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Lietuvos įvykių kronika
Latvijos konfliktas su Rusija

Kai kurios politinės jėgos Rusijoje 
siekia eskaluoti konfliktą tarp Latvijos ir 
Rusijos. Praėjusią savaitę tam pretekstą 
davė netoli Rusijos ambasados Rygoje 
nugriaudėjęs sprogimas, kuris, manoma, 
buvęs rusų provokatorių darbas. Prieš tai 
Maskvą buvo užrūstinęs nesankcionuo
tos rusų pensininkų demonstracijos Ry
goje išvaikymas ir Waffen SS latvių 
bataliono veteranų eisena Latvijos sos
tinės gatvėmis, dalyvaujant Latvijos 
ginkluotųjų pajėgų vadui. Nepadėjo ir 
sprogimas prie vienos žydų sinagogos. 
Tokia įvykių eiga sukėlė ir Lietuvos 
politikų nerimą. Kaip rašo .Lietuvos ry
tas“ redakcinėje .Laiko ženklų“ skiltyje, 
trijų Baltijos kraštų, suvokiamų kaip 
vientisas regionas, politinė sąveika to
kia. kad krizė kurioje nors vienoje jų tuoj 
pat gali tiesiogiai pakenkti ir kitoms 
dviem.

Įtakingasis Maskvos meras Jurijus 
Lužkovas praeitą savaitę ragino Rusijos 
vyriausybę imtis ekonominių sankcijų 
prieš Latviją. Jis siūlė atsisakyti pa
lankiausio ekonominių santykių su Lat
vija režimo, boikotuoti latviškas prekes, 
o rusiškų prekių srautą nukreipti nuo 
Latvijos uostų į Kaliningrado ir St. Pe
terburgo sričių bei Lietuvos uostus. La
bai agresyviai į šiuos Įvykius reagavo ir 

kai kurie Maskvos Dūmos deputatai. 
Pavyzdžiui. V. Žirinovskio vadovaujama 
Liberalų demokratų frakcija netgi puolė 
rengti deklaraciją, kurioje siūloma Ru
sijos valdžiai anuliuoti Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos nepriklausomybės pri
pažinimo aktą.

Latvijoje susidariusią padėtį su šios 
šalies vadovu Gunčiu Ulmaniu ket
virtadienį telefonu aptarė Lietuvos pre
zidentas Valdas Adamkus. Kitą savaitę - 
antradienį - į Rygą vyks Lietuvos už
sienio reikalų viceministras Rokas Ber
notas. Savo poziciją dėl padėties Latvi
joje Lietuvos užsienio reikalų ministerija 

■ yra pareiškusi pirmadienį. Pastarojo me
to įvykiai Latvijoje „gali būti traktuo
jami kaip bandymas sukelti vidinį po
litinę įtampą ir diskredituoti Latviją 
tarptautiniu mastu“, - rašoma Lietuvos 
diplomatijos žinybos pareiškime. Jame 
taip pat pažymėta, kad Lietuva tvirtai 
remia Latvijos politiką konstruktyviai 
spręsti iškylančius vidaus gyvenimo 
klausimus. Seimo Užsienio reikalų ko
miteto (URK) nariai vieningai smerkia 
Rusijos įvedamas ekonomines sankcijas 
Latvijai bei dvišalių santykių bloginimo 
eskalavimą ir reiškia susirūpinimą esama 
padėtimi. M. Laurinkus pasiūlė surengti 
Baltijos Asamblėjos Užsieni# saugumo 
komiteto posėdį ir betarpiškai pasikeisti 

informacija. Jo manymu, turėdama išsa
mią informaciją apie padėtį Latvijoje, 
Lietuva galėtų kreiptis į Europos Tary
bos Parlamentinę Asamblėją bei kitas 
tarptautines organizacijas. Seimo narių 
manymu. įtampos atsiradimas Latvijos 
ir Rusijos santykiuose susijęs su artėjan
čiais Latvijos Seimo rinkimais bei siekiu 
suaktyvinti rusakalbius Latvijos rinkėjus. 
Tokiu būdu, anot parlamentarų, tikimasi 
pakeisti jėgų santykį Latvijos parlamente.

Bene operatyviausiai j įvykius Latvi
joje atsiliepė Seimo pirmininkas V. Lands
bergis. Vos nugriaudėjus sprogimui prie 
sinagogos Rygoje, jis paragino atitinka
mas tarnybas būti pasirengusias gali
moms antisemitinėms provokacijoms ir 
Lietuvoje. „Sprogimas prie sinagogos 
nugriaudėjo Rygoje, nes ypatingas 
dėmesys šiuo metu skiriamas Latvijai“, - 
pabrėžė V. Landsbergis, darydamas aiš
kią užuominą, kad čia veikia Rusijos 
specialiosios tarnybos, siekiančios su
trukdyti Baltijos šalims įstoti į NATO ir 
Europos Sąjungą.

Su privačiu vizitu Lietuvoje besi
lankantis Rusijos krikščionių demokratu 
partijos pirmininkas bei Rusijos prezi
dento Politinės konsultacinės tarybos na
rys Aleksandras Čiujevas praeitą penk
tadienį Rusijos ir Latvijos santykius ap
tarė su Seimo pirmininku V. Landsber
giu. ..Sutina mSTi aisvarą 'de
struktyvioms jėgoms, kurios yra Rusi
joje. o galbūt ir Latvijoje. Lietuva šioje 
srityje galėtų daug padėti“. - sakė jis. 
komentuodamas įtampą Rygos ir Mask
vos santykiuose. Procesai, vykstantys 
Latvijoje, A. Čiujevo manymu, atsirado 
dėl didelės rusakalbių diasporos egzis
tavimo Latvijoje, tačiau įtampa padidė
jo stengiantis kai kuriems Rusijos poli
tikams. Anot svečio, būtinas glaudesnis 
Rusijos ir Latvijos visuomeninių orga
nizacijų bendradarbiavimas. Jis taip pat 
teigė, kad Lietuva, palaikanti su Rusija 
draugiškus santykius, galėtų tapti savo
tišku tiltu tarp Rusijos ir kitų dviejų Bal
tijos valstybių.

Sunkios derybos dėl vyriausybės
ValdančiosiosTėvynės sąjungos (Lie

tuvos konservatorių) (TS (LK)) atstovai ir 
prezidentas Valdas Adamkus ketvirtadie
nį įvykusiame susitikime sutarė, kad tu
ri būti geriau koordinuojami Lietuvos 
integracijos į Europos Sąjungą darbai. 
Prezidento nuomone, integracija į ES 
yra ne vienos žinybos reikalas. „Galbūt 
integracijos praktinių darbų koor
dinavimas galėtų vykti labai aukštu 
lygiu, pavyzdžiui, ministrui pirmininkui 
prisiėmus atsakomybę už tai“, - po 
susitikimo žurnalistams sakė prezidento 
atstovė spaudai Violeta Gaižauskaitė. Pa
sak atstovės spaudai, prezidentas neatsi
sakė savo ankstesnės pozicijos, kad ga
lėtų būti įsteigta institucija prie Vy
riausybės, atsakinga už pasirengimą 
narystei ES, atsisakant Europos reikalų 
ministerijos. Tuo tarpu konservatorių 
atstovai pakartojo savo anksčiau pareikš
tą nuomonę, kad Europos reikalų mi
nisterija. galbūt patikslinus jos funkcijas 
ar pakeitus pavadinimą, yra reikalinga.

„Bet mūsų pozicija šiuo klausimu nėra 
tiek kategoriška, kad negalėtume tartis 
ir ieškoti visiems priimtino sprendimo. 
Tą paiešką tęsime“, - žurnalistams po 
susitikimo su prezidentu tvirtino TS (LK) 
frakcijos Seime seniūnas Arvydas Vi
džiūnas.

Panašią nuomonę į prezidento Euro
pos reikalų ministerijos klausimu išreiškė 
ir užsienio reikalų ministras A. Saudar
gas. Jo žodžiais, Krikščionių demokratų 
frakcija įsitikinusi, kad tokia institucija 
yra iš viso nereikalinga, nes tas pačias 
funkcijas atlieka Užsienio reikalų bei 
Ūkio ministerijos.

Tarp krikdemų ir konservatorių bręs
ta rimtas konfliktas dėl vadovavimo 
Švietimo ir mokslo ministerijai. Val
dančiosios koalicijos su konservatoriais 
sutartyje numatyta, kad krikščionys 
demokratai siūlo savo atstovus vadovauti 
Švietimo ir mokslo. Užsienio reikalų bei 
Krašto apsaugos ministerijoms. Preziden
tui V. Adamkui naujojoje vyriausybėje 
nepaskyrus į švietimo ir mokslo minis
trus buv. ministro akademiko Zigmo 
Zinkevičiaus, krikdemai premjerui pasiū
lė naują savo kandidatą politologą Egi
dijų Vareikį. Tačiau premjeras neskubėjo 
šios kandidatūros pateikti prezidentui. Po 
konservatorių delegacijos susitikimo su 
prezidentu praeitą ketvirtadienį. Seimo 
Konservatorių frakcijos seniūnas A. 
Vidžiūnas žurnalistams sakė, kad ir kon
servatoriams. ir prezidentui nepriimtina 
ši kandidatūra. Jis taip pat patvirtino, 
kad su prezidentu buvo aptarta ir buvu
sio ministro Dariaus Kuolio kandidatūra į 
šį postą. Paklaustas, ar tai reiškia, jog 
krikščionims demokratams nebus siū
loma užimti švietimo ir mokslo ministro 
posto, A. Vidžiūnas atsakė, jog tai galbūt 
priklausys ir nuo to, kaip išsispręs Euro
pos reikalų ministerijos likimas: „Mes 
sutarėme, kad dar mąstysime, dirbsime 
ir ieškosime sprendimų“.

Tokia įvykių eiga kai kuriuos krikš
čionis demokratus privertė griežtai rea
guoti. Du krikščionių demokratų frakci
jos nariai - Ignacas Uždavinys ir Petras 
Gražulis - sustabdė savo narystę frakci
joje. Jie kol kas oficialiai atsisakė ko
mentuoti šį savo žingsnį, bet neoficialiai 
pripažino, jog toks apsisprendimas atsi
rado prezidentui Valdui Adamkui ir 
premjerui Gediminui Vagnoriui pašalinus 
iš Vyriausybės švietimo ir mokslo minis
trą Zigmą Zinkevičių. I. Uždavinio ir P. 
Gražulio netenkina krikdemų partijos 
nuolankumas premjerui ir prezidentui.

Seimo Krikščionių demokratų frakci
jos natys Algirdas Patackas išplatino 
pareiškimą, kuriame teigiama, jog krik
demai gali atsisakyti kitų postų, bet tik 
ne šio. Pareiškime perspėjama, kad jei iš 
krikščionių demokratų bus atimta švie
timo ir mokslo ministerija, gali būti suar
dyta koalicija ir destabilizuota politinė 
padėtis Seime. Įtakingas konservatorių 
partijos veikėjas ..Lietuvos rytui" sakė, 
kad krikščionys demokratai, užimdami 
nekompromisinę poziciją dėl šios mi
nisterijos, ieško preteksto trinktelėti du- 
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Tuo tarpu A. Saudargas penktadienio 
rytą informavo ministrą pirmininką Ge
diminą Vagnorių bei Seimo pirmininką 
Vytautą Landsbergį apie partijos val
dybos siūlomus tris kandidatus į švietimo 
ir mokslo ministras. Ketvirtadienį vakare 
vykusiame LKDP valdybos posėdyje 
nutarta, be anksčiau siūlyto Egidijaus 
Vareikio, į ministro postą pasiūlyti ir 
Molėtų rajono merą Valentiną Stundį bei 
valdymo reformų ir savivaldybių reikalų 
viceministrą Vidmantą Adomonį.

JAV ambasadorius pranašauja 
naujas investicijas

Įvairūs Jungtinių Amerikos Valstijų ir 
Lietuvos nepolitinių santykių aspektai 
aptarti JAV ambasadoriaus Vilniuje 
Keith C. Smith susitikime su prezidentu 
Valdu Adamkumi, įvykusiame praeitą 
penktadienį. „Peržiūrėjome, kokios ga
limybės plėtoti dvišalį bendradarbia
vimą mokslo, aplinkosaugos, taip pat 
ekonominėje srityse", - po susitikimo 
žurnalistams sakė ambasadorius.

Pasak diplomato, buvusio Amerikos 
piliečio V. Adamkaus išrinkimas Lietu
vos vadovu sukėlė nemažą susidomėjimą 
JAV. Todėl nemažai šios šalies versli
ninkų ėmė domėtis investicijų į Lietuvos 
ekonomiką galimybėmis, taip pat galimų 
prekybinių ryšių plėtojimu. Prezidentas 
pažymėjo JAV investicijų svarbą Lietu
vos ekonomikai, nes jos netiesiogiai pa
deda užtikrinti Lietuvos saugumą. Susi
tikime taip pat aptartas Lietuvos ir JAV 
bendradarbiavimas aplinkosaugos srityje. 
„Lietuvos tclekomo“ privatizavimas 

stringa?
„Lietuvos telekomo“ bendrovės, kuri 

turėjo būti privatizuota gegužės mėnesį, 
pardavimas strateginiam investuotojui 
atidedamas. Kai kurių šaltinių teigimu, 
privatizavimas gali būti nukeltas į rugsė
jo mėnesį. Tai ketvirtadienį paskelbė 
.Lietuvos ryto“ dienraštis. „Respublika“ 
penktadienį priminė, jog dabar šią įmo
nę pirkti ketina tik du pirkėjai - Danijos 
„TeleDanmark“ bei Švedijos „Telia“, 
dirbanti kartu su „TeleCom Finland“. 
.Lietuvos rytas“ tą pačią dieną tvirtino, 
kad „TeleDanmark“ viešai paskelbė 
ketinanti už du trečdalius „Lietuvos 
telekomo“ akcijų sumokėti tik 3,1 mlrd. 
Danijos kronų (apie 1,8 mlrd. litų). Aiš
ku, kad Vyriausybės planai gauti už šią 
bendrovę 4 mlrd. Etų sprogo lyg muilo 
burbulas, pastebi dienraštis. Tuo tarpu. 
Europos reikalų ministerijos Privatiza
vimo departamento direktorius Vytenis 
Junevičius šių laikraščio turimų žinių nei 
patvirtino, nei paneigė.

