, 
nuotraukose su pasitenkinimu šypsosi 
mūsų akademikai.

Pirmą kartą mums šypsosi net du iš 
tos pačios šeimos, baigę tai pačiais metais
- motina ir sūnus.

Apie Dalią Antanaitienę girdėjome 
daug kartų, bet gal ne visi žinome, kad ji 
gimė Vokietijoje, Hanau stovykloje.De
vynių mėnesių kūdikį jos tėvai, Halina 
ir dr. Stasys Statkai 1949 m. atsivežė į 
Australiją. Laikui bėgant, ji baigė Mel
bourne lietuvių ir australų parapijų 
mokyklas, Presentation College, kurias 
lankydama aktyviai dalyvavo lietuviš
kame gyvenime šokdama tautinius 
šokius, žaisdama krepšinį, kartu vado
vaudama lietuvių ir australių mote
rų rinktinės komandoms.

Būdama 20 metų ištekėjo už Henriko 
Antanaičio. Jie susilaukė trijų sūnų - 
Aido, Vytauto ir Giliaus. Paauginusi 
vaikus, grįžo atgal į sportą, priklausė M. 
K. Čiurlionio diskusijų klubui, skautams
- vadovavo paukštytėms septynerius me
tus, trumpai transliavo lietuvių radijo 
programas.

1989 m.į^ižauginusi sūnus, stojo į 
Karališkąjį Melbourne Technikos Insti
tutą (RMIT), kurį sėkmingai baigė 1991 
m., užsitarnaudama Bachelor of Arts in 
Fine Art mokslo laipsnį. Studijavo dailę, 
skulptūrą ir tapybą. 1994 m. įsigijo ir 
Post Graduate Honours degree.

Bestudijuodama, prižiūrėdama šei
mą, aktyviai dalyvaudama lietuviškuo
se parengimuose, dainuodama su Kai
mo dainininkais, savaitgaliais mokyda
ma keturias tautinių šokių grupes, be 
įprastų pasirodymų su jomis, 1990 ir 
1996 m. suorganizavo Lietuvių Dienų' 
Tautinių šokių šventes. Savo šokėjų dalį 
1994 m. nusivežė į Lietuvą dalyvauti 
Tautinėje dainų šventėje. Negana to, ji 
rado laiko dar intensyviai kūrybai, ku
rią įvairiomis progomis parodydavo pa

rodose, susilaukdama susidomėjimo ir 
pripažinimo.

Apie Dalios laimėjimus skulptūroje 
ir tapyboje išsamiai aprašo Aušra Grei
mas meno ir kultūros žurnale „Krantai“ 
(balandis-gegužė-birželis 93). Vaikš
čiojant po Melbourne surengtą skulp
tūros ir tapybos parodą, straipsnio auto
rei atrodė neįtikėtina, „kad ši liekna, 
trapi, romantika ir poezija apsupta mo
teris, galėjo sukurti skulptūras, insta
liacijas iš lietos bronzos, nugludinto 
metalo, pjaustyto ir tonuoto stiklo. Da
lioje slypi ta metalinė styga, kuri verčia 
įvykdyti net pačius drąsiausius suma
nymus“.

Laimėjimai: Vinco ir Genovaitės 
Kazokų premijos už „Čiurlionio frag
mentus“ (1990 m.), „Sausio tryliktąją“ 
(1994 m.), „Cargo - destination Bone- 
gilla“ (Krovinys -paskyrimas Bonegilla, 
1996 m.); RMIT dailės skyriaus premija 
(1991 m. ), Contemporary Art Society 
of Victoria dailės parodoje premijos 
visose - tapybos, skulptūros ir grafikos - 
kategorijose (1995 m.). Apie „Krovinį - 

-paskyrimas Bonegilla“ dr. G. Kazokienė 
savo straipsnyje „Lietuvių dienų šur
mulyje“ („Mūsų Pastogė“) rašo: „Dalia 
Antanaitienė sukuria estetišką, logišką 
instaliaciją ir tuo pačiu metu iššaukia 
jaudinančią situaciją, apglėbiančią ir 
apibendrinančią mūsų visų pirmuosius 
išgyvenimus, atvykus į šį kontinentą“.

1996 m., po dviejų metų studijų, Da
lia savo triūsą apvainikuoja Magistro 
laipsniu. Jam gauti, šalia dailės darbų, 
parašė studiją apie dvikalbį ir daugia- 
kultūrinį asmeninį įspaudą ir neišven
giamą priešingą įspaudą, kuris atsiran
da per tyrinėjimo ir kultūrinio vertini
mo eigą („The bilingual and multicultural 
personal inscription and the inevitable 
counter reinscription that occurs during 
the process, of research and cultural re- 
evaluation“).

1997 m. birželio mėn., DallasBrooks 
salėje, stebint gausiai jos šeimai ir 
artimiesiems, Daliai buvo įteiktas Master 
of Arts in Fine Art RMIT Vic. mokslo 
laipsnis. Neatrodo, kad šiais laimėjimais

Nukelta į 4 psl.
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***

Primename, kad ALB Krašto Valdyba sudaro finansinės paramos Lietuvai 
apžvalgą. Daug rėmėjų jau atsiliepė, bet dar yra neatsiliepusių organizacijų, kurios 
surinko ir pervedė didžiules sumas. Prašome, kiek šiuo metu įmanoma, nors 
apvaliomis sumomis nurodyti pervestų pinigų kategorijas (žr. "Mūsų Pastogė" Nr. 
28). Rašyti:

Mr. J. Zinkus, 84 Victor Ave., Picnic Point, NSW 2213, tel. (02) 9774 2914.
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Sydnėjaus Lietuvių Sodyboje
* Rugsėjo 12 d. popietės metu 
Sodybą aplankė NSW Hughes fede
ralinės rinkiminės apylinkės parlamento 
atstovė p. Danna Vale, lydima vienos 
savo sekretorių. Gurkšnojant sodybie
čių ponių paruoštą kavutę Sodybos 
seklyčioje, gerb. parlamentarė pasi
kalbėjo su sodybiečiais, atsakydama į jų 
klausimus, bei plačiau apsistodama prie

Hughes apylinkės federalinio parla
mento liberalų partijos atstovė, Hon. 
Danna Vale, MP.

Lukes Heights. NSW (keli kilometrai 
nuo Engadinės). esančio atominio reak
toriaus atnaujinimo klausimo, jau gana 
smarkiai diskutuojamo gamtosaugi
ninkų. Ji sakė, kad dėl labai žemo 
reaktoriaus pajėgumo - 7 kg atominio 
kuro (kai Černobilio atominei elektrinei 
reikią apie 150 tonų atominio kuro) jis 
nėra pavojingas. O pats reaktorius esąs 
labai reikalingas Australijai medicinos 
bei pramonės srityse ir kad ji neatsiliktų 
nuo kitų kraštų tarptautinėje plotmėje 
šioje srityje.

Ji taip pat pasidžiaugė, kad dėka

n

Rugsėjo 7 d. Geelongechoras „Viltis“ 
suruošė Mečislovo Kymanto kūrinių 
koncertą.

Mečislovas Kymantas gimė 1920 m. 
rugpjūčio 3 d. Mokėsi Jonavos progim
nazijoje. Čia pradėjo groti smuiku. 
Dainavo chore ir kaip solistas atlikdavo 
tenoro partijas. Prasidėjus karui su šeima 
pasitraukė į Vokietiją, buvo išsiųstas į 
Austriją, iš ten į Jugoslaviją ir vėl atgal

Vilties" choro koncertas Geelonge
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Apie ipotipą ir...
Atkelta iš 3 psl.

jos kelias ir baigsis. Kūrybai galo nėra.
Dalios sūnus Vytautas, antras iš 

Antanaitukų, gimė 1972 m. Dar mažiu
kas, paklaustas kuojis bus užaugęs, visad 
atsakydavo - „daktalas“.

