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■ Baltijos valstybių pre
zidentų susitikimas Rygoje

Praeitą antradienį Rygoje įvyko 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentų 
Valdo Adamkaus, Gunčio Ulmanio ir 
Lennarto Meri'o susitikimas. Tradici
niai trijų šalių prezidentų susitikimai 
vyksta kas pusę metų. Naujam Lietuvos 
prezidentui Valdui Adamkui šis Baltijos 
šalių viršūnių susitikimas buvo pir
masis. Sprendžiant iš komentarų 
spaudoje, Lietuvos vadovas šiame 
susitikime sugebėjo įnešti naujų idėjų 
ir planų.

Susitikimas vyko už uždarų durų ir 
truko beveik dviem valandomis ilgiau, 
nei buvo numatyta. Kaip teigia gerai 
informuoti šaltiniai, susitikimas užtru
ko dėl V. Adamkaus „kaltės“. Kaip pra
nešė „Lietuvos rytas“, Lietuvos Pre
zidento iniciatyva pradinis trijų prezi
dentų pareiškimo variantas virto 
pranešimu spaudai, o šalia dar atsirado 
pranešimas dėl trišalio ekonominio 
bendradrarbiavimo ir infrastruktūros 
projektų. Tai pirmasis tokio pobūdžio 
pareiškimas, nes jame prezidentai pir
mą kartą konkrečiai įvardijo tas 
ekonominio bendradarbiavimo sritis, 
kurioms šalių vyriausybės turi skirti 
ypač daug dėmesio.

V. Adamkaus iniciatyva prezidentai 
svarstė tarptautinės komisijos, kuri 
įvertintų 1939 - 1991 metų įvykius 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, su
darymą. Tokios komisijos vertinimas, 
prezidentų nuomone, labai padėtų 
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objektyviai pažvelgti į nacių ii- sovietų 
okupacijos metais padarytus nu
sikaltimus, kuriuose nukentėjo ar ga
lėjo dalyvauti ir Baltijos valstybių 
piliečiai. „Tų metų istoriniai įvykiai, 

■ypač padaryti nusikaltimai, yra įvai
riai interpretuojami. Jais dažnai 
spekuliuojama politiniais tikslais“, - 
sakė Lietuvos Prezidentas po susitiki
mo įvykusioje spaudos konferencijoje. 
Latvijos prezidentas G. Ulmanis pareiš
kė jau artimiausiu metu susitiksiąs su 
žinomais Latvijos istorikais ir ap- 
svarstysiąs tokios komisijos įkūrimo 
galimybę.

■ Pastangos atgauti Lietu
vos ambasadų pastatus

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos 
(LŽTA) atstovai, dalyvavę Paryžiuje 
vykusiame tarptautiniame žmogaus 
teisių problematikai skirtame kongre
se, priminė Lietuvos ambasadų Pary
žiuje ir Romoje grąžinimo klausimą. 
LŽTA komiteto atsakingas sekretorius 
Stasys Kaušinis pranešė, kad asocia
cijos vicepirmininkė Marija Bikaus- 
kienė Tarptautinės žmogaus teisių ly
gų federacijos prezidentui Patrick 
Baudoin perdavė peticiją,kurioje kal
bama apie negrąžintas ambasadas. P. 
Baudoin pažadėjo savo paramą skubiai, 
sprendžiant šią problemą.

Praėjusią savaitę naujoji Lietuvos 
ambasadorė Prancūzijoje Asta Skais
girytė susitiko su Prancūzijos prezi
dento patarėju užsienio politikos 
klausimais Jean - David Levitte. 

Susitikimo metu prancūzų pareigūnas 
pareiškė, kad Prancūzija pasirengusi 
finansuoti Rusijos atstovų išsikėlimą iš 
Baltijos valstybėms priklausančių pa
statų Paryžiuje. Šiuo metu negrąžin
tame Lietuvos ambasados pastate 
Prancūzijos sostinėje yra įsikūręs Ru
sijos konsulatas ir naujienų agentūros 
atstovybė.

■ Keičiasi valstybės saugu
mo vadovai

Praeitą trečiadienį susitikęs su Pre
zidentu V. Adamkumi apie savo 
atsistatydinimą paskelbė Valstybės 
saugumo departamento (VSD) ge
neralinis direktorius Jurgis Jurgelis. 
Valstybės vadovas paskelbė „su dė
kingumu“ priimąs atsistatydinimą. 
„Noriu padėkoti jam už lojalų darbą 
valstybei. Turiu apgailestauti, kad rei
kia žengti tokius žingsnius. Bet tai kai 
kuriais atvejais yra neišvengiama“, - 
pridūrė V. Adamkus.

Jau sekančią dieną V. Adamkus pa
teikė Seimui siūlymą Valstybės saugu
mo departamento generaliniu direk
toriumi skirti vieną konservatorių 
lyderių, dabartinį Seimo užsienio rei
kalų komiteto pirmininką Mečį Lau
rinkų. V. Adamkus pabrėžė, kad M. 
Laurinkų kandidatu į saugumo vadovo 
postą jis pasirinko savarankiškai, .'„B's u 
įsitikinęs, kad M. Laurinkus yra pa
jėgus sustiprinti šio departamento 
veiklą ir darbo organizavimą. Tikiu, 
kad jis nebus įtakojamas kitų interesų 
grupių“, - sakė Lietuvos Prezidentas. 
46 metų M. Laurinkus jau yra vadova
vęs Lietuvos saugumo žinybai 1990 - 
1991 metais.