Atsistatydino policijos vadas

Vyriausybė pritarė policijos generali
nio komisaro Kęstučio Šalkausko atsi
statydinimui. Toks sprendimas priimtas 
Vyriausybės posėdyje trečiadienį. Poli
cijos departamento vadovo pareigas 
laikinai eina generalinio komisaro pa
vaduotojas Romualdas Senovaitis. Po
licijos generalinis komisaras K. Šalkaus
kas antradienį įteikė premjerui G. Vagno
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riui prašymą atleisti jį iš pareigų dėl 
pablogėjusios sveikatos. Tačiau „Lietuvos 
rytas“ iš gerai informuotų šaltinių suži
nojo, jog iš pareigų jis pasitraukė ne savo 
noru. 47 metų K. Šalkauskas policijos 
generalinio komisaro pareigas ėjo nuo 
1997-ųjų sausio. Jis pelnė daug kritikos 
dėl blogos kriminogeninės padėties Lie
tuvoje, ypač dėl dažnų sprogdinimų, ku
rių kaltininkų policijai nepavyksta rasti.

Premjero nurodymas išjudino 
pasieniečius

Automobilių eilių Lietuvos pasienyje 
po savaitgalio beveik nebeliko. Kalvari
jos poste, kur paprastai nusidriekia kelių 
kilometrų eilės, pirmadienį nebuvo nei 
vieno automobilio. Premjeras Gediminas 
Vagnorius sekmadienį įpareigojo Pa
sienio policijos departamentą atestuoti 
Kalvarijos posto vadovus ir spręsti apie 
jų tolimesnę tarnybą. Premjero nuro
dymas duotas atsižvelgus į Valstybės 
saugumo departamento pateiktą infor
maciją apie dirbtinai sudaromas eiles 
pasienyje. Prie Baltarusijos sienos pir
madienį eilių irgi beveik nebuvo.

Šimtoji Atviros Lietuvos fondo 
knyga

Neseniai išleistas šimtasis Atviros 
Lietuvos fondo sumanytos Atviros Lie
tuvos knygos serijos leidinys - N. Dawies! 
„Dievo žaislas. Lenkijos istorija“ (I to
mas). Apie tai pasakoja penktadienio 
„Lietuvos aidas“. Šią seriją sudaro žy
miausių XX a. užsienio autorių sociali
nių, humanitarinių mokslų veikalai. Per 
aštuonerius metus pasirodė sociologijos, 
politinės filosofijos, religijotyros leidi
nių. Pasak dr. A. Šliogerio, be šių knygų 
nebūtų įmanomos filosofijos magi- 
strantūros studijos keliuose šalies uni
versitetuose.

Koncertai ir kiti kultūriniai 
renginiai

Užpraeitą penktadienį perpildyta Na
cionalinės filharmonijos salė Vilniuje 
ovacijomis sutiko penktą kartą į Lietuvą 
iš Didžiosios Britanijos atvykusį smui
kininką, dirigentą bei visuomenės vei
kėją, 82 metų lordą Yehudį Menuhiną. 
Maestro 49 kartą dirigavo prof. Sauliaus 
Sondeckio vadovaujamam Lietuvos ka
meriniam orkestrui. Sekmadienį lordas 
Menuhinas su Lietuvos kameriniu orkes
tru ir Valstybiniu Kauno choru baigė 
įrašinėti F. Šuberto mišias Nr. 5, kurios 
bus išleistos naujoje kompaktinėje 
plokštelėje.

Paryžiuje surengtas lietuviškos muzi
kos ir literatūros vakaras. Publika šiltai 
sutiko dainininkės Veronikos Povilionie- ■ 
nės ir saksofonisto Petro Vyšniausko 
duetą, o lietuvių literatūrą vakaronės 
dalyviams pristatė Lietuvos ambasadorė 
UNESCO Ugnė Karvelis. Danijos kultū
ros centre, kur antradienį ir vyko ši 
šventė, atidaryta fotomenininko Antano 
Sutkaus paroda.

Ruošiant šią apžvalgą pasinaudota 
.Lietuvos rytu“, žinių agentūros ELTA 
pranešimais ir dr. Vytauto Statulevičiaus 
paruošta savaitės spaudos apžvalga.

Spaudai parengė: Saulius Varnas

® Trumpai iš visur
Balandžio 6 dieną Pakistano vyriau

sybė paskelbė, kad sėkmingai išbandytas 
naujas ginklas, „Ghauri“ raketa, kuri gali 
pristatyti 700 kg. sprogstamą užtaisą į 
taikinį 1500 km atstume. Į šį pareiškimą 
tuoj reagavo kaimynė Indija, priminda
ma, kad jos kariuomenė apginkluota 
„Prithvi“ raketoms, kurios gali pasiekti 
bet kurį tašką Pakistano teritorijoje.

Abi valstybės tvirtina, kad jos šiuo 
metu neturi branduolinių ginklų. Visgi 
abi valstybės mokėtų pasigaminti ato
minius užtaisus raketoms ir jos jau dabar 
turi pakankamai branduolinių medžiagų, 
būk tai dabar naudojamų taikingiems 
tikslams.

Palestinos policija suėmė visą eilę 
„Hamas“ karinės organizacijos narių, 
apkaltintų „Hamas“ specialisto, bombų 
gamintojo Muhydeen al-Sharif nužu
dymu. Hamas vadovybė, iki šiol kalti
nusi Izraelio slaptąją tarnybą al-Sharif 
likvidavimu, dabar pradėjo kaltinti Jaser 
Arafat bei Palestinos vyriausybę nužu
džius al-Sharif sąmoksle su Izraeliu.

Rusijos karinė prokuratūra reabilita
vo penkis austrus, mirusius Sovietų 
Sąjungos kalėjimuose Stalino laikais. 
Visi penki buvo Sovietų kariuomenės 
suimti, vos jai įsiveržus į Austriją per 
Antrąjį pasaulinį karą. Vienintelis austnj 
nusikaltimas buvęs jų giminystė su Hit
leriu. Visi buvę ūkininkai, viena jų Hit
lerio tetos pusseserė, temačiusi Hitlerį 
1906 metais, būdama 6 metų amžiaus.

Balandžio 7 dieną Patrick Stevedores 
firma atleido visus 1400 savo uosto 
darbininkus, pakeisdama juos kitais, 
nepriklausančiais visagalės „Maritime 
Union of Australia“. Australijos vy
riausybės moraliai palaikoma, Patrick 
Stevedores firma bando palaužti Unijos 
monopolį, dažnai suparaližuojantį visus 
Australijos uostus. Visuose Australijos 
uostuose MVA nariai bando sutrukdyti 
darbą Patrick Stevedores darbininkams, 

Gerb. Redaktoriau,
Negaliu praleisti progos nepasvei

kinęs p. Zitos Bartkevičienės dėl jos 
drąsos ginant lietuvių kalbą. („M.P.“ 
1998.4.6) Lietuvos žiniasklaidoje ir vi
same viešame gyvenime naudojama jau 
15 - 20% svetimžodžių! Tuo seka ir po 
pasaulį išsisklaidę tautiečiai. Čia galioja 
nerašytas įstatymas: kalba išnyko - tauta 
žuvo! Šia proga noriu priminti Tasma
nijos tautiečio Algimanto P. Taškūno, 
OAM (P.O. Box 111, Sandy Bay, Tas. 
7005) pranešimą, kad tuojau bus išleista 
dabar naudojamų svetimžodžių knyga, 
kurios kaina $ 5, įskaitant persiuntimą 
paštu. Visi, kuriems rūpi lietuvių kalba 
ir tautos ateitis, ir ypač tiems, kurie ja 
viešai rašo ir kalba, turėfų šią knygelę 
įsigyti. J. P. Kedys
Gerb. Redaktoriau,

Man atsiuntė straipsnį, kuris buvo 
išspausdintas "Lietuvos ryte". Jame ponai 
Pranskiečiai aprašo savo kelionę Austra
lijoje mikroautobusu. Straipsnis ilgas, tai 
viso čia neperduosiu. Įdomu tai, kad jie

blokuojant susisiekimą su krantinėmis ar 
neįsileidžiant į uostus prekinių laivų.

Boris Jelcin paskelbė Rusijos eko
nomines sankcijas Latvijai, būk tai už 
700 000 rusakalbių skriaudimą. Jo pyktį 
iššaukė latvių policijos išsklaidymas 
nelegalios rusakalbių demonstracijos. 
Pagrindinė Latvijai pritaikoma sankcija - 
nebesinaudojimas Ventspilio uostu naf
tos eksportui.

Užsienio stebėtojų nuomone, Rusija 
neapsieis be Ventspilio uosto savo eks
portui, o B. Jelcin retorika prieš Latviją 
turinti nukreipti Rusijos nacionalistų 
dėmesį nuo rusų darbininkų protestų dėl 
laiku jiems neišmokamų algų. Pačioje 
Latvijoje Rusijos protestas paveikė 5 
Latvijos ministras (iš 18) pasitraukti iš 
ministrų kabineto, bandant paveikti min. 
pirmininką Guntars Krasts, kad jis švel
nintų savo tvirtą laikyseną Maskvos 
reikalavimus atmetant ir siektų kom
promiso.

Balandžio 10 dieną (Didįjį Penkta
dienį) Stormont rūmuose Belfaste pasi
rašytas istorinis susitarimas tarp Airijos, 
D. Britanijos ir didžiųjų Š. Airijos partijų 
dėl Šiaurės Airijos ateities. Kompromi
sinis susitarimas turėtų užbaigti kovas 
tarp protestantų ir katalikų bei sustab
dyti abipusius teroro veiksmus. Airija 
referendumu turės pakeisti savo kons
tituciją, sušvelnindama pretenzijas pri
sijungti Š. Airiją. D. Britanija atitinka
mai pakeis savo įstatymus: Partijų ly
deriai Š. Airijoje turės paveikti partijų 
žemesniąją vadovybę bei narius, kad 
susitarimas būtų ratifikuotas. Šiai rati
fikacijai priešinasi tiek protestantų, tiek 
katalikų ekstremistiniai elementai.

Kiekvienais metais musulmonai mal
dininkai susirenka netoli Mena Saudi 
Arabijoje, kad simboliškai akmenimis 
užmuštų velnią. Balandžio 9 d. per šias 
ceremonijas žuvo 118 maldininkų, jie 
buvo mirtinai sutrypti, minioje kilus pa
nikai.

per keletą savaičių išsamiai pažino ir 
suprato Australiją ir joje esančias sąly
gas, tuo tarpu kai vietiniai lietuviai, 
pragyvenę čia virš 50 metų, nieko apie 
Australiją neišmano. Cituoju tik straips
nio galą:

'j atvykstančius tautiečius daugelis 
Australijos lietuvių žiūri atšiauriai. 
Išskyrus Petrą Andrijaitį, šeimininkau
jantį Adelaidės lietuvių namuose ir visų 
tautiečių vadinamą Petriuku, dar vieną 
kitą Australijos lietuvį, visi kiti - šalti 
kaip ledas. Taip sakė J. Pranckietis, 
nesibaimindamas ko nors įžeisti. Jie gy
vena sustojusio laiko šalyje. Mus įsi
vaizduoja tokius, kokie žmonės buvo 
tuomet, kai jie paliko Lietuvą apie 1940- 
uosius. Pagyvenę Australijos lietuviai 
įsivaizduoja žiną, kaip žmonės Lietuvoje 
turi gyventi, ką daryti. O daugelis jų pa
tys visą gyvenimą klojo šaligatvius, den
gė stogus ar šlavė gatves. Jiems atrodo, 
kad ir mes daugiau nieko nepasiekėme ".

Atrodo, kad komentarų nereikia.
Su pagarba

Dalia Pyragiūtė Gordon
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Edvardas Žilinskas - mokslų (Science) graduantas

Per šių metų balandžio 3 dieną įvy
kusias diplomų įteikimo iškilmes Uni
versity of New England vadovybė pa
sveikino naują graduantą Edvardą Ži
linską, įsigijusį „Bachelor of Science 
Majoring in Health“ laipsnį.