Kaip ir daugumas lietuviukų, aug
damas intensyvioje lietuviškoje dvasioje, 
jis turėjo pereiti per visas lietuviškas ei
lines irneeilines pakopas: baigti sekma
dienio mokyklą, kursus, priklausyti 
skautams (skautaudamas pasiekė vyčių- 
būrelio vado pareigas), žaisti krepšinį, 
šokti tautinius šokius, dainuoti Mel
bourne Kaimo dainininkų grupėje ir 
„Gintaro“ ansamblyje, priklausyti Jau
nimo Sąjungai (buvo ir jos vicepirmi
ninku), kaip atstovas dalyvauti Jaunimo 
Kongrese Pietų Amerikoje, nekalbant 
apie Dainų šventę Lietuvoje. Viso šito 
ir, be abejo, šiltos ir glaudžios šeimos 
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visuomenės protestų - atsisakyta Hol- 
sworthy aerodromo projekto.

Viešniai aprodyta Sodyba, kuri, kaip 
ji sakė, jai labai patikusi. Prieš jai 
išvykstant sekė ilgokas filmavimosi - 
fotografavimosi „seansas“!..
* Žolinių šventė (rugpjūčio 15 d.) 
sodybiečių atšvęsta trumpa malda ir 
bendru pobūviu Sodybos seklyčioje. Na. 
ir, žinoma, geru pasišnekučiavimu, kurio 
vyresnio amžiaus žmonėms niekada 
netrūksta!..

Rugpjūčio 31 d. iš Adelaidės į 
Sodybą gyventi atsikėlė visuomeninin
ke Isolda J. Poželaitė - Davis, AM. Ji 
Sodybą matė pirmą kartą. Savo pirmą 
įspūdį ji išreiškė žodžiais: „Vaje, kaip 
čia pas Jus gražu!.."Sveikiname naują 
Lietuvių Sodybos gyventoją!
* Rugpjūčio 28 d. p. Valės Stane
vičienės iniciatyva, jos bute, Sodyboje, 
įvyko išleistuvės į Italiją atostogų iš
vykstančiam Engadinės Šv. Don Bosco 
parapijos klebonui Germano Baiguini. 
Klebonas, geras sodybiečių draugas, 
džiaugėsi išleidžiamas atostogų, nes jo 
90-kelerių metų motina Italijoje sunkiai 
serganti... Pietuose dalyvavo ir gražus 
būrelis sodybiečių.
* Be didelių fanfarų (taip tyliai, 
kad net nesigirdėjo giedant „Ilgiau
sių!..“), mažame draugų būrelyje savo 
gimimo dienas, esančias žiemos pabai
goje - pavasario pradžioje, atšventė Vy
tautas Vaitkus, Bronius ir PalmyraŽaliai.
* : „Vėdinama“ Sodybos biblioteka.
Pertvarkomi katalogai, į juos įtraukiant ir 
Spdybos bičiulių dovanotas knygas. Pa
skutinė knygų siunta Sodyboje gauta iš po
nų Bauerių. g. į.

grįžo į Austriją. Į Australijąatvyko 1949 
m. 1960 - 80-tų metų laikotarpyje dirbo 
Geelongo savaitgalio mokyklos moky
toju. Taip pat aktyviai darbavosi sporto 
klubo ir bendruomenės valdybose. Ilgus 
metus vadovavo Geelongo lietuvių cho
rui. Koncertavo vietiniuose Geelongo 
renginiuose ir įvairių lietuviškų šven
čių proga. 1962, 1966, 1966 metais 
dirigavo Australijos Lietuvių Dainų 

įtakoje, išaugo į entuziastingą, linksmą 
jaunuolį.

1990m. baigė Xavier College. Darjį 
lankant, už parodytą dėmesį seneliams, 
juos maitinant ir užimant 110 valandų, 
jam buvo įteiktas gimnazijos prizas.

Labai gerais pažymiais baigęs gim
naziją, Vytautas buvo priimtas į Mel
bourne universiteto medicinos fakulte
tą. Taip tas būsimas „daktalas“ ir pradė
jo ilgas ir įtemptas studijas, kurias 
sėkmingai baigė 1996 m. gaudamas 
Bachelor of Medicine ir Bachelor of 
Surgery mokslo laipsnius. Baigimo 
ceremonija įvyko Melbourne univer
sitete 1996 m. gruodžio 7 d.

Šiais metais Vytautas jau suspėjo 
stažuotis įvairiose ligoni nėse Melbourne 
ir provincijoje (Wodonga District Hos
pital). Paskutiniu laiku dirba greitosios 
pagalbos skyriuje Western Hospital.

Sveikiname daktarą Vytautą ir lin
kime šviesiausios ateities!

V. Vaitiekūnienė

Valdybos garbės raštais. Yra parašęs 
apie 100 dainų, sukurtų išeivijoje laike 
1962 - 1993 metų. 1995 m. išleistas 
rinkinys „Tau, Tėvyne, Mūsų Giesmės, 
Dainos“.

Pranešėja Edita Ratajczak lietuvių ir 
anglų kalba pristatė žiūrovams dai- 
nuojamas dainas. Koncertas buvo pilnas 
staigmenų publikai, o ypač dainų auto
riui. Jį pradėjo Kymanto marti Birutė 
Kymantienė su savo vaikučiu ant rankų, 
dainuodama solo „Lopšinę“, o dainai 
„Tėvyne, mano“ į pagalbą mamai atėjo 
dukrelės Gražina ir Raminta. Dainą 
„Tėvynės dangui“ duętu padainavo B. 
Kymantienė ir B. Prašmutaitė, akom
panuojant Z. Prašmutaitei.

Choro akompaniatorei Jan Henderson 
pritariant, S. Lipšienė padainavo „Bran
giajai mamai“. Po to solistė pabėrė nuo 
scenos keletą minčių apie šio koncerto 
dainų autorių: „Paukštis, palikęs savo 
lizdą skraido ir klajoja per miškus ir 
laukus, norėdamas vis grįžti į savo 
gimtinę, ilgesį ir troškimą išreiškia savo 
čiulbėjimu bei daina. Taip mūsų Klajū
nas - M. Kymantas reiškia savo meilę 
tėvynei ir troškimą jos laisvės per savo 
jausmingas dainas. Tik spėjęs atvažiuoti 
į Geelongą, susibūrė su p. Paliuliu ir p. 
Steponavičiumi, vadovaujant p. Norvy
dui, linksmino ir džiugino lietuviškom 
dainom Geelongo lietuvius ir taip pat 
populiarino mūsų dainas kitataučių 
tarpe. Mečio darbo kelias ne visuomet 
buvo lengvas. Sekmadieniais, kad galėtų 
dalyvauti repeticijose, gyvendamas East 
Geelonge, eidavo pėsčias iki Viktorijos 
rajono, nes tais laikais susisiekimas bu
vo blogas. Viską nugalėjo jo pasiryži
mas ir meilė lietuviškai dainai“.

„Vilties“ choras su įsijautimu padai
navo 5 dainas: „Klajūne“, „Iš toli“, „Ge
dimino kalne“, „Kur melsva padangė“ ir 
„Audros siaučia“. Ir vėl malonus siur
prizas - duetas S. Lipšienė ir A. Scano 
„Sapnas“ ir, prisidėjus G. Pranauskienei, 
trio „Eglė ir ramunė“ taip užimponavo 
publiką, kad ji plodama nenorėjo daini
ninkių paleisti nuo scenos. Ir vėl S. Lip
šienė apibūdino M. Kymanto veiklą, 
sakydama, kad kompozitorius ne vien 
tik patsdainavo, bet, mokydamas muziką 
savaitgalio mokykloje, buvo paruošęs 
mokinių chorelį. Tas chorelis pasiro

dydavo įvairiomis progomis ir daly vau- 
Australijos Lietuvių Dienų koncertuo
se. Vadovaudamas Geelongo choni 
mokino dainų ir giesmių, kurias gie
dodavo lietuvių pamaldose Geelong 
Pirmąją koncerto dalį choras užbaigęs 
daina „Rytų šalelėj“.