Mečys Laurinkus

■ R. Ozolo vadovaujamos 
delegacijos vizitas Kaliningrade

„Per artimiausius porą metų Lietu
va privalo labai aiškiai numatyti savo 
ir Kaliningrado krašto santykių pers
pektyvą Europos Sąjungos konteks
te“, - gegužės 13 d. pareiškė Seimo 
pirmininko pavaduotojas Romualdas 
Ozolas, baigdamas dviejų dienų vizitą 
Kaliningrado krašte. „Šios kelionės 
metu išryškėjo Lietuvos problema - 
neturime generalinio veikimo plano. Po 
mūsų kelionės turėtų vykti didelės 
diskusijos ir būti priimami sprendi
mai“, - sakė R. Ozolas. Jis pareiškė, kad

Romualdas Ozolas

Lietuvos parlamentarai yra labai 
patenkinti tuo, ką išgirdo iš krašto 
gubernatoriaus Leonido Gorbenkos ir 
iš Dūmos vadovų apie Lietuvos ir 
Kaliningrado bendradarbiavimo toles
nes galimybes, čia įsileidžiam daugiau 
lietuviško kapitalo. „Be jo nebus ir 
Lietuvos valstybės aktyvesnio daly
vavimo Kaliningrado srities gyveni
me", - sakė R. Ozolas. Konkrečiai bu
vo pasiūlyta Kaliningrado vadovams 
paremti Lietuvos banko atėjimą į re
gioną. Pasak R. Ozolo, per Lietuvos 
parlamentarų vizitą Kaliningrade 
pasiekta pakankamai rimtų susitarimų. 
Gautas pažadas, kad jau kitą savaitę 
Kaliningrado administracija atnaujins 
derybas vėl tiekti čia elektros energiją 
iš Lietuvos. Susitarta, kad nebeliks 
kliūčių Lietuvai steigti muziejų Vydū
no name Tilžėje (dabar Sovetskas). T. 
Gorbenka pritarė,kad rudenį arba va
saros pabaigoje įvyktų konferencija, 
skirta M. Mažvydo „Katekizmo“ 450 
metų jubiliejui. Bus kuriama Ka
liningrado - Lietuvos kultūros ryšių 
draugija, sutarta organizuoti Lietuvos 
muzikų rėmimo fondo renginių pro
gramą. Seimo narių susitikime su 
Lietuvių bendruomenės atstovais Ka
liningrade daug kalbėta apie lietuvy
bės išsaugojimą šiame krašte, siūlyta 
Lietuvai ieškoti lėšų ir įsteigti Ka
liningrade. kultūros centrą, remti 
mokytojus, mokančius vaikus lietuvių 
kalbos.

■ Nesantaika socialdemo
kratų gretose

Socialdemokratų partijos tarnyba 9 d. 
nusprendė atleisti Rimantą Dagį iš Sei
mo socdemų frakcijos seniūno pa
vaduotojo pareigų ir į šias pareigas 
paskirti Juozą Oleką. Lietuvos so
cialdemokratinio jaunimo sąjungos 
vadovas, Seimo narys Rolandas Zuoza 
yra įsitikinęs, jog R. Dagio nušalinimas 
yra „susidorojimas su vienu iš partijos 
lyderių“. Tai jis preiškė praeitą pir
madienį Seime surengtoje spaudos 
konferencijoje. LSDP vicepirmininkas 
Vytenis Andriukaitis Eltai sakė, kad 
toks sprendimas priimtas dėl to, kad R. 
Dagys yra labai užimtas ir negali 
pakankamai dėmesio skirti darbui 
frakcijoje. „Tai yra didelis melas ir
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Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.
neteisybė, tai iš tiesų yra susidoroji
mas", komentuodamas partijos vice
pirmininko teiginius pirmadienį sakė R. 
Zuoza. R. Zuozos įsitikinimu, so
cialdemokratams kenkia lyderių 
nesutarimai, todėl, pasak jo, būtų 
naudinga juos visus pakeisti naujais 
žmonėmis.

„Respublika“ gegužės 15 d. paskelbė, 
kad R. Dagys ketina kurti frakciją par
tijos viduje. Tai, pasak dienraščio, lei
džia daryti ir partijos statutas, pagal ku
rį frakcijai turi priklausyti ne mažiau 
kaip 10% partijos narių. Ir frakcijos 
kūrėjų, ir partijos pirmininko Aloyzo 
Sakalo nuomone, kuriant tokią frakciją 
partija neskaidoma.

Tuo tarpu Seimo narė Vida Stasiūnai
tė pirmadienį įteikė Seimo valdybai 
pareiškimą, kad pasitraukia iš So
cialdemokratų frakcijos. Parlamentarė 
teigia iš frakcijos pasitraukianti dėl 
pažiūrų skirtumų ir dėl to, kad išsiskyrė 
požiūriai į organizacinius dalykus.

■ Išleistas V. Landsbergio 
įgrotas diskas

Pasaulio muzikos įrašų parduotuvėse 
šią savaitę pasirodė Seimo pirmininko 
Vytauto Landsbergio įgrotas lietuvių 
kompozitoriaus ir dailininko Mikalo
jaus Konstantino Čiurlionio sonatų 
fortepijonui kompaktinis diskas „Bom 
of the Human Soul“. Mintis išleisti M. 
K. Čiurlionio sonatas „EMI Classics“ 
prodiuseriams kilo po to, kai tai pada
ryti pasiūlė pasaulyje žymus vio
lončelistas Mstislav Rostropovič Vytau
to Landsbergio įgrotas kompaktinis 
diskas išleistas garsioje Londono „Ab
bey Road“ studijoje. Jo viršelyje M. K. 
Čiurlionio paveikslo „Pilies pasaka“ 
reprodukcija. Kompaktinio disko 
oficialus pristatymas, dalyvaujant 
Vytautui Landsbergiui ir Mstislav 
Rostropovič, įvyks gegužės 20 dieną 
Londone Lietuvos ambasadoje.