„Health Schools of Australia“ žur
nalas paminėjo Edvardo pasiekimą kaip 
pirmojo HSA nario, įsigijusio Naujosios 
Anglijos Universitete griežtųjų mokslų 
graduanto laipsnį neakivaizdiniu būdu. 
Žurnalo redakcija pabrėžė, kad Edvardas 

Popietė su gintariečiais
Sekmadienis, kovo 22 diena, Mel-

boumo Lietuvių Namai.
Šį kartą buvo kitaip. Ne Koncertų, 

bet didelėmis tulpėmis išdekorotuoje 
Jubiliejinėje salėje. Ir sėdėjome ne ant 
skersai, bet išilgai sustatytų kėdžių. 
.Šokėjams šitaip liko daugiau vietos. Kai 
kuriems žiūrovams gal ir atrodė per 
ankšta, bet juk buvo sunku pramatyti, 
kad mūsų susirinks net 200 su viršum.

Gintariečiai šiandien ir pietus virė, 
kiti atskubėjo po darbų iš kitur (indų 
plovimo ar patarnavimo restoranuose bei 
kavinėse). Juk reikia kaip nors prisidėti 
prie kelionės išlaidų, nes Australija tai ne 
Amerika - už pusę kainos į Pasaulio lie
tuvių dainų šventę nenukeliausi. O Da
lia vežasi 35 šokėjus, visus iš Melbour
ne. Entuziazmas didelis. Kai kurie šo
kėjai, šiemet baigę, metams atidėjo 
tolimesnes studijas, kad tik galėtų tuo 
metu pabuvoti Lietuvoje, dalyvauti Tau
tinėje skautų stovykloje.

Negalinčius atitrūkti nuo darbo vy
resniosios grupės šokėjus pavadavo kai 
kurie iš jaunesniosios.

Šokiai daugumoje matyti kitomis 
progomis. Iš naujų labiausiai smagus 

Gintaro šokėjai kovo 22 dienos koncerte

yra puikus pavyzdys, ką galima pasiekti 
ryžtu, įdėtu darbu ir disciplina.

Canberriškių Tado ir Laimos Žilinskų 
sūnus Edvardas gimė Wagga mieste 
1956 metų lapkričio 14 dieną. Canberro- 
je baigęs gimnaziją, jis plačiai pabuvojo 
įvairiose Australijos vietovėse, kurį laiką 
mokėsi Sydnėjaus universitete, viešėjo 
Lietuvoje.

Nuo 1990 metų Edvardas mokėsi 
HSA (Australijos Sveikatos Mokykloje), 
įsigydamas masažisto specialybę. Moks
lus tęsė studijuodamas naturopatiją, 1995 
metais įsigydamas diplomą. Studijuo
damas dirbo Canberroje kaip įžymybių 
masažistas, savo globoje keletą kartų tu
rėjęs buv. JAV prezidentą George Bush, 
buv. Australijos ministrą pirmininką Paul 
Keating ir daugelį kitų.

Edvardas atidarė savopraktikąCoomo- 
je. Ten jis augina jauną šeimą: dvi dukre
les ir sūnų.

Nuo 1996 metų Edvardas studijavo 
neakivaizdiniu būdu „Science “ Univer
sity of New England, studijas sėkmingai 
užbaigdamas 1997 metų gale. Jis yra ga
bus kompiuterių specialistas ir tai jam 
žymiai palengvino studijas.

Sveikindami Edvardą su jo pasieki
mu, linkime jam sėkmės ateityje.

V. Patašius

buvo „Kurapkytė“, kuriame bernelis
(Martynas Zdanius) vikriai ir žaismingai 
bandė ir galų gale pagavo besislapstančią 
tarp kurapkų savo kurapkytę (Vidą Žie- 
daitę). Pagavo ir išsinešė. Taip pat įdo
mūs buvo „Pakrėstinis" ir „Rugučiai“.

Turėjome progą dar kartą pasigėrėti 
žaviais rūbais, dengiančiais gražiai nu
augusius, besišypsančius vikriuosius 
šokėjus, prisimindami juos nuo pat ma
žens einančius per visas lietuvybės pa
kopas (mokyklą, skautybę, sportą, tau
tinius šokius). Daugumas iš jų jau tre
čioji karta.

Popietę paįvairino naujas talentas - 
baigusi pianino klasę su „Diplomą 
Associate in Music in Australia (A. Mus. 
A.)“ 18-metė Adela Rostovski (motina 
lietuvė), virtuoziškai mums paskambi
nusi Mendelssohn Rondo Capriccioso 
Op. 14. Tikimės, kad girdėsime Adelą 
dažniau.

Turėjome turtingą loteriją, kuriai net 
pritrūko bilietų.

Laukiant atskubančių iš darbų šokė
jų, Daliai teko ir kai kuriuos programos 
numerius sukeisti, bet tai nekliudė sma
giai praleisti popietę kartu su ginta- 

riečiais. Susirinkome, didžiulė Melboumo 
šeima, savo vaikus paremti, įvertinti jų 
norą ir entuziazmą. O Dalia? Ką mes be 
jos darytumėm? Padėkojusi visiems už 
gausų apsilankymą, ypatingą paramą 
Pensininkų Klubui, Zigmui Augaičiui, 
Algiui ir Nijolei Kairaičiams, visus pa
kvietė pasivaišinti kava ir pyragu.

Gintariečiais galėsime dar pasi
džiaugti gegužės 31 dieną per jų atsi
sveikinimo koncertą. O po to - tegul jais 
džiaugiasi Lietuva!

V. Vaitiekūnienė

Adela Rostovski popietėje su gin
tariečiais. 1998.3.22.

Šeštadienį, kovo 14 dieną, susirinko
me Tolosa parke dar kartą paminėti 50- 
ties metų sukaktuves nuo pirmųjų 
pabaltiečių atvykimo į Tasmaniją. Tolo
sa parkas yra labai maloni vieta, kur 
visuomet keletas grupių žmonių kepa ant 
ugnies mėsą, gurkšnoja alų ir linksmina
si. Kartas nuo kaito ir mes ten susirenka
me. Šį kartą prisidėjo latviai ir estai, tad 
susirinkome daugiau žmonių kaip tikė
tasi. Bilietų pirkti nereikėjo, net loterijos 
niekas nepravedė, tik maistą reikėjo savo 
atsinešti.

Bonifacas Šikšnius atsinešė didelį 
magnetofoną ir ypatingai gražių Lietu
voje įgrotų juostelių, tad užkandžiau
dami klausėmės žavingos muzikos ir 
dalinomės vėliausiomis naujienomis. 
Praleidome ypatingai malonią popietę.

* • ♦
Penktadienį, kovo 20 dieną, Hobarte 

apsilankė kun. Vytautas Gustaitis, Vil
kaviškio katedros klebonas. Petras 
Šiaučiūnas sutiko kunigą aerodrome, 
Magdalena pavaišino pietumis, o vėliau 
Ramūnas ir Judy Tarvydai paėmė kunigą 
Vytautą savo globom

Šeštadienio vidurdienį kunigas Gus
taitis atlaikė mišias šv. Jono bažnyčioje, 
Glenorchy. Hobarto apylinkėje lietuvių 
yra nedaug, tad didelė bažnyčia atrodė 
tuštoka, bet ją pripildėme gražiomis 
lietuviškomis giesmėmis. Kun. pasakė 
labai gražų pamokslą, kuris buvo labai 
gerai susirinkusiųjų įvertintas. Prave- 
dėme rinkliavas, kad apmokėti kunigo 
kelionę į Hobartą. Visi dosniai aukojo.

Po mišių susirinkome Ramūno ir Ju
dy Tarvydų name pietums. Prie gausiai 
apkrautų stalų pietavome pasikalbėdami 
su svečiu kunigu. Jis mums papasakojo 
Vilkaviškio katedros istoriją, pami
nėdamas, kad karo metu katedra buvo 
sudeginta k dar nėra pilnai atstatyta.

Linksma popietė Sydnėjuje
Artėja metinis Sydnėjaus Lietuvių 

Moterų Socialinės Globos draugijos 
renginys, kažkaip nejučiomis iš baliaus 
pavirtęs į popietę.

Praeitų metų popietėje jaunimas vi
sus mus pradžiugino savo jaunatviška 
linksma programa, pakartodamas Mel
bourne lietuvių dienoms paruoštą pa
sirodymą. Kreipėmės į juos ir šiemet, 
nes mus praeityje linksminusios „Či
gonės“, „Neužmirštuolės“, „Lolitos“ 
šokėjos ir dainininkės kažkaip neju
čiomis pavirto į močiutes ir jų jau nebe- 
prisikalbinsi.

Jaunimas į mūsų kvietimą atsiliepė su 
dideliu noru ir entuziazmu, - „tik suraskit

iš llobarto
Po pietų Ramūnas nuvežė kunigą 

aplankyti Stasio Domkaus, kuris savo 
senatvę leidžia prieglaudoje, ir Antaniną 
Milinkevičienę, kuri yra labai silpna ir 
yra globojama šeimos.

Sekmadienio rytą Ramūnas išvežė 
kunigą Vytautą į Launcestoną, kur 
Antanina ir Jonas Krutuliai perėmė jį 
savo globon.

• • •
Velykos, Velykos ateina pas mus ir 

pinna margučių pintinė...
Šeštadienį, balandžio 6 dieną, į Algio 

Taškūno surengtą margučių dažymo va
karą universitete susirinko gražus būre
lis lietuvių ir kitų tautybių žmonių. Sa
lėje jau kaito ir malonų kvapą skleidė 
vaškas ir įvairių spalvų dažų puodai 
laukė kiaušmių, kurių dėžės buvo išdė
liotos ant stalų. Netrukus stalai buvo 
apsupti labai rimtų, įvairaus amžiaus 
„menininkų“, kurie įvairiais būdais pa
vertė paprastus kiaušinius į meno objek
tus. Algis ir Vincas Taškūnai, Rožė 
Willson ir Loreta Eskirtienė buvo visur, 
kur reikėjo pagalbos ar patarimo. Da
žyme dalyvavo ir svečiai iš Lietuvos - 
Pažėrų šeima, viešinti pas Vytą ir Lore
tą Eskirtus. Sekė dvi valandos tylos ir 
koncentracijos - visi buvome įsigilinę į 
darbą. Dažėme, vašku tepėme ar kuo 
nors aštriu skutome, paversdami įvai
riaspalvius kiaušinius į gražius margučius.

Ne visiems pavyko sukurti ką nors 
ypatingo, bet daugelis kiaušinių buvo 
paversta į meno objektus, kai kurie 
margučiai buvo tinkami ir išstatymui 
parodoje. Skirstėmės labai patenkinti 
maloniai praleistu laiku, dėkodami Al
giui už tokio malonaus vakaro surengi
mą ir linkėdami sekančiais metais vėl ką 
nors panašaus surengti, kad galėtų at
vykti dar daugiau margučių dažytojų.

S. Augustavičius

mums tinkamą vaidinimą!“ Tada krei
pėmės į senimą, kad jis stalčiuose, knygų 
lentynose ar atminimuose paieškotų ką 
nors tinkamo. Rezultatas stebuklingas - 
jau visas mėnuo kaip jaunimas ir senimas 
kartu repetuoja nekasdienišką komediją 
„Bananai“.

Ir, jeigu jaunimui nepritrūks entu
ziazmo, o senimas išmoks savo roles, šių 
metų gegužės 24 dieną, sekmadienį. 
Lietuvių Namuose, Bankstowne, pama
tysime juos „Linksmoje popietėje“.

Šios popietės pelnas bus skiriamas 
jaunimo tautinių šokių grupei, vykstan
čiai į šių metų Lietuvių Dienas Geelon- 
ge, paremti. LMSG D-jos inf.

SKELBKITES FASTGfiafcJE“ - VISI ŽINOS
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Pasaulio Lietuvių Bendniomenė
Paraiškos bilietams į 1998 m. Pasaulio lietuvių dainų 

šventę priimamos nuo kovo 10 dienos
Operos ir baleto teatre (fax: +370 2 623 503) ir
Dainų šventės būstinėje (fax: + 370 2 612607)

Bilietai parduodami nuo gegužės 1 dienos. 
Bilietų kainas, o taip pat ir kitą Dainų šventės informaciją galima sužinoti Lietuvos 

liaudies kultūros centro puslapiuose Internete adresu:
http://neris.mii.lt/heritage/lfcc/events/ds98/ds98.html

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO 80-MEČIUI

PASAULIO LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTĖS PROGRAMA

1998 m. liepos 3-6 d. Vilnius

Ję, Birželio 28-30 d.
Užsienio lietuvių atvykimas j Vilnių, jų sutikimas.

Liepos 1 d.
10.00 vai. Užsienio lietuvių chorų ir šokių ansamblių bendros repeticijos.

Ansamblių vakaro ir Šokių dienos dalyvių atvykimas j Vilnių, jų sutikimas.

Liepos 2 d.
09.00 vai. Ansamblių vakaro ir Šokių dienos dalyvių repeticijos Vilniaus miesto

stadionuose.
19.00 vai. Užsienio lietuvių meno grupių koncertas Vidaus reikalų kultūros rūmuose.

kad jie sutiksią, jei vėl į Židinio vadiją 

ateisią tie patys broliai - sesės, kurie jiems 
talkino praeitais metais ir kanclerės bei 
savo vardu padėkojo židiniečiams už pa
sitikėjimą. Jis taip pat pranešė, kad š. m. 
gegužės pabaigoje išvyksiąs 3 mėnesių 
atostogoms į tėvynę.