Antra dalis prasidėjo vėl su staig
menėle. Dvi studentės - instrumentalias s 
iš Deakin Universiteto, fleita ir pianie t 
atliko tris melodijas: „Įsiklausyk“, „0, ,' 
vėjai neškit“ ir „Svetimoj šaly“. „Vilties" 
choras padainavo „Ir pražydo linai“. . 
paįvairindamas dainą su S. Lipšienėsii r 
A. Gružausko duetu, įpindamas trio N. . 
Bratan, A. ScanO ir K. Starinską. D.'. 
Juchnevičius dainą palydėjo lūpine e 
armonikėle, kurią jis meistriškai valdo. • 
Moterų choras padainavo „Sugrįšiu J 
paguosti tavęs“, kurią sekė dvi mišraus s 
choro dainos: „Liaudies daina“ir „Mano t 
gyslomis Nemunas teka“. Su ilgesiu. , 
svajingai, nuskambėjo S. Lipšienės solo ) 
„Lietuva“. Po to ji dar kartą iškėlė ko- - 
rybišką kompozitoriaus sielą.

Kymanto dainų žodžiai yra surinkti i 
iš plataus pasaulio: Australijos, Ame- - 
tikos ir Lietuvos. Sukurdamas savo it r 
naudodamas kitų poetų žodžius, Mečys s 
rašė ir pritaikė muziką, išreikšdamasĮs 
jaunystę, svajones ir prisiminimus. Mess 
visi dėkingi ir džiaugiamės, kad galime 
kartu su Klajūnu dainuoti tėvynės miš
kams, ežerėliams, upėms ir laukams.. 
Dėkojam Klajūnui.

Paskutinė daina „Puikios rožės“ 
pasiekė kulminacinę viršūnę, kai po’ 
pirmo dainos punktelio atsiliepė uit 
publikos išsirikiavęs „Universal Voice“ ‘ 
choras, kuriam vadovauja G. Pranaus— 
kienė. Eidamas salės viduriu į sceną irr 
lietuviškai dainuodamas, jis susijungė: 
su „Vilties“ choru. Chorams dainuojant,, 
dirigentė atėjo į salę ir iškvietė pirmoje: 
eilėje sėdintį M. Kymantą ir, pagali 
dainos žodžius pasivaikščiodami, abu* 
atėjo įsceną. Scenoje Kymantą, chorvedę: 
ir chorą sveikino žodžiu ir gėlėmis! 
Adelaidės choro „Lituanica“ vardu V.. 
Opulskis, choro administratorius. Mel
bourne „Dainos Sambūrio“ vardu svei
kino ir gėles įteikė D. Lynikienė. Taip ’ 
pat sveikino „Dainos Sambūrio“ diri
gentės. Prašmutaitė ir, Kymanto šeimos s 
vardu, sūnus V. Kymantas. Geelongo) 
Apylinkės Lietuvių Bendruomenės var- - 
du pirm. S. Šutas, sveikindamas M,. 
Kymantą, jį perrišo tautine juosta.

Po koncerto visi buvo pakviesti prie: 
choro ponių paruošto užkandžių stalo. . 
Po to - loterija. Visi išsisklaido į namus.. 
Lieka choristai. Tvarko kėdes, salę, kr 
vėl maloni staigmena - Mečislovo atsi
dėkojimas chorui su glėbiu įvairiausių Į 
gėrimų.

Sveikiname Mečislovą Kymantą •• 
Klajūną, sveikiname „Vilties“ chorą,jo) 
chorvedę ir choristus(es), kurie taip) 
gražiai įvertino mūsų išeivijos kom- - 
pozitorių. V. Opulskis

4



KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE
M. MAŽVYDO - PIRMĄJĄ

LIETUVIŠKĄ KNYGĄ MININT

apyskaitą savo, 
Neprispaustų tavęs pyktis teisėjo bai

saus".

Elena Jonaitienė

(Tęsinys iš „M.P.“ Nr.36)
Tiek žinome apie istorinį lietuviškos 

raštijos pradininką. Jo vidaus gyvenimą, 
siekimus, konfliktus, pasaulio iržmogaus 
sampratą galime tik spėlioti ir vaizduo
tis, turbūt kiekvienas savaip. Noriu vėl 
pacituoti iš Justino Marcinkevičiaus 
Giesmės apie Mažvydą. Čia jis aiškina 
pusbroliui Vilentui, kodėl jis vis dar 
Prūsijoje (p. 157):
„Aš privalėjau!
Aš kunigaikščio pinigais ėjau,
Jo pašauktas čia, Karaliaučiuj, mokslus. 
Į Lietuvą jau man nebuvo kelio.
Aš privalėjau čia atvykti, čia, 
Kad šičia ginčiau tūkstančius lietuvių 
Nuo dvasiškos ir kūniškos mirties. 
Aš čia buvau, aš čia esu kaip oras, 
Kaipduona, kaip vanduo... Tupamatysi, 
Aš Prūsiją į Lietuvą parvesiu!
Aš Nemuno abu krantus suglausiu - 
Tai mano misija. Ir pareiga".

Grįžkime prie Katekizmo. Tai maža 
knygelė palikusi didžiulį pėdsaką. Jos 
formatas: 11 cmx 18 cm. Jos 79 puslapiai 
atspausdinti gotišku šriftu, išskiriant 
lotynišką knygos dalį ir kelis kreipinius. 
Knygoje yra šešios dalys, šeši atskiri 
kūriniai: eiliuota dedikacija Didžiajai 
Lietuvos Kunigaikštystei, parašyta loty
niškai, lotyniškas kreipimasis į dva
sininkų luomą, lietuviška eiliuota pra
tarmė, elementorius su skiemeninio 
skaitymo pratimais - iš viso tik keturi 
puslapiai, katekizmas su „Upaminojimu“ 
irketureiliu posmu „Skaitytojop“, ir pati 
didžiausia knygelės dalis - 39 puslapiai 
giesmyno, kurį sudaro 11 giesmių su 
gaidomis. Knygoje niekur aiškiai nenu
rodyta, kas jos autorius ar leidėjas, tiktai 
paskutiniame puslapyje pažymėta, kad 
knygelės „išbruktos“, tai yra išspaus
dintos „per Joną Weinreichą“, to meto 
Karaliaučiaus spaustuvininką.

Kad „Katekizmo paprasti žodžiai“ 
yra pirmoji lietuviška knyga, rodo pats 
tekstas. Štai kreipimesi į skaitytojus 
sakoma:
„Brolau mielasis, skaitydamas tatai žinosi, 
Jog tasai liežuvis dabar reiškiasi. 
Todrin, jei rasi kokį paklydimą, 
Pataisyk be jokio užvydėjimo“.

O kad autorius vis dėlto knygoje 
paliko savo parašą, pastebėta tik 1938 
m., praėjus keturiems šimtmečiams po 
knygos išėjimo! Eiliuotoje prakalboje 
.Broliai seserys imkit mane ir skaitykit“ 
nuo trečios eilutės iki septynioliktos 
surastas akrostichas su autoriaus loty
nišku vardu irpavarde-Martinus Mosvi- 
dius.