■ Lietuvos teatro meistrų 
sėkmė

Su didžiuliu pasisekimu gegužės 
pradžioje Lietuvos operos ir baleto tru
pė dalyvavo Amerikoje, Vašingtone, 
Kenedžio centre vykstančiame „Rusų 
muzikos festivalyje“. Festivalyje buvo 
parodyti du Sergiejaus Prokofjevo bale
to „Romeo ir Džiuljeta“ spektakliai. 
Spektakliuose griežė Vašingtono na
cionalinis simfoninis orkestras, kuriam 
dirigavo buvęs jo vadovas maestro 
Mstislav Rostropovič. Pagrindinius 
vaidmenis šoko Eglė Špokaitė ir

Eglė Špokaitė

Eduardas Smalakys. Šias Lietuvos teatro 
gastroles surengė Lietuvos naciona- 
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lines filharmonijos direktorius Gintau
tas Kėvišas. Jis pasakojo, kad visi bi
lietai į spektaklius buvo parduoti prieš 
1,5 mėnesio. Spektaklį matė specialiai 
iš Niujorko atskridęs vienos didžiausių 
pasaulio menų agentūros „Columbia“ 
prezidentas Ron Wilford. Po spektaklio 
jis pusę valandos aukštino „Romeo ir 
Džiuljetą“, o Eglę Špokaitę tiesiog 
dievino. Rugsėjį Lietuvos baletas šį 
spektaklį rodys Baden Badene, Vo
kietijoje. Dabar Gintautas Kėvišas de
rasi dėl gastrolių Japonijoje ir Ar
gentinoje.

■ Lietuva Varšuvos knygų 
mugėje

Didžiulis būrys - pustrečio šimto 
Lietuvos leidėjų, rašytojų, filosofų, 
atlikėjų - praeitą trečiadienį išvyko į 
Lenkiją dalyvauti 43 - ojoje tarptauti
nėje Varšuvos knygų mugėje. Gegužės 
13-18 dienomis vyksianti mugė ypač 
svarbi Lietuvai, kuri yra šio didelio 
tarptautinio renginio garbės viešnia. 
Pasak Lietuvos leidėjų asociacijos 
prezidento Vinco Akelio, tam, kad. 
Lietuva būtų pakviesta garbės viešnia, 
teko derėtis net dvejus metus. Toks 
statusas suteikia galimybę parodyti ne 
tik savo šalies literatūrą, knygų leidy
bą, bet ir apskritai kultūrą, meną. Be
veik penkiasdešimt Lietuvos leidėjų 
įrengs vieną nacionalinį stendą, kuria
me bus pristatoma daugiau kaip keturi 
šimtai pavadinimų naujausių knygų, 
albumų, kurių nemaža dalis skirta 
specialiai šiai mugei. Plati Lietuvos 
kultūrinė programa jau prasidėjo ir tę
sis ilgiau nei pati mugė. Lietuvos 
delegacija į Varšuvą vyksta su specia
liai išleistu katalogu, informaciniais 
leidiniais, plakatais.
'Trečiadienio vakarą miesto širdyje - 

Karalių rūmuose - po atviru dangumi 
pirmą kartą mugę atidarė Lietuvos 
atstovai. Dviem tūkstančiams mugės 
dalyvių iš 30 valstybių sveikinimo kal
bas sakė prof. Vytautas Landsbergis, 
pakviestas ne tik kaip politikas, bet ir 
kaip rašytojas, ir Rašytojų sąjungos 
pirmininkas Valentinas Sventickas. 
Grojo prof. Sauliaus Sondeckio va
dovaujamas kamerinis orkestras ir 
pianistė Aldona Dvarionaitė.

Be V. Landsbergio, į mugę kaip gar
bės svečias pakviestas poetas ir rašy
tojas Tomas Venclova. Leidykla „Bal
tos lankos“ į Varšuvą nuvežė ką tik 
išleistą jo eilėraščių knygą „Reginys iš 
alėjos“. Mugės užkulisiuose sklando 
gandas, sakė Kultūros ministerijos 
sudarytos Koordinacinės komisijos na
rė, leidyklos „Tyto alba“ direktorė Lo

lita Varanavičienė, kad Tomui Venclo
vai „gresia“ Nobelio premija. Pasak L. 
Varanavičienės, užvakar dalyvavusios 
knygų mugei skirtoje spaudos kon
ferencijoje Varšuvoje, jaučiamas di- 
žiulis lenkų spaudos susidomėjimas 
Lietuva. Atrodo, lenkai žada mugėje 
pateikti staigmenų. Jie ketina pristatyti 
lietuvių, lenkų ir ispanų kalbomis iš
leistą lietuvių poezijos rinkinį. Šiai 
progai jie paprašė kolegų iš Lietuvos 
atvežti naminės duonos.

■ Naujas Antanėlio Guogos 
verslas

Gegužės 12 dieną „Lietuvos aidas“ 
pasakoja apie Australijos lietuvių 
bendruomenėje pagarsėjusio Antano 
Guogos naujus verslo planus Lietuvo
je. Dienraštis informuoja, kad Kaune 
įsikūrusi bendra Australijos ir Lietuvos 
įmonė „Softden“ ruošiasi pradėti
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’ Trumpai iš visur
Gegužės 11 d. Indija paskelbė atliku

si savo branduolinių ginklų bandymus, 
sulaužydama pasaulinį susitarimą 
susilaikyti nuo atominių bombų 
sprogdinimo, Radžastano provincijoje, 
pačiame Pakistano pasienyje, Thar 
dykumoje Indija po žeme išsprogdino 
tris branduolinius užtaisus, jų tarpe vie
ną bombą kelis kartus galingesnę už tą, 
kuri buvo pavartota Hirosimos su
naikinimui. Indijai pasisekė išlaikyti 
pasiruošimus bandymams visiškoje 
paslaptyje, net trijų kilometrų atstume 
nuo bandymų srities esančio kaimo 
gyventojai buvo evakuoti likus ne
pilnoms trims valandoms iki pirmojo 
sprogimo. Iki šiol vienintelis Indijos 
atliktas atominių ginklų bandymas bu
vo įvykdytas toje pačioje dykumoje 
1974 metų gegužę, kurio metu buvo 
išsprogdinta viena bomba.