Sueigos dalyviai pasirašė sveikinimų 
lapus, paruoštus Lietuvos skautijai, 
Lietuvos skautų sąjungai ir mūsiškei 
Lietuvių Skautų Sąjungai. Tą pačia pro
ga pasisakė ir brolis A. Laukaitis: jis 

buvo susitikęs su naujai įsisteigusiais 
skautais Leipalingyje (Dzūkijoje), kurie 
prašo Australijos lietuvių skautų, kad gal 
broliai - sesės galėtų juos paremti skau
tiška spauda ir t.t., nes jie stokoja visko... 
Brolis Antanas kai ką galėtų nuvežti 
vykdamas šią vasarą į Lietuvą.

Sueiga užbaigta giesmės „Lietuva, 
brangi...“ pora punktų, o po to dar kurį 
laiką pasilepinta brolių - sesių draugys
tėje prie židiniečių parneštos kavutės ir 
pyragaičių. B. Ž.

jono skaučių vadovė v.s. Rasa Stat
kuvienė mokina vieną jauniausiųjų.)

Liepos 3 d.
09.00 vai. Ansamblių vakaro ir Šokių dienos dalyvių repeticijos.

11.00 vai. Folkloro ansamblių ir tautodailininkų atvykimas j Vilnių, jų sutikimas.
12.00 vai. Regalijų įteikimas Dainų šventės meno vadovams.
16.00 vai. Liaudies meno parodos atidarymas Šiuolaikinio meno centre.

18.00 vai. Folkloro popietė Vilniaus senamiestyje ir Sereikiškių parke.
21.30 vai. Ansamblių vakaro koncerto generalinė repeticija Kalnų parke.

Dainų dienos dalyvių atvykimas į Vilnių, jų sutikimas.
Liepos 4 d.
09.00 vai. Šokių ir Dainų dienų dalyvių repeticijos.
17.00 vai. Šokių dienos koncerto I generalinė repeticija Žalgirio stadione.

18.00 vai. Mišriu ir lygių balsų chorų konkurso baigiamasis turas Nacionalinėje 
filharmonijoje, laureatų pagerbimas.

21.30 vai. Ansamblių vakaro koncertas Kalnų parke.

Liepos 5 d.
09.00 vai. Dainų dienos dalyvių repeticijos Vingio parke.
10.00 vai. Šokių dienos koncerto II generalinė repeticija Žalgirio stadione.
20.00 vai. Šokių dienos koncertas Žalgirio stadione.

Liepos 6 d.
06.00-14.00 vai. Valstybės dienai skirti renginiai.
15.00 vai. Šventinės eitynės iš Arkikatedros aikštės j Vingio parką.

18.00 vai. Dainų dienos koncertas Vingio parke.
21.00 vai. Šventinis saliutas.

Rinkosi Sydnėjaus židiniačioi

Adelaidės skautą žinios

Sydnėjaus Skautų Židinio metinė su
eiga įvyko balandžio 5 dieną Lietuvių 
Klube, Bankstowne. Sueigos pradžioje 
tylos minute pagerbta tik ką minisi ži- 
dinietė a.a. Danguolė Bogušienė ir kiti šį 
pasaulį apleidę židiniečiai. Vėliau tėvū
nas B. Žalys trumpai peržvelgė Židinio 

veiklą metų bėgyje. Pati veikla buvusi 
gana gyva: sušauktos 2 Židinio sueigos 
ir 6 Židinio vadijos posėdžiai (Židinio

vadija be rinktų vadovų - tėvūno ir kanc
lerės - buvo sudalyta pakviečiant dar ke
lis židiniečius), suruoštas skautams ir 
visuomenei Martyno Mažvydo 450-me- 
čio minėjimas (kol kas vienintelis visoje 
Australijoje) ir Rajono 50-mečio mi
nėjimas, drauge su „Aušros" tuntu ir ASS 
skyrium. Sekė garbės žymenų įteikimas 
Židinio narėms, apdovanotoms LSS-gos 
vadijos: ordinas "Užnuopelnus" - ps. ftl.T. 

Vingilienei, Tėvynės Dukros žymuo sesėms ps.fil. 
g. Jonaitienei ir V si. M. Kavaliauskienei. 
Visai eilei sesių ir brolių įteikti Rajo
no 50-mečio stovyklos metu išduoti 
garbės raštai.

Sueigą savo apsilankymu pagerbė 
JAV lietuvė, vyr. skautininke - rašytoja 
Nijolė Jankutė-Užubalienė, priklausanti 
Čikagos skautininkių „Verpsčių“ viene
tui. Ji perdavė ir Seserijos vyr. vadovių 
linkėjimus Židiniui, bei supažindino
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sueigos dalyvius su tenykšte skautinin
kių veikla Čikagoje. Maloniai sesei - 

viešniai nepagailėta aplodismentų, nes 
tikrai buvo malonu susipažinti su ja ne 
tik kaip skautininke, bet ir su žymia ra
šytoja; kaip skautininke ji ir dabar ak
tyviai darbuojasi Čikagos skautininkių - 

„Verpsčių" vienete, yra viena „Pelėdų“ 
skilties, redaguojančios „Skautų Aidą“, 
narė...

Į Židinio naujų narių verbavimo ak
ciją vieni primųjų atsiliepė į jį įstodami 
keli broliai ir sesė. Įstojusius, Židinio na
rių vardu, pasveikino Židinio tėvūnas. 

Tėvūnas tuo pačiu priminė, kad tai tik 
pirmosios kregždės - esą norima apjung
ti į Židinio eiles visus buv. skautus ir 
skautes Sydnėjuje. Ilgėlesnį žodį Židinio 
ateities klausimu tarė Židinio tėvūnas.

Sekė trumpas v.s. J. Zinkaus praneši
mas apie Židinio administruojamą Lau
rinaičių fondą (ateityje tuo reikalu bus 
tariamasi plačiau). Sesė v.s. Marina Cox 
perskaitė Fondo įstatus. Paaiškinimus 
teikė Fondo pirmininkas v.s. J. Zinkus.

Vyko tėvūno ir kanclerės rinkimai - 
tikrumoje rinkimų, kaip tokių nebuvo, nes 
sueiga nusprendė, kad sekančiai kaden
cijai turi likti buv. praeitos kadencijos 
vadovai. Tai „užtvirtinta“ rankų paploji- 
mu. Tėvūnas, pasitaręs su kanclere, sakė,

1.4 —

Kovo 8 dieną Adelaidės Lietuvių 
Katalikų Centre buvo švenčiama šv. 
Kazimiero diena. Ta proga parapijos 
sodelyje prieš šv. Mišias įvyko iškilmin
ga „Vilniaus“ tunto sueiga, o salėje vyko 
Kaziuko mugė.

Sueigos metu psl. Audra Verbylaitė 
buvo apdovanota „Pažangumo žymeniu“ 
už pažangą skautiškoje veikloje. Ją 
pasveikino v.s.fil. Rita Penčylienė, LSS 
Seserijos vyriausia skautininke. Medalį 
įteikė tuntininkė v.sk. R. Sankauskienė.

Šia proga paukštytės ir vilkiukai, ku

rie buvo baigę specialybių programas, 
gavo įvairius specialybės ženklus. Dai
navimo specialybės ženklus gavo Eglė 
Januškevičiūtė, Vaiva Kubiliūtė, Emili
ja Ports, Rimas Kubilius, Max Sankaus- 
kas, Andrius Laurinaitis, Jason Talans- 
kas, Laima Kubiliūtė, Jolanta Laurinai
tytė, Saba Sankauskaitė, Gabrielė Ži

linskaitė ir Katherine Vabolytė.

Trumpai iš skautiškos veiklos
* 1998 m. Vasario 16 d. proga LSS
vyr. skautininke apdovanojo garbės 
ženklais šias LSS Australijos rajono 
seses: Melbourne „Džiugo“ tunto skau
tę v.sl. Gabrielę Staugaitytę ir s. Birutę 
Prašmutaitę - "Tėvynės dukros žymeniu"; 
Sydnėjaus .Aušros“ tunto sesę si. Dai
ną Dičiūnaitę - "Vėliavos žymeniu" ir 
Sydnėjaus Skautų Židinio nares: ps.fil. 

T. Vingilienę - ordinu. "Už nuopelnus", 
ps.fil. E. Jonaitienę ir v.sl. M. Kava
liauskienę - "Tėvynės dukros ženklu".
* Šiemet - 1998-aisiais - lietuviai prisimins 1998 m. liepos 1 - 15 dienomis

skautai švenčia skautijos įsikūrimo 80- 
metį. Lietuvos skautų pirmą vienetą įkū
rė skaut. Petras Jurgėla Vilniuje 1918 
m. lapkričio 1 dieną. Lietuvą okupavus 
sovietams, 1940 metų liepos 16 dieną

Vilniaus apylinkėse.
Lietuvių Skautų sąjunga (užsienyje 

gyvenančių lietuviųjskautų 80-metį minės 
1998 m. liepos 8-20 dienomis Paxton, 
MA, JAV. suruošta Tautine Stovykla.

Įžodžiui pasiruošę Druskininkų skautai (1998-3.14)

Virimo specialybės ženklus gavo Ri
mas Kubilius, Andrius Laurinaitis, Max 
Sankauskas ir Jason Talanskas. Tautinių 
šokių specialybės ženklus gavo: Laima 
Kubiliūtė, Jolanta Laurinaitytė, Saba 
Sankauskaitė, Gabrielė Žilinskaitė ir 

Katherine Vabolytė.
Po to buvo pakeltos vėliavos, sugiedo

tas Lietuvos Himnas ir skautai su vėlia
va ėjo į bažnyčią. Pasibaigus pamaldoms, 
prasidėjo Kaziuko mugė. Stalai buvo pil
ni visokių skanumynų, pyragų, pyragai
čių, riestainių ir įvairių vaisių. Produktus 
paaukojo skautai, skautės ir jų tėvai. 
Kaziuko mugę laikome pavykusiai „Vil
niaus“ tuntas taria visiems skautišką ačiū!

"Vilniaus" tuntas balandžio 17,18 
ir 19 dienomis ruošia šaunią skautų sto
vyklą Woodhouse skautų stovyklavietėje.

„Vilniaus“ tunto tuntininkė
(„Šventadienio balsas“)

1945 - 46 m. Vokietijos ir kitų kraštų 
lietuvių karo pabėgėlių stovyklose ir lig 
šiol tebegyvuoja.

1990 metais Lietuvai atgavus laisvę, 
tėvynėje vėl pradėjo kurtis skautų orga
nizacijos - Lietuvos skautija (praeitais 
metais įregistruota Pasaulio Skautų Są
jungoje) ir Lietuvos skautų sąjunga.
* Lietuvos skautija skautų 80-metį 
minės 1998 m. liepos 17 - 27 dienomis 
Alytaus rajone suraoštojeTautinėjeStovy  kloję.

Lietuvos Skautų sąjunga 80-metį
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KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE
Juozas Almis Jūragis

Paskutinė Amžinosios Ugnies diena
Žynio Augmanto pasakojimas

Ramovė - senovės lietuvių šventykla, kur degė amžinoji ugnis

(Tęsinys iš "M.P." Nr. 14)
- Mano bajorai, metas atėjo. Ap

sikrikštyti. Dievo Perkūno atsisakyti. 
Dievą Kristų garbinti išmokti. Pasirink
ti, kaip tikėti, jūs negalit. Atsisakyti 
krikšto jūs negalit. Aš uždedu jums 
pareigą.Apsikrikštyti. Pirmiems. Pa
rodyti pavyzdį savo žmonėms.

Karalius nutilo. Menę užgulė nejauki 
tyla. Toje tyloje aš, žynys Augmantas, 
išėjau į priekį ir paklausiau karaliaus:

- Jūsų Šviesybe, ar galiu kalbėti?
- Gali.
- Valdove, kaip mes galime priimti 

krikščionišką lenkų tikėjimą, kad mes
jo nepažįstame? Kaip mes gyvensime, 
naujam tikėjimui užėjus? į ką pavirs 
tauta, kada pradės ją bausti užsirūstinę 
mūsų dievai? Mūsų tikėjime tėvai ir 
motinos savo pavyzdžiu rodo vaikams, 
kas naudinga ir kas žalinga, o savo do
ru elgesiu skiepija jiems teisingumą, 
be kurio žmonės negalėtų kartu ben
druomenėje gyventi. Ką skiepys mūsų 
vaikams ir mums, seniams, lenkiško 
dievo tarnai? Mūsų tikėjime svarbiuo
se gyvenimo reikaluose meldžiamės į 
dievą Perkūną. Ir jis išklauso. Mums 
gerai dera javai, auga gražūs gyvuliai. 
Mes visi gyvename sveiki, linksmi ir 
laimingi. Kas gali užtikrinti, ar išklau
sys mūsų maldas lenkų Dievas? Nuo 
seniausios senovės dievai palaiko mus. 
Jų lėmimu mes džiaugiamės laisve, 
nugalime savo priešus. Kaimyninės 
tautos su, mumis skaitosi ir mūsų pri
sibijo. Mūsų turtingumas auga dievų 
globoje. Ar gali mums užtikrinti, 
valdove, kad, pasidavę naujam tikė
jimui, nebūsime nugalėti, paversti 
vergais, kaip prūsai, kaip jotvingiai?

Karalius pakėlė pirštą ir sustabdė 
mano kalbą. Pasuko galvą į už sosto 
stovinčius palydovus ir pamojo vienam 
ilgą, rudą, per juosmenį balta virve 
sujuostą rūbą vilkinčiam vyrui prieiti 
arčiau.