Iš knygos lotyniškos dedikacijos 
matosi, kad ji skiriama ne tik Prūsijai ir 
ne Albrechtui, o Lietuvai. Dedikacijos 
vertimas sako: „DidžiajaiLietuvos Ku
nigaikštystei,
Laimingoji tėvyne didžių valdovų, gar

singa
Lietuva, Dievo žodžius gryna priimki 

širdim,
Kad, kai duosi teisme aukščiausiam

Antroje dalyje, lotyniškoje prakalbo
je dvasininkų luomui, Mažvydas vėl 
pabrėžia, kad rašo visai Lietuvai. Štai 
išversta antraštė: „Bažnyčios Lietuvoje 
ganytojams ir tarnams malonė ir ramy
bė!“ Šitoje prakalboje Mažvydas ragina 
dvasininkus šviesti liaudį, kad visi galė
tų patys skaityti šventą raštą, drauge 
nusiskųsdamas.dar vis plačiai pasklidu-
šia pagonybe: „Ne be didelio skausmo 
tatai miniu, kokia nekultūringa ir tamsi, 
nepažįstanti jokio dievotumo ir krikš
čionių religijos yra mūsų tauta... Kaip 
maža rastum liaudyje tokių, kurie, jau 
nesakau, kad teisingai mokėtų visą 
katekizmo mokslą, bet įstengtų ištarti 
bent pirmąjį Viešpaties maldos žodį. 
Netgi.... daugelis dar ir dabar visų 
akivaizdoj ir viešai išpažįsta stabmel- 
dybę: vieni medžius, upes, kiti žalčius 
ar... dar kitą ką garbina. Yratokių, kurie 
Perkūnui daro įžadus; kai kurie pasėlių 
dėlei garbina Laukosargą, o gyvulių - 
Žemėpatį; kurie linksta į piktus darbus, 
savo dievais išpažįsta aitvarus ir 
kaukus “.

Kad tos negerovės būtų nugalimos, 
reikia religijos knygų. Švento Rašto 
liaudies kalba. Todėl Mažvydas pats rašo 
katekizmą lietuviškai ir kitus skatina. 
Tačiau tas raštas nenaudingas, jei žmo
gus iš viso nemoka skaityti! Užtat prieš 
katekizmą dar reikia elementoriaus, kad 
ir tokio trumpučio. Jame Mažvydas 
paskelbia pirmąjį lietuvišką raidyną su 
pirmaisiais gramatikos terminais ir 
skiemenavimo pratimais. Tai, anot jo, ir 
yra „ Pigus ir trumpas mokslas skaityti ir
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Autoriaus žodis "Katekizmo" pradžioje. 

rašyti “. Iš viso tik keturi puslapiai ir dar 
perspėjimas: „Išmintingas mokytojs 
bernelio daugiu silabizatūros teneap- 
sunkin. Bet skaityti tur juo veikiaus 
mokyti“.

Elementorių seka katekizmas: su
glaustas, trumputis tikybos ir dorovės 
pradžiamokslis, pirmasis lietuviškas 
tikėjimo tiesų vadovėlis ir vertimai iš 
Šv. Rašto ištraukų. Po katekizmo eina 
11 giesmių su gaidomis. Yra žinoma, 
kad keletas giesmių išverstos ne Maž
vydo, bet kitų jam talkinusių lietuvių.

Pati reikšmingiausia knygos dalis yra 
eiliuota lietuviška prakalba, kurioje pati 
knyga turi kreiptis į skaitytojus, auto
riaus žodžiais “knygelės pačios bylo 
lietuvinikump ir žemaičiump“.
„Broliai seserys, imkit mane ir skaitykit, 
Ir tatai skaitydami permanykit
Mokslo šito tėvai jūsų trokšdavo turėti, 
Ale to negalėjo nė vienu būdu gauti “.

Toliau primygtinai skatinama, kad 
žmonės skaitytų ir mokytųsi „šito 
mokslo", kad jie „knygą dieną naktį 
prieg savęs laikytų“, norėdami giedoti, 
ją „po akimis savo tur turėti“, o „kuris 
nenorėtų to mokslo žinoti, tasai am
žiuos tamsybėse tur būti “.

Mažvydas rūpinasi, kad krikščionybė 
dar mažai papalitusi lietuvių liaudyje, 
kuri ir toliau tebesilaiko pagonybės bei 
jos prietarų. Žmogus, anot autoriaus, 
„geresniai atmen arti, nent poteri 
byloti". Pastoriaus pabartas artojas štai 
kaip aiškinasi:
„Dievo prisakymų, bylo, aš niekada 

negirdėjau, 
Nei straipsčių vieros krikščionių skai

čiau, 
Bažnyčiojnuog dešimties metų nebuvau, 
Tik su burtininke ant burtų veizdėdavau. 
Bo geresni su šventa burtininke gaidį 

valgyti, 
Neig bažnyčioj šaukimo žeku klausyti“.

Graudindamasis dėl tokios būklės, 
pastorius Mažvydas ragina:
„Kaukus, žemėpačius ir laukosargus 

pameskit,
Visas velniuvas, deives apleiskit, 
Tos deivėsnegaljums nieko gero duoti...

Pameskit tas d'.ives, dievop didžiop 
pristokit,

Šitą mokslą visi linksmai priimkit“.
Toje pačioje prakalboje autorius 

ragina valdančiuosius, ypač šeimininkus, 
kunigus ir klebonus, kad jie netingėtų 
liaudies šviesti bažnyčiose ir „savo 
ūkiuose šeimyną mokytų “, kad jie duotų 
lietuviškas knygeles į rankas kiekvieno 
vaiko, „kaip žemaičio, taip ir lietuvi
ninko“:
„Ak ponai, klausykit ir permanykit! 
Balsus tuos jūsų žmonių išgirskit!“

O prakalbos gale autorius prasitaria: 
„platesnio mokslo kiek dienai dar 
laukit“, tarsi pažadėdamas išleisti naują, 
didesnę panašaus pobūdžio knygą. Čia 
matome ne tik pastorių, moralistą kovo
jantį su pagonybe, bet ir mokytoją, hu
manistinių pažiūrų lietuvį šviesuolį, su
sirūpinusį liaudies švietimu gimtąja 
kalba.

Pirmoji lietuviška knyga yra svarbus 
šaltinis pažinti lietuvių kalbos istorinį 
vystymąsi, šešiolikto amžiaus viešo ir 
privataus gyvenimo atspindžius, lietu
vių literatūrinės išraiškos priemonių 
užuomazgas. T ai pirmasis lietuvių kalbos 
ir raštijos paminklas ir nepakeičiamos 
reikšmės istorinis, kalbinis, literatūrinis 
dokumentas, bendros „Lietuvininkų ir 
Žemaičių“ kalbos skelbėjas, pirmas 
lietuviškas moralinis kodeksas, pirmas 
elementorius, pirmas giesmynas. Juomi

Juozas Almis Jūragis

Kibirkštėlės
*** 

Kiekviena moteris 
yra kaip sidabro varpas. 
Jos sielos melodijų 
grožis ir damtimas 
priklauso nuo 
varpininko talento...

*** 
Tūri širdį - 
nuostabios jos galios. 
Turi širdį - 
esi viso gėrio karalius, 
Ją laikyk ne vien sau. 
Nesakyki: aš širdį tausau. 
Atsiverki kaip meilės aruodas 
visiems mylimiems, 
artimiems 
ir tiems, kurie sunkiai 
keliauja per gruodą 
be gerumo švelnaus, 
be paguodos...

Išeinu į kiemą 
dar prieš saulėtekį, 
(įaivu ir gera... 
Tik kažkodėl vėsuma 
šiurpu mane nupurto, 
kaip agurką 
visą naktį 
šaltoj rasoj 
miegojusį po lapais

*** 
Šviesi diena. 
Gilus padangių aukštis. 
Ir linksmas medy švilpauja 
toks margaplunksnis paukštis: 
klausyk, žmogau, 
kišenės tavo raktų pilnos, 
kodėl vis neišmoksti 
atsirakinti 
laimės sodų vartus?----------

*** 
Štai spinduliais 
visiems mums lyja 
ir džiaugsmo nuotaiką 
.dalija 
šviesa padangių amžinų, 
o ten, kur Šviečia 
mūsų pėdos, 
augina žemė 
daigūs, žiedus 
ir derlių būsimų dienų. 
Ir pakeleivis aš einu 
surinkti būsimų dienų - 
Dangaus ir Žemės dovanų.

Mažvydo švietėjiška veikla jungė Vil
nių ir Karaliaučių, Didžiąją ir Mažąją 
Lietuvą.