WWW

Gegužės 13 d. Indija susprogdino dar 
du branduolinius užtaisus, nekreipda
ma dėmesio į viso pasaulio protestus. 
JAV ir Japonija reagavo ne tik protes
tais, bet ir griežtomis ekonominėmis 
sankcijomis. Gegužės 14 dieną ir 
Australija paskelbė sustabdanti para
mą Indijai, nutraukdama bet kokį ka- 

' rinį bendradarbiavimą bei sulaikydama 
visus aukštesnio rango pareigūnų vi
zitus Indijoje.

Su Indija kelis kartus kariavusi 
Pakistano respublika pareiškė, kad ji 
artimiausioje ateityje irgi bandys savo 
atominius ginklus. Abi valstybės savo 
arsenaluose turi artimų ir vidutinių 
nuotolių raketų, galinčių atominius 
užtaisus pristatyti į bet kurį savo 
kaimyninių valstybių (įskaitant Ki
niją) teritorijos tašką.

WWW

Gegužės 12 dieną Indonezijos poli
cija ir kariuomenė panaudojo ginklus 
prieš taikingą studentų demonstraciją 
Džakartoje. Nors daugumoje jie nau
dojo gumines kulkas, tačiau kai kurie 
daliniai šaudė tikromis ir nukovė šešis 
neginkluotus studentus, bėgančius į 
Trisakti universiteto prieglobstį. Daug 
kitų studentų sužeista. Indonezijos 

nešiojamų „Notebook“ tipo kompiu- 
tęrių gamybą. Ši įmonė įkurta prieš 
pusmetį. Jo vadovu yra anksčiau 
sukčiavimu kaltintas Antanas Guoga, 
kuris laikraščiui teigė, kad įkurti ben
drą įmonę paskatino galimybės Lietu
voje kurti ir eksportuoti kompiuterių 
programas. „Lietuvos aidas“ p. Guogą 
pristato, kaip dirbusį Hong Konge ir 
Filipinuose Australijos firmos filialuo
se. Cituojami jo žodžiai, kad Lietuvos 
programuotojai labai gerai parengti, 
dirba tikrai profesionaliai ir kad šiuo 
metu kompiuterinių programų kūrimas 
ir eksportavimas yra pats pelningiau
sias verslas pasaulyje. Todėl, p. Guogos 
nuomone, Lietuvoje verslininkai turėtų 
atidaryti kuo daugiau firmų, pro
gramuojančių užsieniui. Tikrai malonu 
klausytis Lietuvą ir jos žmones girian
čių žodžių, bet visada verta pasidomėti 
kas tuos žodžius taria ir kokais tikslais*

Ruošiant šią apžvalgą pasinaudota Laimos 
Statulevičienės savaitine spaudos apžvalga, 
„Lietuvos rytu“ ir žinių agentūros ELTA 
pranešimais. Saulius Varnas 

kariuomenės vado gen. Wiranto pa
reiškimu, įvyko klaida procedūroje, kai 
buvo išduodami šaudmenys.

WWW

Riaušės Indonezijoje išplito po visus 
didesnius miestus - Bandung, Jogjakar
ta, Surabaja, UdžungPandang. Gegužės 
14 dieną Džakartoje siautė gaisrai, bu
vo masiškai plėšiamos parduotuvės. 
Dviejuose parduotuvių kompleksuose 
žuvo virš 500 žmonių, kurie plėšė 
parduotuves, kai minia jas padegė.

Užsieniečiai ir kiniečių kilmės In
donezijos gyventojai bėga į užsienį, 
daugiausiai į Singapūrą ir Australiją. 
Australijos vyriausybė parūpino pa
pildomų lėktuvų Australijos piliečių 
evakavimui.

WWW

Gegužės 14 d. Los Angeles, Kali
fornijoje, sulaukęs 82 metų amžiaus, 
mirė daininkas ir kino aktorius Frank 
Sinatra. Italų imigrantų sūnus, gimęs 
1915 metų gruodžio mėn. Hoboken, 
New Jersey valstijoje, ilgai buvo vie
nas iš populiariausių pasaulio daini
ninkų.

WWW

Izraeliui švenčiant 50 metų valstybės 
įkūrimo sukaktį, palestiniečiai masiš
kai demonstravo prieš dabartinę Izra
elio politiką. Susidūrimų su Izraelio 
kareiviais gegužės 14 dieną metu žuvo 
9 arabai, jų tarpe du aštuonių metų 
vaikai. Kruviniausi susidūrimai vyko 
Gazos ruože.

WWW

Kambodijos policija suėmė tris 
asmenis Siem Reap mieste, kurie ban
dė kontrabandos kebu išvežti į Tailan
dą daugiau kaip tris tonas istorinių 
paminklų - statulų ir drožinių.