- Atsakyk jam, vyskupe Andriau. -
Vyskupu Andrium pavadintasis pa

ėjo kelis žingsnius į priekį, ir aš jį tuo
jau pažinau - Andrius Vosila. Seniai, gal 
prieš dvidešimt metų, dar valdant 
kunigaikščiui Algirdui, su pranciško-
nais jis gyveno Vilniuje, išmoko mūsų 
kalbos ir kiekvienam, kas tik norėjo 
klausyti, pasakodavo apie krikščionių
Dievą. Tik mažai kas jo klausėsi. Paskui 
jis kažkur prapuolė. Ir štai dabar jis 
karaliaus Jogailos palydovas, Lietuvos 
krikštytojas. Nedaug jis buvo pasikei
tęs. Kiek pražilęs, paplatėjęs. Dabar 
virš savo rūbo ant krūtinės nešiojo stam
bų auksinį kryžių, palaikomą tvirtos 
grandinės. Ir jis mane atsiminė.

- Klausyk, žyny Augmantai, - tarė jis 
lietuviškai, - ir visi klausykite. Aš pa
žįstu Lietuvą. Pažįstu ir jūsų dievus ir 
žinau jūsų papročius. Jūs - dorovinga ir 
garbinga tauta. Kilnios yra jūsų būdo ir 
jūsų dvasios savybės. Krikščionybė 
nebus jums sunki ir svetima našta. Jums 
nereikės didelio, nepakeliamo dvasios 
persilaužimo. Krikščionių Dievas, ku
rio jūs dar nepažįstate, yra ta pati di
džioji, nematomoji galybė, kurią jūs 
garbinate Perkūno vardu. Jis sukūrė ir 
tvarko žemę, saulę, mėnulį ir žvaigž-

dės. Jo galybę jūs matote perkūnijoje, 
žvaigždžių, mėnulio ir saulės judėjime 
padangėse, upių tekėjime, javų, žolės, 
medžių augime, lietų nešančiuose 
debesyse. Jums teks vyriausiąjį jūsų 
dievą tik kitu vardu pavadinti. To kas 
yra lietuvių būdo pagrindiniai bruožai: 
darbštumas, laisvės meilė, savo krašto 
meilė, narsumas, taikingumas, vai
šingumas, teisingumas, dora - reikalau
ja ir krikščionių Dievas. Jūs jau ir da
bar gyvenate kaip krikščionys, patys to 
nežinodami. Nesibijokite naujojo 
tikėjimo, jis jūsų būdo, jūsų papročių 
ir dorovės nepakeis. Krikščionių
tikėjimas išves jus į pažinimą vienin
telio tikrojo Dievo, kurį garbina ir 
.išpažįsta visos kaimyninės ir tolimes
nės Europos tautos.

- Jūsų šviesybe karaliau, o kaip tas 
naujo tikėjimo įvedimas bus vykdo
mas? - pakalusė kažkas iš vidurio me
nės.

Karalius pasišaukė prie' savęs tą 
nepažįstamųjų juodarūbių ir rudarūbių 
būrelį, ir jie ten, sukišę galvas, kažką 
savo tarpe negarsiai tarėsi. Pamojęs 
jiems pasitraukti, Jogaila garsiai pa

sakė:
- Užgesysime amžinąją ugnį, iš- 

ardysime aukurus, iškirsime šventuo
sius ąžuolus ir šventomis laikomas 
giraites, žmonėms užpilsime ant galvų 
vandens, kalbėdami krikščioniškas 
maldas, ir duosime žmonėms naujus 
vardus...

Karaliaus balsą nustelbė iš bajorų 
krūtinių išsiveržęs skaudus atodūsis. 
Taip dejuoja tik sunkiai sužeistieji. 
Pasigirdo garsūs protesto balsai.

Kunigaikštis Skirgaila neleido nepa
sitenkinimo jausmams įsiliepsnoti.

- Nutilkit! Šitaip, iš karto visi šaukda
mi, nesusikalbėsime.

Atsistojo jis beveik prieš karalių Jo
gailą ir rūsčiu balsu kalbėjo:

- Broli Karaliau! Ką tu kalbi? Ar tau ta 
lenkiškoji boba taip išdžiovino smegenis, 
kad tu protauti nebeįstengi? Susiprask! 
Nors aš pats jau krikščionis, stačiatikis, 
bet dabar aš kalbu už savo dievus mylin
čią lietuvių tautą. Jeigu tu pereisi mūsų 
kraštą, kaip baisi audra, naikindamas, 
ardydamas prabočių įdiegto tikėjimo 
šventenybes, sukeist prieš save ir prieš 
naują tikėjimą visą lietuvių tautą. Tavo
valdžia Lietuvoje sausos smilgos nebe
bus verta. Naminį karą sukelsi tu, o ka
riauti už tave ir už tavo Dievą reikės man. 
Man, sakau, reikės žudyti mūsų žmones. 
Neleisiu! Kol aš Tavo vardu Lietuvą val
dau, ne tik ąžuolo, aš sausos alksnio šakos 
neleisiu nukirsti dėl lenkiško Dievo. 
Lietuvoje visi medžiai šventi. Visos gi
rios - dievų dovana. Dieviška žemės jėga 
išdaigino ir užaugino medžius ir Lietu
voje, ir krikščionių karalystėse. Pažiūrėk 
tik į Rusią. Ten mano tikėjimo žmonės 
cerkves stato. Aplink jas visur medžiai 
auga. Nebijo Dievas medžių. Pasižiūrėk į 
savo Polščią. Prie lenkiškų cerkvių irgi 
medžiai žaliuoja. Nebijo ir lenkiškas Die
vas medžių. Tai kodėl tu ir tavo popai 
reikalauja, kad lietuviai pradėtų naują 
Dievą garbinti kirviais? Tikras lietuvis 
verčiau tave kirviu nukirs, bet nepalies 
šventu laikomo ąžuolo.

Lenkai lietuvius neprotingais lauki
niais laiko. Jie to tik ir nori, kad mes 
neprotingais pasirodytume, kad mes paže
mintume save, kad patys save apspjau- 
dytume, savo rankomis naikindami mū
sų lietuviško tikėjimo šventenybes. Vis
kas, kas priklauso tikėjimui, ar krikš
čioniškam, ar mūsų lietuvi škam, y ra šventa 
ir neliečiama. Gerbtina ir neliečiama net 
ir tada, kada jau nebenaudojama...

Tu eik ii' mokyk mūsų žmones naujo 
tikėjimo, būsi išmintingas. Tu siųsk tuos 
savo šventikus, ar kaip ten tu juos vadini, 
į plačiąją Lietuvą žmonėms apie Dievą 
Kristų pasakoti, teisingai pasielgsi. O kas 
jiems patikės, tegu krikštijąs!. Bet ne
drįsk, sakau tau, tu pats ar tavo atsivežtieji 
krikštytojai, nepagarbiai paliesti net 
mažiausio mums švento daikto - medžio, 
gyvio, aukuro - per amžius mūsų protėvių 
tikėjimu pašventinto, pavirtusio mūsų 
istorija, mūsų gyvenimo ir mūsų sielų 
dalimi.

Kunigaikštis Skirgaila kalbėjo šiurkš
čiai, maištingai, su vos slepiamo įtūži
mo gaidele. Kaip mūras nesujudėdami 
stovėjo menėje bajorai ir klausėsi beveik 
nealsuodami. Galvojo jie nustebę: žiūrėk 
Skirgaila, tas piktas ir apmaudingas ku
nigaikštis ir mums, lietuviams, šio to ver
tas. Kaip tvirtai jis dabar užtaria lietu
vių tikėjimą.

Jogaila, pradžioje Skirgailos kalbos 
sunerimęs, apsiniaukęs, pamažu pradėjo 
nurimti. Jo veidas prašviesėjo. Gal ir jo 
galvoje gimė geresnės, palankesnės 
mintys?

Prabilo kunigaikštis Vytautas: 
- Teisingai kalba brolis kunigaikštis 

Skirgaila. Pagalvok, broli karaliau, ką 
pasieksi suerzinęs ir sukėlęs prieš save
visą tautą? Nenaikink prievarta lietuvių 
tikėjimo šventų vietų. Kirviais lietuvių 
tikėjimo iš žmonių širdžių neiškaposi. 
Leisk - tegu naujasis tikėjimas ateina į 
Lietuvą pamažu ir taikingai, kaip pa
mažu ir taikingai ateina ryto aušra. Aušra 
ateina nesulaikoma, žingsnis po žings
nio. Ji nieko neardo, tik aiškiau apšviečia 
žemę. Tikėjimas į dievus tautos sielon 
giliai įaugęs. Žmonės nenusimes jo tau 
liepus, kaip nusimetamas sudėvėtas 
rūbas. Lietuviai gerbia save. Verčiami 
daryti tai, kas jų dvasią užgauna, jie užsis
pirs ir kovos prieš tavo pastangas. Palik 
lietuvių tikėjimo ženklus ir šventvietes 
nepaliestas. Leisk naujam tikėjimui įši- 
gyvendinti Lietuvoje taikos ir pagarbos 
keliu. Taip lengviau palenksi žmones 
apsiprasti su nauju tikėjimu.

Taip. Lietuvos krikštas neišvengia
mas. Dėl to krikštykimės protingai, 

pagerbdami protėvių tikėjimą. Neiš
niekinkime tautos šventovių, tik jas 
paskirkime tikrajam Dievui, kurį dalis 
tautos jau šiek tiek pažįsta. Mūsų priešai 
reikalaus matomo ženklo, kad mes senojo 
tikėjimo atsisakėme. Teks mums užge
sinti Šventąją Ugnį, bet ir užgesindami 
parodykime jai meilę ir pagarbą: arba 
leiskime jai pačiai užgesti, arba užbė
kime jos šiltą aukurą Šventaragio slėnio 
tyru vandeniu. Jos pelenus, prakirtę ledą, 
supilkime Vilijon. Tegu upė neša tuos 
pelenus Šventosios Ugnies į šventą ir 
amžiną jūrą. Jūroje buvimas, judėjimas, 
gyvastingumas tveria neribotus laikus. 
Ten vieta Amžinosios Ugnies pelenams.

Ant atvėsusio Amžinosios Ugnies 
aukuro parenkime Dievo Kristaus altorių. 
Uždekime prie jo visada degsinčią lem
pelę iš tos pačios Amžinosios Ugnies 
liepsnos. Ir žmonės eis - vieni pagerbs 
naujojo Dievo altorių, kiti nusilenks 
Amžinosios Ugnies atminimui. Ir šitaip 
pamažu susijungs tikėjimai, ir tauta ne
bus dvasiniai nualinta ar suskaldyta.

O dabar tavo atsivežtieji tikrojo 
Dievo tarnai tegu pakrikštija tik tuos, 
kurie patys krikšto panorės. Tu, broli 
karaliau, gali paskatinti mūsų bajorus 
krikštytis, duodamas jiems dovanų, vertų 
tavo karališkosios didybės...

Praneškime krikščioniškųjų tautų 
karaliams ir popiežiui, kad šiandien -1387 
metų vasario 17 dieną - sostinėje Vilniuje 
pradėtu krikštu Lietuva prisiima krikš
čionių Dievo valdžią savo žemėse. Tegu 
žino visi Europoje, kad nuo šios dienos 
lietuviai yra krikščioniška tauta.

Prieš karaliaus sostą stovintieji bajo
rai klausėsi kunigaikščio Vytauto kal
bos, ir įtampa menėje pradėjo nykti.
Kokie išmintingi žodžiai! Kaip ramybėje 
susiderins viskas, jeigu karalius tik pa
rodys gerą valią.

Vytautui baigus kalbėti, karalius Jo
gaila pakilo iš sosto.

- Ačiū jums. Tau, broli kunigaikšti 
Skirgaila ir tau, broli kunigaikšti Vytautai, 
už jūsų mintis ir už jūsų patarimus. Aš 
sutinku, darykime taip, kaip jum atrodo 
geriau.

Tada karalius kreipėsi į bajorus ir 
paklausė:

- O jūs, mano bajorai, ar sutinkate?
- Sutinkame! Sutinkame! - pasigirdo 

balsai, - mes klausysime tavęs, karaliau! 
Vesk mus ir Lietuvą į naujus laikus!

- Gerai, - pralinksmėjo Jogaila, - gana 
kalbų. Pradėkime veikti. Šiandien užge
sysime Šventąją Ugnį. Rytoj bus krikšto 
diena. Įsidėmėkite.

(Pabaiga sekančiame nr.)
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Lietuvos olimpietės Australijoje
Antanas Laukaitis

Kovo 8 dieną į Sydnėjų atskrido 
Lietuvos moterų olimpinė dviratininkių 
rinktinė, kurią sudarė: Jolanta Polikevi
čiūtė, pasaulyje laikoma 4-ta, Rasa 
Polikevičiūtė -11-ta, Diana Žiliūtė - 26-ta 
ir Edita Pučinskaitė 27-ta. Su jomis ats
krido jų treneris Valerijus Konovalovas 
ir gydytoja Gražina Bosaitė. Jos Sydnė- 
juje, Canberroje ir N. Zelandijoje rung
tyniavo su geriausiomis pasaulio dvi
ratininkėmis, kaip, pavyzdžiui, su dabarti
ne pasaulio čempione A. Cappellotto,
buvusia olimpine čempione K. Watt,

matyti pradžioje ir čia labai gerai pa
sirodžiusią Dianą Žiliūtę, važiuojančią 
pirmame trejetuke. Tačiau, varžybų 
viduryje jai atsitiko nelaimė - prasidūrė 
dviračio padanga. Kol ją pakeitė ji atsi
dūrė varžovių pabaigoje, o tuo metu į 
priekį išsiplėšė dvi amerikietės ir aust
rale. Kitos mūsų lietuvaitės buvo varžo
vių viduryje. Tačiau D. Žiliūtė parodė savo 
meistriškumą, kaip vėliau pranešė per 
garsiakalbį, ir pasivijusi kitas varžoves, 
lenktynes baigė 15-ta. Šias lenktynes 
laimėjo amerikietė P. Schuster, antrą 
vietą užėmė amerikietė D. Demet, tre-

Šiemet įvyks VI Pasaulio lietuviųspor- 
to žaidynės. Apie pasiruošimo darbus 
pasakoja organizacinio komiteto vado
vas Algirdas Raslanas.• * •

Kiek užsienio lietuvių dalyvaus 
žaidynėse?