Baigdama grįžtu prie Justino Marcin
kevičiaus poetinio Mažvydo. Pačiame 
dramos gale Mažvydas savo globojamus 
špitolninkus moko skaityti skiemenuo
jant „Lietuva“:
„Mėginsime sudėti pirmą žodį, 
Klausykitės gerai... Širdim klausykit! 
Kai tarsit šitą žodį, tai ant lūpų 
Pajusite medaus ir kraujo skonį, 
Išgirsite volungę prieš lietų šaukiant, 
Užuosit šieno ir liepynų kvapą, 
Regėsit baugų debesio šešėlį 
Perdangų bėgant...
Klausykit:
„EI - ie", tai „lie", „te - u“, tai „tu“ 
„ve - a“, tai „va“ 
LIETUVAI..
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| SPORTAS

VI Pasaulio liet, sporto žaidynės ir
LR tautinė olimpiada

Birželio 25 dieną Sporto departa
mente, Vilniuje, buvo sušauktas sporto 
vadovų susirinkimas, kuriam vadovavo 
dabartinis Sporto departamento di
rektorius Rimas Kurtinaitis. Posėdyje 
dalyvavo jo padėjėjai A. Kazlauskas ir 
A. Raslanas, Olimpinio komiteto gene
ral. sekretorius P. Statutą, Rankinio 
federacijos prezidentas J. Grinbergas, 
JAV sporto vadovas A. Rugienius ir 
Australijos ALFAS įgaliotinis A. Lau
kaitis.

Posėdyje buvo aptarta ateinančių 
sporto žaidynių ir II-sios Lietuvos tau
tinės olimpiados rengimo reikalai. Bu
vo gauta daug įvairių pasiūlymų, kurie 
buvo plačiau apsvarstyti sekančiuose 
posėdžiuose. Jų metu buvo sudarytas ir 
bendras olimpiados bei žaidynių orga
nizacinis komitetas. (Duodamas atskirai, 
kaip ir Vyriausybės nutarimas ir bendri 
nuostatai).

II-ji Lietuvos tautinė olimpiada ir 
Vl-sios Pasaulio lietuvių sporto žaidynės 
vyks Lietuvoje 1998 m. nuo birželio 20 
d. iki birželio 28 dienos. (Smulkesnė 
programa duodama atskirai).

Visi Australijos lietuvių sporto klu
bai ir sportininkai, norintys dalyvauti 
šiose šventėse, jau dabar turi pradėti 
rengtis ir palaikyti artimus ryšius su 
ALFAS valdyba Geelonge.

Po mūsų sporto žaidynių, tuoj pat 
Lietuvoje vyks ir Pasaulio lietuvių dai
nų ir šokių šventė.Antanas Laukaitis 

Organizacinio komiteto narys

***

***
Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės Nutarimas 
1997 m. liepos mėn., Vilnius

Dėl II Lietuvos tautinės 
olimpiados ir VI pasaulio lietuvių 

sporto žaidynių surengimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
nutaria:

1. Pritarti Kūno kultūros ir sporto 
departamento prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės, Lietuvos tautinio olimpi
nio komiteto, Lietuvos Respublikos Sei
mo ir JAV lietuvių bendruomenės ats
tovų komisijos siūlymui surengti II 
Lietuvos tautinę olimpiadą ir VI pasau
lio lietuvių sporto žaidynes 1998 m. 
birželio 20 - 28 dienomis Lietuvoje.

2. Patvirtinti II Lietuvos tautinės 
olimpiados ir VI pasaulio lietuvių spor
to žaidynių organizacinį komitetą (pri
dedama).

3. Organizaciniam komitetui pareng
ti ir įgyvendinti II Lietuvos tautinės 

olimpiados ir VI pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių organizavimo ir vykdymo 
priemones.

Gediminas Vagnorius 
ministras pirmininkas 

(B.d.) 

antroje vietoje stovinčia Airija.
Grupės viršuje Rumunija jau užsi

tikrino vietą Paryžiuje, tačiau kova dėl 
taip pat svarbios antros vietos tęsiasi... 
Viskas paaiškės po likusių dvie
jų susitikimų: Lietuva - Airija (Lie
tuvoje) rugsėjo 10 d. ir Lietuva - Make
donija (šį kartą Makedonijoje) spalio 11 
d. Lietuva turi nemažą persvarą rung

« SKAITYTOJI ŽODIS f»
Dear Editor,

I write to contribute to the recent 
debate about the decline in the use of 
the Lithuanian language within our 
community in Australia. Born in 
Adelaide, it would seem I am doubly 
disadvantaged, however I am still able 
to speak Lithuanian. But lacking the 
confidence to write in Lithuanian, I 
submit this letter in English.

Firstly, as a visitor to Lithuania in 
1992,1 found peoplethere were amazed 
and delighted that someone bom on the 
other side of the world could speak 
Lithuanian.

My long term Australian partner 
Bruce, and fifteen year old son Seth, also 
have an interest in learning the language 
although it is difficult as we live in North 
East Victoria, away from the Lithuanian 
community. To overcome this problem 
and provide a focus for our learning, we 
gave our new pet dog a Lithuanian 
name, „Zyle“, and we speak to her in 
Lithuanian. It has worked very well for 
us, although we joke about having the 
vocabulary of a dog! But next time we 
visit Lithuania they will know some 
simple phrases: ar mes eisim, ar 
važiuosim, ar žaisim, ar miegosim, and 
it is fun to hear my „second generation“ 
son talking to our Australian Silky Terrier 
in Lithuanian.

„Mūsų Pastogė“ also plays a large 
role in our efforts to improve our 
Lithuanian. Bruce finds „Trumpai iš 
visur“ helpful as he already knows the 
story from the Australian newspapers. 
We see „Mūsų Pastogė“ as a valuable 
tool to help bridge cultural gaps and if 
contributors have a valid point to make, 
it should be in the language in which 
they are best able to express it.

As a Visual artist, I would also like to 
invite readers to visit an exhibition that 
celebrates our cultural life and Baltic 
Heritage in Australia in an attempt to 
provide a bridge to cultural under
standing.

A Baltic Journey - Baltijas Ce- 
lojums - Baltijos Kelionė is an exhibition 
of contemporary art work by Australian 
Latvian artist Inga Hanover and myself, 

tynėse su Airija, nes žais „namie“, o 
priešininkai prarado tris svarbius žai
dėjus, žaisdami prieš Islandiją (diskva
lifikuoti). Gi po šių rungtynių, Airija 
susitinka su „nenugalima“ Rumunija 
kai Lietuva žais prieš jau nugalėtą 
Makedoniją.

Jau- matosi Eifelio bokštas?..
V. Liūgą

that will contrast our current work with 
our personal collection of Baltic crafts 
and artefacts. These objects served as 
reminders and ties to a „lost“ home, 
tradition and culture and their influence 
is evident in the imagery and symbols of 
the current works. The exhibition is a 
part of the Bonegilla Festival Program 
and will be opened at 3 pm Saturday 27 
September, and will be open daily from 
10 am - 5 pm until October 5.

The venue, „The Store“, at the 
Beechworth Arts Council Precinct, is 
within the new Heritage Campus of La 
Trobe University, and will be of interest 
to Baltic migrants as many of them 
undertook their two year Government 
contracts at the site which was then the 
May Day Hills psychiatric hospital. It is 
believed that a Baltic migrant was 
responsible for the painting of a mural 
adjacent to the store, which will be open 
for public viewing.

Join us in this important celebration 
of our cultural life in Australia.

Yours sincerely,
Rita Lazauskas

Gerb. Redaktoriau,
Malonėkite paskelbti "Mūsų Pasto

gėje" sekantį pranešimą:
Lietuvos politinių kalinių ir tremti

nių sąjungos šeštasis suvažiavimas, 
įvykęs 97.07.19 nusprendė Lietuvos 
Respublikos prezidento rinkimuose sa
vo kandidatų nekelti, bet paremti LR 
Seimo pirmininko Vytauto Landsber
gio kandidatūrą.