WWW

JAV ir Jungtinių Tautų spaudimas 
privertė Jugoslavijos prezidentą Slo
bodan Milosevic pakeisti savo nu
sistatymą ir pradėti pasitarimus su 
Kosovo srities etninių albanų lyderiu 
dr. Ibrahim Rugova. Pirmąjį pasitari
mą organizuojant tarpininkavo du 
prezidento’Bill Clinton atsiųsti specia
lūs JAV pasiuntiniai.

Vilniaus ketvertukas
Vilniaus universiteto Moterų klinikoje 
pasaulį išvydo vilniečių Latakų ket

vertukas. Dvi mergytės ir du berniukai 
jau turi savo vardus - Diana, Dominy
ka, Laurynas ir Mindaugas.

Su gėlėmis ir dovanomis atvyko Vil
niaus meras Rolandas Paksas įVilniaus 
universitetinės ligoninės Moterų kli
niką pasveikinti ketvertuko mamos 
Valerijos Latukienės.

Sužinojęs, kad Latakų šeima gyvena 
Užupyje labai prastame bute be pa
togumų, meras Rolandas Paksas atsi
sveikindamas pažadėjo: "Iš klinikos į 
Užupį jau nebegrįšite", duodamas su
prasti, kad Savivaldybė ras galimybių 
ketvertuko susilaukusiai šeimai parū
pinti geresnį butą.

Latukų šeimą pasveikino ir Seimo 
pirmininkas Vytautas Landsbergis ir 
paskyrė šeimai 4000 litų.

ELTA
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8 BENDRUOMENĖS VEIKLOJE

AU? Krašto Valdyba 
praneša

Antroje metų pusėje bus užbaigta "Paramos Lietu
vai” apžvalga. Jos tikslas - susumuoti finansinę pa
ramą, kurią po Atgimimo Australijos lietuviai suteikė 
Lietuvos mokykloms, ligoninėms, religiniams tiks

lams, organizacijoms ir t.t Dar neatsiliepusieji prašomi apie paramos dy
dį bei paskirtį pranešti iki birželio mėn. pabaigos (galutinis terminas!) 
šiuo adresu: Jonas Zinkus, 84 Victor Ave. Picnic Point, NSW 2219. Tel. 
(02) 9774 2914.

***

ALB Krašto Tarybos suvažiavimas įvyks, kaip visada, Australijos 
Lietuvių Dienų metu, šiemet - Geelonge. Numatyta data: antradienį ir 
trečiadienį, gruodžio 29 - 30 dienomis. Ši data dar gali pasikeisti, jei to 
reikalautų ALD programos išdėstymas. ALB Apylinkių valdyboms ir 
Seniūnijoms netrukus bus išsiuntinėta informacija apie ALB Krašto Ta
rybos suvažiavimo darbotvarkę, renkamų atstovų skaičių ir t.t.

***
Metų vidutyje Vilniuje įvyks Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Kraš

tų pirmininkų arba jų atstovų suvažiavimas. Australijos LB atstovaus 
ALB Krašto Valdybos narys švietimo reikalams Kęstutis Protas, kuris 
dalyvaus ir ten vyksiančios Dainų šventės programoje.

Veiklioji iir darbščioji Irta
Geelongo lietuvių bendruomenė 

atšventė dešimties metų radijo valan
dėlių jubiliejų. Kad ši radijo valandėlė 
gyvuoja tiek metų, kad kiekviena 
valandėlė yra įdomi ir visų Geelongo 
lietuvių laukiama - didelis nuopelnas 
prieš dešimtį metų iš Lietuvos atvyku
sios Irtos Valodkienės. Vos atvykusi, 
Irta aktyviai įsitraukė į Geelongo lie
tuvių bendruomenės gyvenimą. Labai

Irta Valodkienė išvyksta į Pasaulio 
lietuvių seimą Lietuvoje 1997 m.

kruopščiai ir atsakingai ji ruošėsi ir 
ruošiasi radijo valandėlių laidoms, ku
rias veda jau dešimt metų. Už savo lė
šas ji prenumeruoja laikraščius iš 
Lietuvos, perka kasetes su lietuviškos 
muzikos įrašais, o taip pat įrašo kiek
vieną savo paruoštą radijo laidą. Ne 
kartą Irtai tenka samdytis taksi, kad 

P. Danutei Simankevičienei dėl asmeninių priežasčių pasitraukus iš 
Melburno Socialinės globos moterų draugijos, už ypatingą Jos rūpestį ir 
įnašą dirbant ligonių ir senelių globos ir lankymo koordinatore nuošir
džiai dėkojame.

<Soc. globos moterų draugija, ^Melburnas

Melburno lietuvių moterų socialinės globos draugijai aukojo:
R. Čelnienė - 20 dol, O. Aleknienė - 20 dol.; A. Mičiulienė - 50 dol.; G. Gasiūnienė 

-50 dol.
Dėkojame! Socialinės globos moterų draugija, Melburnas

laiku suspėtų į radijo centrą, esantį to
lokai nuo jos namų. Juk savo mašinos 
ji neturi. Paskutinius trejus metus šia
me darbe Irtai talkina Stasė Lipšienė.

Be šio svarbaus ir atsakingo darbo, 
Irta nuo 1990 metų yra Geelongo lie
tuvių bendruomenės valdybos narė ir 
jau šešeri metai ji nepakeičiama šios 
valdybos sekretorė. Dažnai apie ben
druomenės veiklą rašo į mūsų laikraš
čius. Irta dirbo Geelongo atstove 
komitete „Pagalba Lietuvai“, dalyva
vo aukų rinkime, padėjo ruošti siunti
nius į Lietuvą. Dvejus metus ji dirbo 
sporto klubo „Vyčio“ valdyboje, 
ketverius - skautų židinio iždininke, o 
šiuo metu ji šio židinio sekretorė. O 
kur dar dalyvavimas chore! Į šią veiklą 
ji įtraukė ir savo dukrą Editą. Su choris
tais koncertavo Tasmanijoje, Adelai
dėje, Melburne ir Lietuvoje pasaulio 
lietuvių dainų šventėje. Praeitais me
tais, drauge su dešimčia Australijos 
lietuvių delegatų, Irta dalyvavo Pasau
lio Lietuvių seime Lietuvoje.