Oficialiai užsiregistravo 570 užsienio 
lietuvių. Dar yra apie 100 neoficialių 
paraiškų. Daugiausia dalyvių bus iš Ru
sijos. Jiems organizacinis komitetas 
apmokės 25% kelionės išlaidų. Be to, 
susisiekimo viceministras A. Šakalys 
žadėjo, kad sumažins bilietų kainas iš 
Maskvos į Vilnių, taip pat stengiamės 
nemokamai gauti jiems vizas. Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės atstovas Gab- Algirdas Raslanas

nos pertrauką, kad sportininkai galėtų
legendine prancūze J. Longo-Ciprelli,

čią - australietė L. Tadich, ketvirtą -. rielius Žemkalnis atkreipė dėmesį, jog

buvusia Amerikos jaunių čempione D. 
Demet, amerikone „Tour of Mexico“ 
čempione P. Schuster, australiete čem
pione L. Tadich ir daug kitų pasaulyje 
žinomų dviratininkių.

Pačios pirmosios - parengiamosios 
rungtynės vyko Sydnėjuje. Jos buvo 
daugiau susipažinimo su Centenial Park 
lenktynių taku, kur vėliau vyko Pasaulio 
taurės varžybos. Po varžybų sostinėje, 
kur D. Žiliūtė buvo 6-ta, komanda iš
skrido į N. Zelandiją, kur Hamiltono 
mieste vyko tarptautinės individualios ir 
komandinės varžybos. Čia pirmąją dieną 
12 km varžybose D. Žiliūtė buvo 7-ta iš 
40 lenktyniavusių sportininkių, kai se
serys Polikevičiūtės: Jolanta buvo 11-ta, 
Rasa- 12-tairE.Pučinskaitė- 10-ta. Antrą 
dieną 84,6 km trasoje vėl geriausiai 
pasirodė D. Žiliūtė, atvažiavusi 3-čia iš 
38 važiavusių sportininkių. Ji atsiliko 36 
sekundėmis nuo pirmosios. Komandiniai 
pirmąsias dvi vietas laimėjo amerikietės 
ir 3-čią vietą - Lietuvos komanda. Trečią 
dieną ir vėl D. Žiliūtė 115 km lenktynė
se buvo 8-ta ir Lietuva - 3-čia. Ketvirto
se 109 km lenktynėse D. Žiliūtė buvo 2-ra 
ir Lietuva vėl 3-čia, kai Rasa Polike
vičiūtė - 12-ta. Paskutinėse N. Zelandijoj 
penktose 106 km varžybose D. Žiliūtė vėl 
buvo 2-ra, J. Polikevičiūtė - 12-ta, E. 
Pučinskaitė - 14-ta ir R. Polikevičiūtė - 
21-ma. Bendroje įskaitoje komandinėse 
varžybose Lietuva užėmė 2-rą vietą.

Pasaulio taurė
Kovo 29 dieną gražiame Sydnėjaus 

Centenial parke vyko pirmasis Pasaulio 
moterų taurės lenktynių etapas. Šiose 
lenktynėse dalyvavo taip vadinamos 
pasaulio moterų „žvaigždės“, tai J. Longo 
(Prancūzija), B. Heeb (Šveicarija), A. 
Oinonen (Suomija), K. Watt (Australija) 
ir komandos, susidedančios iš 4 dvi
ratininkių iš P. Afrikos, Amerikos, Ka
nados, Lietuvos, N. Zelandijos, Olandi
jos, Italijos, Šveicarijos, Tarptautinės, 
Škotijos ir 12 komandų iš Australijos. Iš 
viso dalyvavo 55 dviratininkės iš užsie
nio ir 36 iš Australijos. Po pirmųjų var
žybų Sydnėjuje, sekančios dvi bus 
Amerikoje ir Kanadoje ir paskutiniai trys 
etapai vyks Europoje, kur galutinai bus 
paskelbta Pasaulio taurės laimėtoja.

Gražus sekmadienio oras į puikų 
Centenial parką sutraukė ir kelioliką mū
sų tautiečių, tarp kurių, kaip oficialus 
svečias, su kitų valstybių konsulais buvo 
ir Lietuvos gen. konsulas Viktoras Šlite- 
ris su ponia.

Lenktynės jau nuo pat pirmųjų minu-, 
čių buvo labai įtemptos ir didelė minia 
žiūrovų, išsidėsčiusių per visą varžybų 
ratą, su entuziazmu sveikino prava
žiuojančias dviratininkes. Malonu buvo 
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amerikietė K. Kurech ir penktą - lietuvė reikia padėti vargingiau gyvenantiems
E. Pučinskaitė.

„Tour of Snowy“
Šios penkių dienų kalnų lenktynės 

prasidėjo balandžio 1 dieną. Jose daly
vavo 80 merginų iš Europos, Amerikos, 
Kanados, P. Afrikos ir Australijos. Pir
mąsias 99 km lenktynes Cooma - Tredbo 
laimėjo legendinė 39 metų prancūzė J. 
Longo-Ciprelli, kuri buvo 12 kartų pa
saulio čempione ir olimpine aukso me
dalio laimėtoja. Ji ir šiose lenktynėse pa
rodė savo meistriškumą. Antrą vietą 
laimėjo lietuvaitė Rasa Polikevičiūtė, 
kuri 1996 metais buvo pasaulinių varžybų 
sidabro medalininke. Po pirmų lenktynių 
kalnų kategorijoje, ji buvo pirmoji su 9 
taškais, kai antrąja tapo Ciprelli su 6 taš
kais. Trumpų distancijų (Sprint) ka
tegorijoje ji tapo pirmąja su 13 taškų, kai 
Ciprelli buvo trečioji su 5 taškais.

Antrose 112 km lenktynėse R. Po
likevičiūtė buvo 4-ta. Bendroje varžybų 
įskaitoje ji buvo 2-ra, kalnų kategorijoje 
Rasa buvo 2-ra, o Jolanta 3-čia, „Sprint“ 
kategorijoje Rasa tapo vėl pirmoji.

Trečiose 115 km lenktynėse D. Ži
liūtė atvažiavo 4-ta, J. Polikevičiūtė - 7-ta 
ir R. Polikevičiūtė - 9-ta. Bendroje įskai
toje R. Polikevičiūtė buvo 4-ta. Kalnų 
kategorijoje ji buvo 2-ra ir jos sesuo Jo
lanta 4-ta. „Sprint“ kategorijoje Rasa 
buvo vėl pirma ir D. Žiliūtė 8-ta.

Po visų varžybų kalnuose laimėtoja 
tapo amerikietė D. Demet, kuri Sydnė
juje vykusiose Pasaulio taurės varžybose 
buvo antra. Ji buvo Amerikos jaunių 
čempione, antrą vietą laimėjo australe 
čempionė A. Wilson ir trečią - garsioji 
prancūzė J. L. Ciprelli. Lietuvaitė R. 
Polikevičiūtė buvo 7-ta.

Kalnų kategorijoje laimėjo australe 
A. Wilson su 64 taškais ir mūsų R. 
Polikevičiūtė buvo antra su 45 taškais, o 
jos sesuo Jolanta - trečia su 30 taškų. 
„Sprint“ (trumpų distancijų) varžybose 
laimėjo amerikietė C. Hughes su 16 taškų 
ir R. Polikevičiūtė su 15 taškų buvo antra.

Po visų varžybų kalnuose dviratinin
kės su savo treneriu ir gydytoja dar dieną 
praleido Sydnėjuje, kur apsipirko ve
lykinėmis dovanomis ir dar šiek tiek čia 
pasisvečiavo. Visa šia kone mėnesį truku
sia kelione po Australiją ir N. Zelandiją 
treneris ir jo komanda buvo patenkinti. 
Paklaustas, kodėl merginos neišplėšė 
pergalių, jis pasakė, kad čia susirinko 
vienos iš geriausių pasauly dviratininkių 
ir australės su amerikonėmis, kurių buvo 
po 3 komandas, vienos kitoms labai pa
dėjo, o tas yra ypatingai svarbu dviračių 
lenktynėse. Tačiau visos šios varžybos 
buvo labai geras pasiruošimas būsimoms 
svarbioms lenktynėms Prancūzijoje ir 
Italijoje. Taip pat buvo labai gerai

lietuviams Rytuose. Galbūt rasime lėšų 
apmokėti ir visas jų buvimo Lietuvoje 
išlaidas, kad jie galėtų pabūti ir per Dai
nų šventę.

O kitų šalių atstovams?
Visai neseniai gavome netikėtą pra

šymą iš Australijos. Australijoje Antanas 
Laukaitis, žaidynių organizacinio komi
teto atstovas, prašo per visą olimpiadą ir 
žaidynes išlaikyti ir šios šalies sporti
ninkus, nes Australijos lietuvių kelionės 
išlaidos pačios didžiausios. Tačiau jiems 
galime pasiūlyti tik tai, ką ir visiems: 
žaidynių dalyvius išlaikome dieną iki 
varžybų, per varžybas ir dieną po jų.

Koks išlaikymas skirtas žaidynių 
dalyviams?

Maistui kiekvienas žaidynių dalyvis 
gaus po 25 litus, nakvynei skirta 30 litų. 
Apsigyventi galime pasiūlyti bendra
bučiuose. Jei kas nori gyventi kitur, pra
šom, bet mokėti reikės patiems. Tarsi- 
mės su viešbučiais, kad kiek sumažintų 
kainas. Pavyzdžiui, Kauno viešbučiuose 
žaidynių dalyviams daroma 30% nuolai
da. Kėglių varžybų dalyviai gyvens pas 
savo kolegas namuose, orientacininkai - 
poilsio namuose, keliautojai - palapinėse.

Per ankstesnes žaidynes jų dalyvius 
išlaikydavome visą laiką. Tačiau su
laukėme priekaištų: kodėl mums nuro- 
dinėjate, kur gyventi, juk mes laisvi žmo
nės. Dabar dalyviai gaus pinigus ir jei 
ras kur geriau - prašom. Seniau labai 
daug pinigų likdavo nepanaudota, nes 
užsakydavome maistą, o jie valgydavo 
pas gimines ar draugus.

Kurių sporto šakų varžybose užsie
nio lietuvių dalyvaus daugiausia?

Žaisti krepšinį žaidynėse užsiregis
travo 145 žmonės. Olimpiados dalyvius 
skaičiuosime atskirai. 38 užsieniečiai tu
rėtų dalyvauti sportinės žūklės, 71 - 
šaudymo varžybose. Gavome nemažai 
paraiškų, kuriose nenurodyta sporto šaka. 
Tenka jas rašiusiųjų klausti, kad tiksliai 
pasakytų, kurios sporto šakos varžybose 
dalyvaus. Yra norinčių dalyvauti ir 
žaidynėse, ir olimpiadoje. Bet jiems 
reikės pasirinkti vieną renginį. Krepšinio 
mėgėjai per žaidynes galės dalyvauti ir 
įprasto, ir trys prieš tris varžybose, tin- 
klininkai - salės ir paplūdimio varžybose. 
Tarp šių rungčių padarėme vienos die-

susipažinti su 2000-jų metų olimpinėmis 
trasomis ir daugiau priprasti prie Austra
lijos klimato. Spalio mėnesį Olandijoje 
vyks planetos čempionatas ir kitos var
žybos Europoje.

Atsisveikindamas treneris V. Kono
valovas visos komandos vardu padėkojo 
Australijos lietuviams už gražų priėmimą 
ir tarė: „Iki pasimatymo Lietuvoje! “

persikelti iš vienos vietos į kitą.
Vis dėlto kuo skiriasi žaidynės ir 

olimpiada?
Žaidynės turi tapti sporto visiems 

renginiu. Turi sumažėti išlaidos jų or
ganizavimui. Juk dalyvių kasmet vis 
mažėja. Rengti tokias žaidynes kaip da
bar - neapsimoka. Ateityje žaidynėse tu
rėtų likti tik tos sporto šakos, į kurių 
varžybas susirenka daugiausia dalyvių: 
krepšinis, žūklė, orientavimosi sportas. 
Seniau atvažiuodavo sportininkas su 
šeima ir visi, nors ir seniai nesportavę, 
užsiregistruodavo dalyvauti. Dabar atva
žiuoja tik sportininkai. Viskas labai pa
sikeitė, visi jau pamatė Lietuvą, euforija 
baigėsi, liko sportiniai interesai.