Kviečiame visus sąjungos narius ak
tyviai dalyvauti rinkimuose ir balsuoti 
už mūsų remiamą kandidatą.

Taip pat pranešu, kad pasirodęs (dero- 
gatyvus) laiškasf'Atviras laiškas LR 
Seimo pirm., Klaipėdos universiteto 
garbės daktarui prof. Vytautui Lands
bergiui"), pasirašytas: Buvę politiniai 
kaliniai, disidentai L. Dambrauskas, G. 
Ilgūnas, V. Petkus, K. Radziukynas, V. 
Skuodis, S. Stungurys ir Albertas Žilin
skas, NIEKO BENDRO NETURI SU 
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 
sąjunga bei jos nariais.

LPKTS atst. V. L. Mačys

Malonu sužinoti, kad Antanas Laukaitis grįžo į Sydnėjų po ilgesnio lankymosi 
Lietuvoje. Tikimės, kad jis vėl praturtins "Mūsų Pastogės" puslapius savo, kaip 
visada, įdomiais ir turiningais reportažais iš lietuviškojo sportinio gyvenimo.

LB Spaudos S-jos Valdyba

Futbolas - ar Trispalvė plėvesuos Paryžiuje?
Kvalifikacinėse varžybose dėl pate

kimo į „World Cup“ Prancūzijoje 1998- 
tais metais, Lietuva vis dar turi galimy
bę ten dalyvauti, berods, pirmą kartą.

Rugsėjo 6 d. žaisdama Vilniuje, 
stebint apie 7000 žiūrovų, Lietuva lai

mėjo prieš Makedoniją rezultatu 2 : 0, 
dėka labai gero Valdo Ivanausko ir Ai
do Preikšaičio žaidimo. Po to savaitga
lio rungtynių, Europos 8-toje grupėje 
Lietuva stovi trečioje vietoje, tačiau 
turėdama lygų taškų skaičių (14) su

LITHUANIAN GEELONG COMMUNITY INC 
BUILDING APPEAL

Fire on 23rd July 1997 completely destroyed Lithuanian Hall along with our 
Sporting Trophies, Library and all our recorded history of our Community.

We desperately need your help to rebuild.

Donations can be banked in a Special Donation Account No 9306/02 or 
forwarded to:

Lithuanian Geelong Community Inc Building Appeal 
P.O. Box 45, North Geelong, 3215
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Atsisveikinant su Vilija Petruškevičinte - Dundiene

Mirė a.a. Kazimieras Bilevičiits
Gautomis žiniomis iš šeimos narių, š. m. rugsėjo 15 d. Auburn (Sydnėjuje) mirė 

vyresnio amžiaus tautietis a.a. Kazimieras Bilevičius, gimęs 1918 m. spalio 20 d.
Tikimės neužilgo apie Velionį išspausdinti išsamesnį nekrologą.
Ilsėkis ramybėje. B. Ž.

Sunku žodžiais išreikšti liūdesį ir 
skausmą, tarti paskutinį sudiev artimam 
ir brangiam asmeniui, kuris mus paliko 
taip staiga, taip netikėtai.

Prieš akis stovi Vilijos švelni šypsena, 
širdyje tebejauti jos nuoširdumą, skirtą 
ne tik artimiesiems, bet ir kiekvienam 
užklydusiam įjos irjos šeimos namus. Ir 
šiandien tų namų durys atviros visiems, 
tik atvykusio nebepasitinka mūsų Vili
ja, lydima savo ištikimųjų „sargų“. - 
basset hounds...

Vilija, Marija Petruškevičiūtė - 
Dundienė, „Aušros“ berniukų gimna
zijos mokytojos ir Lietuvos aviacijos 
kapitono Petruškevičių vienturtė dukra, 
gimė .Kaune 1936 m. rugpjūčio 10 d. 
Savo vaikystę leido plačios giminės 
mylimoje globoje, kol su tėvais karo 
pabaigoje pasitraukė į Vakarus. Kaip ir 
dauguma lietuvių pabėgėlių, pakario 
metais gyveno DP stovyklose Vokie
tijoje, o vėliau kartu su tėvais atvyko į 
Australiją ir įsikūrė Adelaidėje. Baigusi 
mokslus ištekėjo už Algimanto Dundos. 
Netrukus vyro tarnyba ir studijos juos 
nubloškė keliems metams į Detroitą, 
JAV. Po kelių metų grįžę atgal į Aust
raliją, kartu su savo dviem mažais sū
numis, jie įsikūrė nedideliame Christies 
Beach miestelyje, maždaug 30 km nuo 
Adelaidės. Kadangi vaikai, dabar jau 
trys sūnūs ir dukra, o taip pat ir Vilijos 
vyras, buvo prisiekę buriuotojai, tai visas 
šeimos gyvenimas sukosi apie Christies 
Beach Sailing Club ir Dundu namus. 
Namai visada buvo pilni jaunimo, nes 
jau nuo pat vaikystės jie žinojo kur gali 
atsigaivinti pakely iš mokyklos, neretai 
ir pavalgyti, o karštomis dienomis ir 
pasimaudyti Dundu maudymosi basei
ne; ne vienas ten palaukė ir savo iš darbo 
grįžtančių tėvų, tapdami kone nuola
tiniais šių namų gyventojais. Jie visi 
žinojo, kad p. Vilija juos paglobos. 
Norėdama finansiniai prisidėti prie 

Pagerbdami
A. f A. Viliją Dimdą

vietoje gėlių ant jos kapo, aukojame "Mūsų Pastogei" $ 30.
Juta Leščius su šeima

A.a. Angelikai Kinicnei
mirus, jos vyrą Praną, sūnų Raimundą su šeima ir artimuosius giliai užjaučia 

Canberros Lietuvių Klubo Valdyba ir nariai

lietuviškosios bei vietinės mokyklos 
išlaikymo, Vilija organizavo vajus, ma
dų paradus bei šiaip įvairenybes, susi
laukdama ne tik pagarbos, bet ir po
puliarumo vietos australų tarpe už savo 
sumanumą ir organizuotumą.

Vaikams paūgėjus, Vilija pradėjo 
domėtis keramika. Pradžią padariusi 
vietiniame miestelyje ir pamėgusi šią 
meno šaką, ji nusprendė savo žinias ir 
sugebėjimus pagilinti Adelaidės meno 
mokykloje. Būdama kukli ir nemate- 
rialistė, savo darbus parduodavo ne
brangiai, dažnai ir padovanodavo, jei 
kas paprašydavo. Vis tik savo darbais ji 
atkreipė ir lietuvių, ir australų dėmesį ir 
buvo kviečiama dalyvauti įvairiose pa
rodose. Yra suruošusi ir kelias indivi
dualias savo darbų parodas, o 1988 m. 
Lietuvių Dienų parodos metu laimėjo 
Kazokų šeimos premiją už „Kepurinę“. 
Vilijos keramikos darbai pasižymi lie
tuviškais tautiniais motyvais, kuriais yra 
išdekoruoti beveik visi jos darbai - nuo 
didžiausių iki mažiausių. Tie darbai 
įvairūs: ąsočiai, taurės, pietų servizai, 
stumbrai, arkliai, zuikiai, paukščiai, 
didžiulės dekoratyvinės lėkštės, mil
žiniškos vazos, grybai, eglutei papuo
šalai... vieni skirti vidaus aplinkai, kiti - 
sodui, dar kiti praktiškam panaudoji
mui ar maloniam laiko leidimui, pvz. 
kaip šachmatai. Vilijos sukurtus kera
mikos darbus rasi lietuvių ir ypač Chris
ties Beach miestelio gyventojų namuose. 
Paskutinieji Vilijos darbai, išstatyti š. 
m. kovo mėn. Pepper st. Galerijoje, 
Adelaidėje, susilaukė ypatingo dėmesio, 
tačiau jie nebuvo skirti pardavimui.