. Kaip žinome, šių metų pabaigoje 
Geelongo bendruomenė organizuoja 
Australijos lietuvių dienas. Irta yra ir 
šių dienų mošos komiteto narė.

Negali nesižavėti šios moters darbš
tumu, energija, o taip pat ir jautrumu ir 
nuoširdumu, meile Tėvynei Lietuvai ir 
jos žmonėms. Ji visada randa užuo
jautos žodį vargstantiems ar sergan
tiems. Jos namai, kaip ir širdis, atviri 
visiems, norintiems čia rasti užuovėją.

Aida Žilinskienė

Geelongo choro "Viltis” dainininkų dalis prie Nijolės Bratanavičiūtės (sėdi) 
padovanoto chorui pianino.

Motinos diena Geelonge
Geelonge kiekvienais metais yra 

ruošiamas gražus Motinos dienos 
minėjimas. Ir šiais metais po pamaldų, 
12 valandą, rinkomės į laikinus Lie
tuvių namus.

Minėjimą pradėjo Apylinkės val
dybos pirmininkas Stasys Šutas. Jis 
pasveikino susirinkusius ir pakvietė 
tylos minute pagerbti mirusias motinas.

Vaikučiai prisegė visoms motinos gė
lių puokšteles. Paskaitą šia neišsen
kama tema skaitė Irta Valodkienė. 
Meninėje minėjimo dalyje pasirodė 
skautų židinio vyrų sekstetas, padai
navęs kelias lietuvių liaudies dainas, 
savaitgalio mokyklos mokytojos Jūra
tės Reilly paruošti vaikai lietuviškai ir 
angliškai padeklamavo eilėraščių apie 
savo mamytes. Koncerto pabaigoje 
pasirodė dvi vaikų tautinių šokių 
grupės, kurioms jau daugelį metų 
vadovauja Birutė Liebich. Mažieji 
pašoko „Klumpakojį“ ir „Kalvelį“, 
paauglių grupė - „Kadrilių“ ir „Pliauš-

Antrasis susipažinimas
Ketinome per trumpą laiką supažin

dinti melbumiškius su kūrybingais 
mūsų bendruomenės nariais, bet štai jau 
pusmetis praėjo, kai galėjome pasigė
rėti A. Vyšniauskienės ir H. Baškienės 
tapyba.

Norime dar prieš žiemos snaudulį 
priminti, kad savo namuose tyliai 
krebžda ir nesigarsindami gažius daik
tus kuria, rodos, eiliniai mūsų ben
druomenės nariai, kurie tikrai yra visai 
ne eiliniai, nes kūrėjas niekada nėra 
eilinis.

Šį kartą kviečiame pasižiūrėti teks
tilės ir keramikos dirbinių: audinių, 
kilimų, vazų, skulptūrų.

Paroda vyks Melburno lietuvių na

kutį“. Atskirai norisi pagirti Birutę 
Liebich - vaikai po metų pertraukos ir 
tik po keturių repeticijų šoko puikiai!

Židinio vyrai jau visą eilę metų Mo
tinos dieną padaro dar šventiškesnę - 
susirenka į virtuvę ir pagamina ska
nius pietus.

Maloniai praleidome popietę. Salė 
buvo pilna vaikučių, jų tėvelių. Jauni 

veidai Lietuvių namuose visada nu
teikia džiugiai ir viltingai.

Tai jau kelintas minėjimas laiki
nuose Lietuvių namuose. Nežinau ar 
tikslinga eilę metų juos vadinti „lai
kinais“. Prieš kurį laiką rašiau.

'K -I* -I'

Lietuvių dienų ruošos komitetas nu
tarė išleisti leidinį, kuriame atsispin
dėtų kultūrinių organizacijų veikla. 
Trumpus aprašymus ir nuotraukas 
prašome siųsti: Irtai Valodkienei, 8 
Walsh Grove, North Geelong, Vic. 3215. 
Tel. (03) 5278 9539.

Irta Valodkienė

mų viršutiniame prieangyje sekma
dienį, birželio 7 dieną, tuoj po pietų. 
Parodoje matysime Reginos Kaunienės 
ir Alės Liubinskienės darbus. Kaip ir 
aną kartą, parodos tikslas - ne par
davimas, o susipažinimas. Aišku, bus 
proga susitikti ir su pačiomis meni
ninkėmis.

Tad kviečiame melbumiškius ir sve
čius birželio 7 dieną tuoj po pietų - 
aukštyn/į parodą.

O ta pačia proga kviečiame itin kuk
lius kūrėjus nelaukti, kol draugas ar 
kaimynas „įskųs“ ir patiems prisipa
žinti. Susipažinimo parodų norime 
suruošti ir daugiau.

Entuziastai
sų Pastogė" Nr.20 1998.5.25 ps’ ”
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Kas naujo ALB Krašto Valdyboje?
Jau atėjo tas metų laikas, kai Austra

lijos lietuviai skrenda į lietuvišką va
sarą. Ten šiemet įvyks Dainų šventė, 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynės ir, 
žinoma, daug įsimenančių susitikimų. 
Bet veikla nesustoja ir tarp pasiliekan-
čių. Kalbamės su ALB Krašto Valdy
bos pirmininku dr. Vytautu Doniela.