Olimpiadoje turėtų dalyvauti visi stip
riausieji Lietuvos sportininkai. Nebus tik 
vyrų krepšinio rinktinės narių, kurie reng- 
sis pasaulio čempionatui. Rankinio var
žybose dalyvaus keturios pajėgiausios 
Lietuvos komandos. Kad olimpiadoje 
tikrai dalyvautų visi stipriausieji, turi 
užtikrinti sporto šakų federacijos, kurios 
vykdo varžybas. Lietuvos olimpinės 
rinktinės kandidatams bus skiriamas 
ypatingas dėmesys, jie bus aprengti spe
cialia paradine apranga. Reikia žmonėms 
parodyti, kad turime olimpinę rinktinę, 
kad yra sporto elitas. Iš užsienio lietuvių 
olimpiados individualiose sporto šakose 
dalyvaus tik 10 ar 12 sportininkų. Nes 
olimpiada rengiama stipriausiems Lie
tuvos sportininkams, tai pasiruošimo 
Sydnėjaus olimpinėms žaidynėms pradžia.

Be to, organizacinis komitetas leido 
olimpiadoje dalyvauti užsienyje studi
juojantiems lietuviams, tad JAV lietuvių 
krepšinio komanda turėtų būti nebloga.

Kas rūpinsis žaidynių transportu?
Viskas vyks centralizuotai. Užsienio 

lietuvius pasitiksime oro uoste. Aišku, 
nemažai jų pasiims giminės, kitus vešime 
tiesiai į tas vietas, kur vyks varžybos. 
Visus žaidynių dalyvius iš kitų miestų 
atvešime į atidarymą ir uždarymą.

Kur vyks žaidynių atidarymas ir 
uždarymas?

Atidarymas - Kaune, uždarymas - 
Vilniuje. Tačiau ne viskas einasi sklan
džiai. Buvome paskelbę atidarymo 
šventės režisierių konkursą. Jo laikas 
baigėsi, o norinčių neatsirado nė vieno. 
Teks ieškoti. Uždarymas turėjo vykti 
Vilniaus centre, prie Baltojo tilto. Buvo 
numatyta, kad čia vyks ir jojimo varžy
bos. Tai būtų buvę įspūdinga. Tačiau šią 
savaitę gavome Vilniaus savivaldybės 
raštą, kad savivaldybė ir Žirginio sporto 
sąjunga nesutinka rengti varžybų miesto 
centre. Anot jų, būtų per didelės sąnau
dos - reikėtų išlyginti aikštę, be to, vieta 
pavojinga žirgams. Tad uždarymas vyks 
Vingio parke. Nukelta į 8 psl.
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Atsisveikinome sn a.a. Miku Apiniu
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Su a.a. Danguole Bog'ušieue atsisveikinant

Gimęs Kubiliūnų dvare (apie 4 km 
nuo Latvijos perėjimo punkto), Biržų 
apskrityje, Saločių valse. („Kubiliūnų 
dvaras apaugęs senais vijokliais, topo
liais ir aplink kūdras, nuo senyvo am
žiaus apipuvę svyruokliai. Tarp vijoklių 
jaunimas įtaisė supynęs. Prie kelio - 
raudonų plytų namas“ - rašė Mikas 
Apinys)

Šiame dvare Mikas Apinys gimė 
aštuntuoju vaiku Petrui Apiniui ir Elž
bietai Žemaitytei. Dvi sesutės ir vienas 
broliukas anksti mirė. Mikas užaugo 
jauniausiu iš šešių brolių (Petras, Anta
nas, Juozas, Jurgis, Bronius ir Mikas). 
Vaikystėje gyvenimas buvo kuklus, - kaip 
ir kiti, Mikas turėjo piemenauti. („Pa
mėgau gamtą. Su jausmu susirišau. 
Užsimezgė svajonės, tai buvo turtin
giausias sielos židinys" - M. A.)

Užbaigęs Globinų pradžios mokyklą, 
su buvusio Prancūzijoje konsulato tar
nautojo Trimako pagalba išvyko į Kauną. 
Buvo priimtas į Kauno III-čią gimnaziją. 
Nešiojo kino plakatus, kad užsidirbti 
pragyvenimui. Gimnaziją baigė 1937 
metais aukštais pažymiais. Stojo į uni
versitetą. („Bandžiau rašyti. Pavyksta. 
Pasidariau katalikiškos parapijos laik
raščių korespondentu. Pradedu rašyti 
vieną kitą eilėraštį“ - M. A.) Baigęs 
gimnaziją tarnavo kariuomenėje.

Įstojęs į Vilniaus universiteto Huma
nitarinių mokslų fakultetą pasirinko 
studijuoti žurnalistiką. Tuo pačiu laiku 
buvo Lietuvos Mokslo Akademijos tar
nyboje. Karo metu prisijungė prie Vil
niaus sukilėlių būrelio, kuris priešinosi 
komunistų okupacijai. Rusams užimant 
Vilnių, Vėliavos aikštėje iškėlė Lietuvos 
trispalvę, vos spėdamas pabėgti nuo 
priešo kulkų. (Įvykis užrašytas su vardais 
ir datom Vilniaus bibliotekos archyvuo
se - buvo šeši vyrai, keturis nušovė, du 
išsigelbėjo.)

Kai 1943 metais vokiečiai užėmė 
Lietuvą, vokiečių žandarai prievarta įtrau
kė jį į vokiečių kariuomenę. („Pavasaris 
Vilniuje. Išėjau į „Aušros “ kiną „ Guber
natoriaus“ filmas žiūrėti, ir nebegrį
žau “ - M. A.) Nuvežė į Baltarusiją, vėliau 
į Berlyną. Iš pradžių dirbo kaip žurnalis
tas - karo korepondentas, vėliau kovojo 
rytų fronte. Karo metu rašė lietuvių karių 
laikraščiui „Karys“.

'J Neužmiršiu!

Neužmiršiu to kelio, 
Kuris veda į namus... 
Neužmiršiu tėviškės upelio, - 
Betekančio sau pro rugius...

Atsiminimuos laikai nepranyko, 
Kaip sode paukšteliai čiulbėjo - 
Ir liūdną giesmelę iš tyko 
Traukė. Klausytis norėjos...

Neužmiršiu to kelio, 
Žaliuojančių tėvo laukų... 
Nes ilgesio jausmą tik kelia: 
Sugrįžt ir sugrįžt į namus...

Mikas Apinys

Po karo dirbo UNRRA'oje, Ame
rikiečių zonoje, Vokietijoje, Landshut'e, 
Bavarijoje, kaip registracijos įstaigos 
sekretorius. 1948 m. pradžioje 7-tu 
transportu Mikas atvyko į Australiją. Iš 
Bonegillos stovyklos buvo išsiųstas kartu 
su kitais lietuviais į Queenslandą prie 
Innisvalės kirsti cukrašvendres. Po 
dviejų sezonų buvo perkeltas į Brisbanės 
ligoninę užbaigti privalomą dvimetį 
darbą. Atvykęs į Sydnėjų vedė, gimė 
vienintelė dukra Liuda.

Australijoje pirmame dešimtmetyje 
Mikas aktyviai dalyvavo lietuvių ben
druomenėje. Redagavo katalikų laikraštį 
„Užuovėja“. Vėliau rašydavo straipsnius 
„Mūsų Pastogei“. (Su labai dideliu 
pasitenkinimu iki paskutinių dienų 
skaitė „M.P.“) Kurį laiką Mikas buve 
Wentworthvilles lietuvių bendruome
nės seniūnu. Vėliau dalyvavo nariu 
Bankstowno apylinės valdyboje. Tal
kininkavo Bankstowno Lietuvių Namų 
statyboje.

Australiškame gyvenime Mikas ilgus 
metus dirbo kaip buhalteris. Vietnamo 
karo metu gavo buhalterijos viršininko 
darbą amerikiečių kariuomenėje. Buvo 
paskirtas tarnauti Saigon‘e, o vėliau Long 
Binh, turėdamas civilio kapitono laipsnį. 
Patyręs dar vieno karo žiaurumus grįžo į 
Sydnėjų. („Gyvenamoji valanda kartais 
sukinėja kelius ne pagal norą. Posūkiuo
se pamatai daugiau, kaip kad būdamas 
vienoje vietoje“ - M. A.)Persikėlė gyventi 
arti jūros, MaroubrOje. („Rodos dar ir 
dabar lyg sėdėjau prie Palangos jūros ir 
mačiau kaip žuvėdra skubėjo... skriski 
Žuvėdra, lėki greičiau, - nešk mano laimę 
tolyn ir toliau“ - M. A.)

Linksmai atšventė savo 79-tą - pasku
tinį - gimtadienį ligonių prieglaudoje. 
Burwood'e kartu su savo šeimynėle. 
Staigiai suėmė liga, o po savaitės iškelia
vo į Amžinybę. Paliko dukrą Liudą, 
žentą Ron, anūkus Renatą ir Darių, bei 
sūnėnų ir dukterėčių Brazilijoje ir Lie
tuvoje.

Amžmątilsis Mikai ilsėkis ramybėje. 
Linksmų svajonių.

Atsisveikinimas su Velioniu - lai
dotuvės įvyko: 10.30 vai., West Chapel, 
Rookwood Gardens-balandžio 7 d., 1998.

N. N.

Janina Danguolė Račkutė-Bogušienė 
(visiems žinoma Danguolės vardu) gimė 
1923 metų vasario 18 dieną Utenos 
užmiestyje (tiksliau Ladygos gatvėje) 
esančioje tėvų - advokato Izidoriaus ir 
Leokadijos Rutkauskaitės Račkų sody
boje, supamoje Utenėlės upelio. Čia, 
Utenoje, ji lankė pradžios mokyklą, o vė
liau gimnaziją.

Baigus gimnaziją Danguolė buvo 
apsisprendusi tapti gydytoja, bet esant 
neramiems laikams, tėvams nenorint leis
ti dukros į miestą dėl galimų karo meto 
pavojų, apsisprendė stoti į Dotnuvos Že
mės ūkio akademiją, kur ir išbuvo iki 
1944 metų - antrosios karo bangos at- 
siritimo. Namo grįžti pavėlavo (laikė tuo 
metu baigiamuosius egzaminus), buvo 
atkirsta karo veiksmų ir net nepamatė, 
kaip su pabėgėlių banga atsirado Vo
kietijoje, ant Oderio upės krantų, Frank
furto mieste. Bet ir čia nesijautė saugiai - 
besitraukdama nuo užeinančio fronto, 
pasiekė Garmisch-Partenkirchen'ą, dirbo 
daržų ūkyje. Po karo gyveno Hanau lie
tuvių stovykloje, dirbdama stovyklos 
ligoninėje. Vėliau mokėsi Kemptene 
įsisteigusiuose gailestingųjų seserų kur
suose, kuriuos baigusi grįžo į Hanau ir 
iki išvykstant į Australiją dirbo stovyk
los ligoninėje.

Australijon Danguolė atvyko pir
muoju transportu 1947 metų vasario 28 
dieną ir buvo paskirta dirbti į vieną 
Canberros ligoninę. Vėliau kurį laiką 
dirbo vienoje Melboumo ligoninėje, o 
užbaigus privalomą darbo sutartį, per
sikėlė dirbti į vieną Sydnėjaus ligoninę. 
Sydnėjuje susipažino su inžinierium 
Mikalojum Bogušu ir 1952 metais sukūrė 
šeimą. Iš pradžių gyveno Canterbury 
priemiestyje, kur neužilgo pasistatė sau 
namus. 1953 metų sausio 1 dieną gimė 
dukra Julija, išpildžiusi motinos svajonę 
ir tapusi gydytoja. Vyras mirė 1972 me

A. f A. Danguolei ISogušienei
mirus, jos dukrai Julijai su šeima nuoširdžią užuojautą reiškia

Aleksas ir Vita Jakštai

A. f A. Pranui Lazutkai
mirus, jo dukroms Audronei ir Danai, jų šeimoms ir giminėms reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime

Guoda ir Jurgis Bliokai,
Milda Bukevičienė ir jų šeimos

A. f A. Arūnui Staugaičiui
mirus, jo žmoną ir šeimą giliai užjaučia 

Danutė ir Petras Baltučiai, Plungės raj. Lietuva

Mirus
A. f A. dr. Arūnui Staugaičiui

mūsų giliausia užuojauta jo žmonai Bronei ir šeimai. Mes kartu liūdime ne
tekę brangaus draugo.

Laima ir Vytenis Šliogeriai

A. f A. Arūnui Staugaičiui
mirus, nuoširdžią užuojautą liūdesio valandoje žmonai Bronei ir visai 
šeimai reiškia

Daiva, Danius ir Aistis Bieri

A. f A. Miliui Apnnui
mirus, vietoje gėlių aukojame "Mūsų Pastogei" $ 40.

A. ir I. Dudaičiai
A. ir M. Reisgiai
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tų gruodžio 8 dieną. Baigusi prekybos 
koledžą Danguolė iki išeinant į pensiją - 
29 metus dirbo Princo Alberto ligoninės 
atskaitomybės departamente.

Vėlesniais metais Danguolė ilgesnį 
laiką gyveno Padstow Heights ir Syd
nėjaus pajūrio Dolls Point'e, kur turėjo 
nusipirkusi butą.

Dar būdama ketvirtoje gimnazijos 
klasėje Danguolė įstojo į skautes (apie 
1935 m.). Tais pat metais davė skautės 
įžodį, buvo paskirta paskiltininke. Vieną 
vasarą stovyklavo Zarasų apylinkėse. 
1978 metais įstojo į Sydnėjaus Skautų 
Židinį ir iki mirties buvojo nare.