Šeimos žmogus, Vilija buvo laimin
giausia kai susirinkdavo visa jos šeima, 
draugai. Šeimyniniai subuvimai, šv. 
Kalėdos, šv. Velykos visada buvo pa
žymimi originaliai padengtu stalu, eg
zotiškais valgiais, visi apdovanoti, vaikai 
ir suaugę, jos pačios pagamintomis 
dovanėlėmis. Su meile padaryti kera
mikos margučiai buvo dovanos margučių 
ridenimo nugalėtojams. Dosni, vaišinga, 
nelinkusi gynčytis, geriau nusišypsoju
si nutylėdavo; kas ją artimiau pažino - 
gerbė ir mylėjo...

Po ilgos ligos, Vilija Marija Petruš
kevičiūtė Dundienė mirė 1997 m. rug
pjūčio 15 d. savo namuose, globojama 
šeimos ir artimųjų. Giliame liūdesyje 
liko vyras Algimantas, dukra Janina, 
sūnūs - Algis, Paulius irPetras, du anūkai 
- Zigmantas irTomas, artimieji ir draugai.

„ - Ryto rasos lašai spindi ant neužmirštuolių, 
jų spalva palengva sunkiasi Tau į akis -"

Sudiev, miela drauge...
Janina V.

A. f A. Kazimierui Bilevičiiii
mirus, ALB Krašto Valdybos narį Kęstutį Protą, dukrą Laimą ir kitus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučia

ALB Krašto Valdyba

A. f A. Kazimierui Bilcvicini
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo artimuosius, o ypatingai židinietį Kęstutį 
Protą ir jo šeimą.

Sydnėjaus Skautų Židinys

A. f A. Kazimierui Bilevičiui 
mirus, dukrai Laimai ir žentui Kęstučiui Protui gilią užuojautą reiškia

LB Spaudos Sąjunga ir 
"Mūsų Pastogės" redakcija

14-tas Pasaulinis Psichosomatinės 
medicinos kongresas Australijoje
Šis kongresas vyko šių metų rugpjū

čio 31 - rugsėjo 5 dienomis Caims mieste, 
Queenslande. Pagrindinis šio kongreso 
tikslas - labiau rūpintis žmonių sveikata. 
Kongrese dalyvavo apie 760 dalyvių. 
Tai vidaus ligų gydytojai, neurologai, 
endokrinologai, širdies ligų specialistai, 
reumatologai, imunologai, psichologai, 
vaikų ligų gydytojai: Iš įvairių pasaulio 
šalių atvyko gydytojai, siekdami page
rinti medicininį aptarnavimą, tiksliau 
nustatyti įvairias ligas ir geriau gydyti 
sergančiuosius, pasidalijo patirtimi, ap
tarė bendrus mokslo pasiekimus. Viso 
pasaulio gydytojus kaip gerus draugus 
jungia vienas bendras tikslas - paleng
vinti sergančių kančias, paguosti juos. 
Dabartiniu laikmečiu iš gydytojo reika
laujama ne tik daug žinių ir sumanumo, 
bet ir didelio atidumo. Tas ne gydytojas, 
su kuriuo pasikalbėjus, ligoniui nepa- 
lengvėja... Psichologai nurodė, kad gar
bingos ir labaf'Žtsakingos bei kilnios 
profesijos su baltais chalatais žmonės 
turi skleisti gėrį tarpusavyje ir bendrau
jant su ligoniais.

Kongresas vyko 3-juose viešbučiuo
se. Kasdien atskirai vienu metu vyko 12 
skirtingų simpoziumų. Todėl buvo ne
įmanoma dalyvauti visuose simpoziu
muose. Mane, kaip širdies ligų specia
listę, labiausiai domino širdies ligos ir 
skausmo problema. Nors daugelį metų 
įvairių šalių mokslininkai tiria skausmo 
problemą, tačiau iki šiol ji neišspręsta. 
Aš rugsėjo 2 dieną širdies ligų simpoziu
me skaičiau pranešimą „Krūtinės ląstos 
raumenų skausmo sindromas sergant- 
koronarine širdies liga“. Originaliais 
tyrimo metodais tyriau ligonius, sergan
čius koronarine širdies liga. Remiantis 
savo daugiamete klinikine patirtimi ir 
šiuolaikiniais tyrimo metodais, pavyko 
nustatyti, kad sergantiems koronarine 
širdies liga, krūtinę skauda todėl, kad 
pablogėjus širdies kraujotakai, reflek
siškai sutrinka krūtinės ląstos raumenų 
kraujotaka. Šie krūtinės ląstos raumenų 
kraujotakos sutrikimai refleksiškai gali 
pabloginti širdies kraujotaką. Todėl 
reikia gydyti ne vien koronarinę širdies 
ligą, bet ir šiuos krūtinės ląstos raumenų 
pakitimus. Tuomet būna efektyvesnis 
koronarinės širdies ligos gydymas. Pir

miausia, pajutus skausmą krūtinės ląs
toje, tą vietą kur skauda, reikia pačiam 
ligoniui masažuoti tol, kol išnyks skaus
mas.

Be krūtinės ląstos raumenų masažo, 
yra dar ir efektyvesnių gydymo būdų, 
kuriuos gali patarti gydytojas. Jei krūti
nės skausmas nuo raumenų masažo 
nepraeina, geriau nelaukti ir naudoti 
vaistus nuo koronarinės širdies ligos.

Aplamai, vyresnioamžiausžmonėms 
patartina kelis kartus per dieną pačiam 
pasimasažuoti krūtinės ląstos raumenis, 
nors ir neskauda. Mat, stuburo medžia
gų apykaitos sutrikimai vyresniems gali 
sukelti krūtinės raumenų pakitimus, 
būtent, pabloginti jų kraujotaką. Masa
žuojant raumenis, išnyksta jų įsitem
pimas ir pagerėja kraujotaka.

Skeleto raumenų pakitimus teko tirti 
ne tik sergant koronarine širdies liga, bet 
ir kitomis vidaus organų ligomis, būtent, 
skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opa
lige, tulžies pūslės ir inkstų akmenlige, 
kojų kraujagyslių ateroskleroze.

Pirmą kartą į tarptautinę spaudą savo 
tyrimo duomenis paskelbiau 1978 metais 
Belgijoje leidžiamame „Elektromiogra- 
fijos ir klinikinės neurofiziologijos“ žur
nale. Iš 50 pasaulio šalių gavau laiškus, 
kuriuose tų šalių mokslininkai prašė 
atsiųsti jiems to straipsnio kopiją.

Atgavus Lietuvai nepriklausomybę, 
buvau pakviesta ir dalyvavau su prane
šimais tarptautinėse konferencijose ir 
pasaulio kongresuose Bulgarijoje, Da
nijoje, Švedijoje, Amerikoje (Texas), 
Prancūzijoje. Šiemet spalio mėnesį pa- 
kviestasu pranešimu [Pasaulio kongresą 
buvusioje Vakarų Vokietijoje. Į kitais 
metais vyksiantį Pasaulio kongresą pa
kvietė italai. Dėl finansų stokos nenu- 
vykau į Belgiją, Olandiją ir Graikiją. 
Čia, Australijoje, Caims kongrese pa
kvietė į 1999 metais vyksiantį Pasaulio 
kongresą Graikijoje.

Tuo pačiu, dėkoju „Mūsų Pastogės“ 
red. Broniui Žaliui, paskelbusiam mano 
paramos prašymą. Ačiū Sydnėjaus apyl. 
valdybos pirm. Albinui Giniūnui. Už 
didžiulį rūpestį ir nuoširdumą ypač labai 
dėkoju Sydnėjaus apyl. valdybos vice-

Nukelta j 8 psl.
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Melbourne DP emigracijos 50-mečio jubiliejui atšvęsti
nuoširdžiai pastangas deda susikūręs komitetas. Bet be jūsų visų pritarimo ir 

pagalbos, būtų sunku bet ką padaryti. O jūsų prisidėjimas bet kokiu būdu, bus 
komitetui didelė pagalba. Turėdami mintyje, kad tie, kurie stengiasi šį minėjimą 
suruošti, daugumoje yra mūsų dirbanti jaunesnioji karta, dėkojame jiems, nes jie 
aukoja savo darbo valandas dėl šio minėjimo sėkmės.Tad neapvilkim jų ir paro
dykim savo dėkingumą tiems, kurie stengiasi pavaduoti mus.