„M.P.“ Metų gale - vėl Australijos 
Lietuvių Dienos. Kaip vyksta pasi
ruošimas?

V. Doniela. Pirmą kartą mūsų istori
joje Australijos Lietuvių Dienoms bus 
suvažiuojama į Geelongą. Visi prisi
mename, jog prieš dešimt metij Lietu

vių Dienas šauniai organizavo kita 
nedidelė Apylinkė - Canberra. Geelon- 
go Ruošos Komitetas dirba stropiai: jau 
yra užsakytos salės, numatyti tradici
niai renginiai, sudaryta provizorinė 
programa. Netrukus ji bus paskelbta 
spaudoje. Kaip ir kitais atvejais, iki me
tų pabaigos programos turinys dar gali 
šiek tiek keistis , bet dalyvausiantieji 
jau gali planuoti savo kelionę. Patartina 
iš anksto užsisakyti apsistojimo vietas, 
nes metų gale Geelonge vyks dar, be
rods, du dideli australiški susibūrimai. 
Kaip įprasta, Lietuvių Dienų metu kai 
kurios lietuviškos organizacijos rengia 
savo suvažiavimus ar pasitarimus. Apie 
tokius norus prašoma kaip galima 
greičiau pranešti Ruošos Komiteto 
sekretoriui: V. Bindokas, 36 Walsgott 
St., North Geelong, Vic. 3215. Tel. (03) 
5278 1504. AL Dienų metu vyks ir 
Krašto Tarybos suvažiavimas. Numa
tyta jo data - gruodžio 29 - 30 dienomis.

„M.P.“ Dabartinė ALB Krašto Val
dyba, tiksliau jos bendradarbis Jonas 
Zinkus, ėmėsi didelio darbo, būtent 
sudaryti „Paramos Lietuvai“ apžvalgą. 
Kaip šis darbas dabar sekasi, gal eina 
prie galo?

V. Doniela. Turbūt kaip ir kiti išei
viai, Australijos lietuviai buvo ir tebėra 
dosnūs savo finansine ir kitokia parama 
Lietuvai. Asmeninė parama giminėms, 
pažįstamiems jau siekia milijonines 
sumas. Pagal apskaičiavimą, kuris 
neprentenduoja į visišką tikslumą, į 
Lietuvą yra pervežta, persiųsta, per

duota keliolika milijonų dolerių. Pa
vyzdžiui, per „Talką“ jau yra Lietuvon 
persiųsta 4-5 milijonai dolerių. Bet per 
„Talką“ keliauja tik dalis finansų, nes 
labiau yra įprasta pinigus vežti ■ as
meniškai arba juos perduoti per kitus

LR ministras pirmininkas Gediminas Vagnorius, LR Seimo narė Romualda 
Hofertienė ir ALB Krašto Valdybos pirmininkas Dr. Vytautas Doniela

.keleivius. ALB Krašto Valdyba, žinoma, 
nesidomi asmeniniais aspektais, bet no
ri suregistruoti didesnes sumas, kurios 
per pastaruosius apytikriai 8 metus bu
vo persiųstos Lietuvos institucijoms. 
Tokia parama jau viršija pusantro 
milijono dolerių. Reikia tuoj pabrėžti, 
kad Krašto Valdyba nedaro jokios 
kontrolės ir nesiima, taip sakant, 
revizoriaus pareigų. Mes tik norime 
sužinoti, kiek tai įmanoma, kokiems 
plataus pobūdžio tikslams finansinė 
parama buvo pasiųsta, pvz. ligoni
nėms, bažnyčioms, mokykloms ir kt. 
Sudarytoji apžvalga bus pristatyta 
ALB Krašto Tarybos suvažiavimui 
metų gale - ir liks ateičiai kaip 
dokumentas, fiksuojąs lietuvių pri
sirišimą prie gimtojo krašto. Toks 
dokumentas pravartus ir todėl, kad 
Lietuvoje, kur gautoji parama greit 
išsisklaido, beveik nesuprantama, kiek 
paramos ateina iš išeivijos.

„M.P.“ Grįžkime prie savų reikalų. 
Spaudoje matome, kad kai kur ban

doma įgyvendinti vieną Jūsų anksty
vesnę mintį, būtent didesniuose mies
tuose suburti lietuviškų TV kasečių 
rinkinį - tiek rodymui, tiek skolinimui. 
Ar sekasi?

V. Doniela. Kaip matome iš apžval
gos „Parama Lietuvai“, Jabai daug 
finansinio ar, bendrai, materialinio 
dėmesio skyrėme ir tebeskiriame

Lietuvai, bet užmirštame savo pačių 
reikalus. Skundžiamės, kad lietuviš
kieji klubai nuobodūs, kad neskirtame 
lėšų jų pagyvinimui. Popietės su TV 
juostomis iš Lietuvos būtų savotiška 
renginių naujovė. Tiesa, TV juostų dar 
nėra daug, bet Lietuvoje jų gamyba yra 
pagyvėjusi. Lietuvos valstybinė TV 
pradeda pertvarkyti, perrašinėti tokius 
senesnius filmus, kurių turinys yra 
meninis, ne sovietiškai ideologinis. 
Tokios TV juostos puikiai tiks rinkinių 
sudarymui ir proginiam rodymui. 
Lietuvoje jau gaminamos ir šiandie
nos įvykių juostos. Iš valstybinės TV, 
berods, gausime dokumentinių juostų 
apie Prezidento Valdo Adamkaus 
inauguracijos dieną, vėliau turėtų sekti 
Kaziuko mugė, kitos šventės, pa
sikalbėjimai su kultūros veikėjais ir t.t. 
Taigi reikia tik turėti atitinkamą ro
dymo aparatūrą, kuri juk nekainuoja 
milijonus. Subūrus ir vis plečiant TV 
juostų rinkinį (prie klubo ar bibliote
kos), išlaidas galima bent dalinai at

gauti juostas nuomojant.
„M.P.“ O dabar peršokime į Lietuvą. 