Per paskutinius kelerius metus jos jau 
nebematėme Židinio sueigose, nes ji 
sunkiai sirgo. B. Ž.

• * *
Janina Danguolė Račkutė-Bogu

šienė mirė š. m. balandžio 1 dieną 
Nursing Home, Strathfield'e. Laido
tuvėmis rūpinosi vienintelė Mikalojaus 
ir Danguolės Bogušų dukra dr. Julija 
Basil! ir jos šeima. Šv. Mišios buvo 
aukojamos šv. Joachimo bažnyčioje, 
Lidcombe, balandžio 6 dieną. Jas atlaikė

Nukelta į 8 psl.

A. f A. Mikui Apinini
mirus, dukrai Liudai Popenhagen ir jos šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia ir 
drauge liūdi

Irena ir Algis Dudaičiai
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Sporto šventei ruošiamasi rūpestingai [
Atkelta iš 7 psl. .

Ar sporto bazės ir miestai, kuriuose 
vyks varžybos, jau pasirengę žaidy
nėms ir olimpiadai?

Labai naudingas buvo sporto bazių 
remontas prieš Baltijos jūros šalių 
žaidynes pernai. Bazės ir toliau atnau
jinamos. Baltijos žaidynės buvo tarsi 
impulsas. Džiugu; kad miestų savivaldy
bės, pamačiusios, jog Sporto departa
mentas skiria pinigų bazių remontui, 
nemažai prisidėjo ir pačios. Bazės juk 
liks miestams. Tos bazės, kurios atnaujin
tos neseniai, kasmet remontuojamos. 
Šiek tiek lėšų skyrėme naujai įrangai, 
inventoriui pirkti.

Miestų organizaciniai komitetai ren
gia kultūros programą, visur bus varžybų 
atidarymas ir uždarymas. Visų sporto 
federacijų ir miestų, kur vyks varžybos, 
atstovai buvo susitikę. Dabar į tuos mies
tus važiuos varžybų vyriausieji teisėjai ir 
organizacinio komiteto nariai. Žodžiu, 
darbas vyksta.

Kaip bus pagerbti pirmosios Tautinės 
olimpiados dalyviai?

Stengsimės jiems parengti specialią 
programą. Norėtume, kad jie žygiuotų 
eisenoje, kad juos pristatytų žiūrovams. 
Jie turėti) būti pagerbti vakaronėse, ap
dovanoti varžybų nugalėtojus. Juk spor
to veteranų dėka olimpiada ir buvo at
gaivinta. Be to, per žaidynes bus apdo
vanota 600 Lietuvos sportui nusipelniu
sių žmonių. Tarp jų turėtų būti ir pirmo
sios olimpiados dalyviai.

Kokias dovanas gaus varžybų nu
galėtojai ir prizininkai?

Žaidynių medalius kaldina Lietuvos

monetų kalykla. Lietuvos tautinis olim- i 
pints komitetas prie medalių pridės 
gintarinius prizus.

Jau ruošiama ir kita žaidynių atribu
tika - marškinėliai, plakatai, sportiniai 
kostiumai, akreditacijos kortelės. Visi 
teisėjai turės vienodą aprangą. Savo 
spalvos aprangą turės ir kitų žaidynes 
aptarnaujančių tarnybų atstovai, bus 
lengva juos atpažinti.

Ar daug rėmėjų turės žaidynės?
Šiuo metu jų yra dešimt. Nemažai 

jų rėmė ir Baltijos žaidynes, vadinasi, 
mumis pasitiki. Visi remia žaidynes sa
vo produkcija ir reklamos plotu. O pi
nigus žaidynėms skiria Vyriausybė ir 
Tautinis olimpinis komitetas.

Kalbėjosi Marius Grinbergas

Žaidynių skaičiai
Paraiškas dalyvauti žaidynėse jau 

padavė šių užsienio šalių lietuviai: Latvi
jos - 119, Estijos - 14, Didžiosios Brita
nijos - 5, Kanados - 54, JAV - 46, Danijos
- 3, Lenkijos - 41, Rusijos - 190, (Kras
nojarsko krašto - 12, Sankt Peterburgo - L 
32, Igarkos - 78, Karaliaučiaus - 47, 
Maskvos - 21), Baltarusijos - 29, Argenti
nos - 17, Ukrainos - 6, Švedijos - 4, 
Australijos - 40.

Jie dalyvaus šių sporto šakų varžy
bose: krepšinio - 145, plaukimo - 16, 
tinklinio - 26, paplūdimio tinklinio - 21, 
regbio - 8, šachmatų - 23, sportinės žūklės
- 38, dviračių sporto - 23, teniso -14, bad
mintono - 16, stalo teniso - 23, orientavi
mosi sporto - 7, biliardo - 16, kėglių - 15, 
keliautojų sporto - 28.

(„Lietuvos aidas“ 1998.3.27)

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

Klubas atidarytas 
Pirmadieniais 5.00 v.v. - 10.30 v.v. 
Antradieniais klubas uždarytas 
Trečiadieniais 5.00 v.v. - 10.30 v.v. 
Ketvirtadienis 5.00 v.v. - 11.00 v.v. 
Penktadienis 5.00 v.v. - 12.00 v.v. 
Šeštadienis 12.00 v.p.p. - 1.00 v. nakties 
Sekmadienis 12.00 v.p.p. - 10.00 v.v.

Klubo valgykla veikia:
Šeštadieniais - 12.00 v.p.p. - 2.00 v.v. švediškas stalas 
(smorgasboard) ir 6.00 v.v. - 8.00 v.v.
Sekmadieniais - 12.30 v.p.p. - 7.00 v.v.

Labdaros siuntiniai į Lietuvę
Katalikų Kultūros Draugija praneša, kad dar yra keletas asmenų, neatsiėmu- 

sių paketams siųsti į Lietuvą dėžių. Šiuo reikalu skambinkite Antanui Kramiliui 
tel. (02) 9727 3131.

Talpintuvas bus pakrautas balandžio 25 dieną, nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. po pietų 
Lietuvių Klubo kieme.

Laivas "New Zeeland Pacific" išplauks iš Sydnėjaus gegužės 2 dieną (jeigu jo 
nesutrukdys streikai) ir bus Klaipėdoje apie birželio 25 dieną.

LKK draugija

Sydnėjaus Liet. Katalikų Kultūros Draugijai
Su šv. Velykomis, su pavasario šven

te. Jums ir jūsų bendraminčiams geros 
sveikatos.

Prieš kelias savaites mes buvome 
Vilnijos krašto lietuvių mokyklose.
Stengėmės aplankyti šiais metais įsi—

išmoksta lietuviškai. Dieveniškėse. Ja-' 
šiūnuose, Turgeliuose jau yra ir lietuviški1 
ansambliai. Jie koncertuoja ne tik savo 
mokykloje, bet važinėja ir po kitus kai
mus. Žinoma opozicija iš lenkų yra, net 
lenkų kunigai nekalėdoja tos šeimos, jei

Dėmesio, Melburno lietuviams!
Labdaros siuntiniai bus priimami Lietuvių namuose šeštadienį, balan

džio mėn. 25 d., tarp 10-13 vai. ir sekmadienį, balandžio 26 d. tarp 9-11 
ir 12 - 14 vai.

Prašome nepamiršti atsinešti kvitus.
Laivas su mūsų talpintuvu išplauks balandžio 29 dieną.
Už gautas aukas 100 dol. iš Ferdinando. Gužo, 50 dol. - Irenos O'Dwyer, 

20 dol. - Malvinos Miliauskienės ir 10 dol. Aldonos Šeškytės nuoširdžiai 
dėkojame. Melburno lietuvių katalikių moterų draugijos vaidyba

kūrusias kaimo mokyklas. Jos yra pačios 
neturtingiausios ir reikalingos pagalbos. 
Mokykloms už jūsų paaukotus pinigus 
(1000 Australijos dolerių) per Kaziuko 
turgų mes nupirkome 8 audiomagneto- 
fonus ir šiems aparatams 120 audioka- 
sečių. Dar kasoje liko 106 litai. Išleidome 
2454 litus. Aplankėme ir padovanojome 
aparatus ir kasetes: Akmenynės, Ka
lesninkų, Poškonių, Šalčininkų „Lietuvos 
Tūkstantmečio“ (2), Zavišonių, Šalči
ninkėlių, Butrimonių lietuvių mokyk
loms. Audiokasetės yra suaugusiems, nes 
vakarais būna lietuvių kalbos pamokos 
suaugusiems lenkams ir gudams. Vaikiš
kas audiokasetes mes nupirkome už 
Melboumo Lietuvių Katalikių Draugijos 
(pirmininkė p. H. Statkus) paaukotus 
pinigus. Taigi aprūpinti ir vaikai, ir su
augę. Džiugu, kad lietuvių mokyklų šia
me krašte daugėja. Jų jau yra ir dides
niuose kaimuose. Kai kur sąlygos ge
resnės, bet kai kuriose kaimo mokyklose 
sąlygos labai blogos, bet mokytojai pa
sišventę ir dirba. Vaikai labai greitai

vaikas eina į lietuvių mokyklą.
Dabartinė valdžia šį kraštą labai pa

laiko, ypač Z. Zinkevičius, nes jis yra ki
lęs iš to krašto ir žino visas lietuvių 
problemas. Dabar jį pašalino, tai neži
nome kas bus. Jei vėl bus kaip anksčiau 
prie LDDP, bus blogai, nes prie jų net 
Turgelių lietuvių mokyklos mokytojams 
nemokėjo algos. Laukiame pasikeitimų. 
Gal naujas prezidentas pasidomės tuo 
kraštu.

Tiesa, jūsų atsiųstus drabužius per
daviau Eišiškių lietuvių mokyklai, kny
gas perdaviau Šalčininkų lietuvių „Lie
tuvos Tūkstantmečio“ mokyklai, siuvi
mo mašiną Turgelių lietuvių mokyklai, ■ 
nes jiems nupirkome berniukams tau
tiniams drabužiams medžiagos, tai galės 
pasisiūti.

Jums ir visiems Sydnėjaus lietuviams 
linkime sveikatos ir daug genį darbų 
Lietuvai. Vien tik Jūsų dėmesys ir pri
siminimas mus visus ir ypač Vilnijos krašto 
gyventojus labai palaiko. Ačiū jums.

Arvydas Šeškevičius ■

Dėmesio Melbourne lietuviai!

Šit a.a. Danguole Bogušieue atsisveikinant
Atkelta iš 7 . psl.

ir į kapines palydėjo kun. Norman Grady. 
Mišių metu skaitymus atliko Danguolės 
anūkė - vyresnioji Basillų dukra Nicola. 
Giedojo laidotuvėse dalyvavę „Damos“ 
choristai. „Libera“ sugiedojo Antanas 
Kramilius.

Danguolė palaidota Rook wood‘o 
kapinių lietuvių sekcijoje prie 1972 me
tais mirusio vyro Mikalojaus. Kapinėse
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atsisveikinimo žodžius tarė Sydnėjaus 
Apylinkės valdybos vicepirmininkas 
Antanas Kramilius ir draugė - Sofija 
Šaparienė, Danguolę lankiusi slaugos 
namuose. Dukra Julija, ilgesniu žodžiu 
atsisveikindama su mama, jai padėkojo 
ne tik už užauginimą ir globą, bet ir 
supažindinnną su jos tėvų kraštu - Lie
tuva. Laidotuvės baigtos sugiedant Tau
tos Himną. Šermenys vyko Sydnėjaus 
Lietuvių Namuose, Bankstowne.

J. Z.

Pranešame, kad sekmadienį, gegužės 3 dieną, 1,30 vai. po pietų įvyks ALB 
Melboumo Apylinkės metinis susirinkimas. Visus kviečiame dalyvauti. Susirinkimas 
pravedamas Jubiliejinėje salėje Melboumo Lietuvių Namuose.

ALB Melboumo Apylinkės Valdyba

Dailininko Vaclovo Rato paroda
Šią vasarą Vilniuje Lietuvos Dailės muziejus ruošia žymiojo Australijos lietu

vio grafiko Vaclovo Rato meno darbų parodą. Esame gavę pranešimą, kad paskutinė 
proga Sydnėjaus lietuviams pamatyti V. Rato darbus bus Lietuvių Klube gegužės 9-10 
dienomis (Motinos dienos proga) ruošiamoje parodoje. "M.P." inf.

Motinos diena Hobarte
Hobarte Motinos dieną švęsime šeštadienį, gegužės 9 dieną, 16 vai. ponų Šikšnių 

sodyboje 43 Easton Av. West Moonah.
Visus tautiečius, gyvenančius ar besilankančius Tasmanijoje, nuoširdžiai kvie

čiame atvykti. Programą paruoš ir svečius pavaišins kava, arbata bei užkandžiais 
ponia Loreta Eskirtienė. ALB Hobarto apylinkės valdyba

Aukos Geelongo Lietuvių Namams
Geelongo Lietuvių Namų statybai gautos šios aukos:
$200-L. ir S. Bungarda, $150-V. ir J. Šalaviejus, $ 100-S. ir V. Karpuška, 

po $ 50 - J. ir K. Ratkevičiai ir G. M. O'Connor (ALP), $ 40 - Č. ir D. Sherson.
Nuoširdžiai dėkojame už aukas. S. Šutas, pirmininkas
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