Rugsėjo 7 d. įvykusioje loterijoje Andrius Vaitiekūnas ir Rasa Poškaitė entuzi
astiškai pardavinėjo loterijos bilietėlius ir jiems gerai sekėsi. Tikimės, kad ir rugsė
jo 14 d. taip pat gerai pasiseks. Fantus aukojo: Laima Rubaitė, Birutė Prašmutaitė, 
P. Jokūbaitis, Monika Sodaitienė.

Nuoširdus ačiū visiems, kurie prisidėjot pirkdami bilietėlius ir tikimės, kad atei
tyje neapvilsite komiteto dedamų pastangų.

Į autobusą, kuris veš norinčius vykti į šį minėjimą, jau yra užsirašiusių. Prašom 
visus, kurie galvojate vykti autobusu, užsirašyti, kad galėtumėm žinoti kokio dydžio 
autobusą parūpinti.

Norintieji aukoti fantus loterijoms, vyksiančioms spalio 19 d. ir lapkričio 9 d., 
prašau kreiptis į bet kurį komiteto narį arba Moniką Sodaitienę, kuri visad yra 
Lietuvių Namuose sekmadieniais ir trečiadieniais repeticijoje 7.30 vai. vakare, ar
ba telefonu 9569 9578.

Iš anksto dėkojame visiems, kurie palengvinsite mūsų darbą.
DP Emig. 50-čio jub. minėjimo komitetas

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 East Terrace, BANKSTOWN, 
. (02) 9708 1414, faksas (02) 9790 3233.

per JJ40J

^0NWs-.

Ž AUKOS 
? AUSIKAUUOS

► ME1UV1U

>
A. a. Kęstučio Lyiiiko at

minimui aukojo po $ 20:
Z. Poškaitis (340) ir
L. Bungarda (345).

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Vincas Ališauskas
AL Fondo iždininkas-

Sydnėjaus tautiečiams
Pranešame, kad š. m. spalio 26 d. 

(sekmadienį), 14.30 vai. Sydnėjaus 
Lietuvių Klube įvyksta Skautų rajono 

50-MEČIO MINĖJIMAS
Rengėjai: Sydnėjaus Skautų Židi

nys, ASS Sydnėjaus skyrius, "Aušros" 
Tuntas.

(W.WėAV.V."AVČMLW.W.W

14-tas Pasaulinis...
Atkelta iš 7 psl.
pirm. Antanui Kramiliui ir jo žmonai 
Lėtutei. Nuoširdus ačiū visiems tau
tiečiams, atsiliepusiems į mano prašy
mą ir suteikusiems man finansinę pa
ramą, kad galėjau dalyvauti šiame 
kongrese. Labai dėkoju Lėtutės Krami- 
lienės sesers Dalios Miller šeimai, 
gyvenančiai Cairns mieste. Ši nuostabi 
šeima kongreso metu priėmė mane 
nemokamai apsigyventi.

Apie tai, ką naujo ir įdomaus pavyko 
sužinoti Caims Kongrese, grįžusi pra
nešiu Lietuvos gydytojams, kad tiksliau 
nustatytų ligas ir efektyviau gydytų 
sergančius.

Nuostabi Tu, Australija, bet lietuviui 
turbūt: „...Graži Tu, mano brangi Tėvy
ne...“ Su gilia pagarba visiems

Danutė Kaunaitė
1997.09.06 Cairns

P.S. Jau gauti kai kurių gydytojų, 
kongreso dalyvių, labai geri atsiliepimai 
apie dr. D. Kaunaitės pranešimą ir norai 
gauti jo nuorašus. Red.

SKELBKITĖS
..MUSĘ’ PASTOGĖJE“

PRANEŠIMAS
"TALKOS" NARIAMS
Lietuvių Kooperatinė 

Kredito Draugija "Talka" 
1997 spalio mėn-. 4d., 
šeštadienį, 3.00 vai. 
Lietuvių Namuose, 

50 Errol Street, 
North Melbourne, 

šaukia:

METINĮ
SUSIRINKIMĄ

DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas
2. Balsavimo komisijos

sudarymas
3. 1996 metinio susirinkimo

protokolas
4. Pranešimai:

Veiklos 
Atskaitomybės 
Statutinis 
Auditorių

5. Pranešimų diskusijos ir
tvirtinimas

6. Valdybos rinkimai
(renkami 3 nariai)

7. Valdybos atlyginimo
nustatymas

8. Pelno paskirstymas
9. Sumanymai ir pasiūlymai

10. Susirinkimo uždarymas
— ooo —

Pagal "Talkos" nuostatus dešimt 
narių atvykę i susirinkimą 

sudaro kvorumą.
Kiekvienas narys, nežiūrint jo turimų 
įnašų, susirinkime turi tik vieną balsą. 

Narys negali atstovauti daugiau 
kaip 3 kitus narius.

Nario atstovavimo įgaliojimas turi būti 
surašytas ir pasirašytas ant oficialaus 

blanko ir turi aiškiai nurodyti kaip 
atstovaujantis narys turi balsuoti. 

Blankai gaunami 'Talkos" įstaigose. 
Atstovavimo įgaliojimai turi pasiekti 
draugijos centrinę įstaigąne vėliau 

kaip 48 vai. prieš susirinkimą.
Vadovaujantis Draugijos įstatais, 

šis pranešimas ir metinė apyskaita 
nariams nėra siunčiami individualiai.

Apyskaitas galima gauti visose Talkos 
įstaigose ir susirinkime.
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A Baltic Journey 
Baltijas Ceįojums 
Baltijos Kelionė 
September 27 ~ October 5

Celebrating the Bonegilla Festival, Australian Latvląn/Uthuanlan artists 
Inga Hanover & Rita Lazauskas 

contrast their current contemporary work with a collection 
of traditional Baltic crafts and artefacts.

Opening by Julie Adams, of Monash University, 
3pm Saturday 27th September.

THE STORE, 
oeechworth Arts Council Precinct, La Trobe University Heritage Campus, 

Beechworth, enquiries ph;(03) 5728 1951. Open daily 10am ~ 5pm.

Svarbus pranešimas
Pagal liepos 9 d. gautą laišką iš Canterbury Multicultural Aged & Disability 

Support Service Inc. (CMADSS- Daugiakultūrinis patarnavimas seniems ir pabė
gusiems Inc.)

Šiame laiške sakoma, kad Cantebury ir Bankstowno savivaldybių (Local Govema- 
ment Areas) ribose gyvenantiems lietuviams, 10 žmonių, yra skiriamas pagalbinis 
patarnavimas. Toks patarnavimas skiriamas žmonėms virš 70 metų amžiaus ir 
gyvenantiems savo namuose, bet nepajėgiantiems save apsitarnauti, kaip pavyzdžiui, 
apsiprausti, palaikyti asmeninę higieną, apsipirkti, nuvažiuoti pas gydytoją, suteiki
ama globa sergančiam namuose, pageibstima pagaminant maistą ir t.t.

Kad būtų galima pradėti šią pagalbą,mums, lietuviams, reikia angliškai ir lietuviškai kal
bančio asmens, kuris apsiimtų atlikti menedžerio-koordinatoriaus (Case Manager's) darbą.

Dėl atlyginimo ir darbo sąlygų galite kreiptis pas Nina Tsakomas, the CAP co - 
ordinaton, 19 South Pde., Campsie, NSW 2194. Tel. 9718 6199, faksas 9789 23 92.

Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės globos draugija

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

i l uiicrals of Distinction!
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W.

Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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