Girdime, kad yra įsteigtas Lietuvių 
grįžimo į tėvynę informacijos centras. 
Kas tai?

V. Doniela. Pirmiausia, reikia pri
siminti, kad Lietuvos vyriausybės 
rūpesčiu Vilniuje pernai buvo sudarytas 
Koordinacinis Komitetas, susidedąs iš 
valdžios ir išeivijos atstovų. ALB at
stovu tame komitete yra buvęs syd- 
nėjiškis Vincas Augustinavičius, kuris 
su mumis palaiko glaudų ryšį. Šiaip gi, 
šiam komitetui vadovauja Vyriausybės 
konsultantė Ramunė Trakymienė ir 
JAV LB atstovas E. Kulikauskas. 
Komiteto rūpesčiu, šių metų vasario 3 
d. Vyriausybė įsteigė Lietuvių grįžimo 
į tėvynę informacinį centrą ir jo dar
bui paskyrė 200 000 litų. Centro tikslas 
yra pritraukti išeivius grįžti į Lietuvą, 
rūpintis jų grįžimu bei padėti įsilieti į 
jos gyvenimą. Centras kaupia ir platina 
suinteresuotiesiems išeiviams nau
dingą informaciją, kurią teikia atitin
kami valdžios departamentai.

„M.P.“ Gal galite pateikti tokios 
informacijos pavyzdžių?

V. Doniela. Turbūt žinoma, kad 
Lietuvon grįžtantiems pensininkams 
nereikia mokėti mokesčių (tax) už į 
Lietuvą pervedamas pensijas. Dabar šis 
įstatymas platesnis: grįžę išeiviai ir 
bendrai Lietuvos piliečiai nemoka 
mokesčių ir už kitas užsienyje gauna
mas pajamas, jei mokesčiai buvo 
sumokėti kitoje valstybėje. Dabar, nuo 
šių metų sausio 1 d., taip pat nededa
mas mokestis ant paveldimo arba 
dovanojamo artimų giminaičių turto.

„M.P.“ Pabaigai, kas daroma, kad 
palengvėtų LR pasų gavimo procedū
ra? ...

V. Doniela. Atsakyti nėra lengva, nes 
iš patirties yra žinoma, jog šiek tiek 
lemia ir valdžios tarnautojų nerangu
mas, Tačiau tarp 1993 ir 1997 metų 
pabaigos užsienyje gyvenantiems 
lietuviams išduota apie 8000 LR pasų. 
Dabar išeivijos vadovai labai spau
džia, kad pasus galėtų išduoti ir užsie
nyje esančios LR konsulinės įstaigos.

„M.P.“ Ačiū už pokalbį. Klausimų 
dar turime ir ateičiai.

Rezoliucijos pajudino sovietmečio nusikaltimus
Vilniuje posėdžiavo komisija, sudaryta iš LR Seimo ir JAV LB atstovų. Tarp kitų temų 

buvo svarstyti besikartojantys kaltinimai lietuvių tautai dėl karo meto įvykių ir išreikštas 
gilus nepasitenkinimas, kad pakankamo dėmesio neatkreipiama į lietuvių tautos naikinimą 
sovietinių okupacijų metu. Šiuo reikalu komisija priėmė dvi rezoliucijas:

Dėl Lietuvos genocido bylų kėlimo
Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV Lietuvių Bendruomenės atstovų komisija, 
susipažinusi su genocido bylų iškėlimo procesu,
supranta, kad Vokietijos nacių okupacijos laikotarpiu genocidą Lietuvoje vykdę asmenys 

daugumoj jau buvo nuteisti ir bausmės įvykdytos. Tačiau komisija stebisi, kad sovietinio 
okupacijos laikotarpio genocido vykdytojai iki šiandien dar nebuvo patraukti teisminėn 
atsakomybėn.

Šio fakto akivaizdoje Komisija
skatina suaktyvinti pastangas patraukti atsakomybėn genocidą vykdžiusius asmenis ir 

sovietinės okupacijos laikotarpiu.
Dėl Lietuvos gyventojų genocido

Komisija,
išklausiusi Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro pranešimus ir 

konstatuodama, kad tik mikroskopiška tautos genocido vykdytojų dalis buvo patraukta 
baudžiamojon atsakomybėn ir kad prieš mūsų tautą vykdyti genocidiniai nusižengimai 
esamomis sąlygomis greitai slenka užmarštin,

teigia, kad kiekvienas bręstantis Lietuvos pilietis turi žinoti mūsų tautos laisvės kainą 
ir kad nė vienas lietuvis neturi moralinės teisės pamiršti savų žmonių genocido aukų.

Todėl Komisija siūlo:
- Kad Lietuvos Respublikos Seimas greitai parengtų juridinę bazę 50-ties metų 

okupaciniams nusikaltimams vertinti;
- JAV Lietuvių Bendruomenei ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 

centrui sukurti pastovų kontaktą a) gyvosios atminties karo laikotarpio ir pokario istorijos 
registravimui ir b) teisinių Amerikos genocidinių reikalų patirties problemų konsultacijoms;

- JAV Lietuvių Bendruomenei ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo
centrui materializuoti Lietuvos genocido informacįos sklaidą tiek amerikietiškajai, tiek 
išeivijos visuomenei. „M.P.“ inf.
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Serga V. Kamantas
Prieš atiduodant spaustuvėn šį „M.P.“ 

numerį, telefonu iš JAV sužinota, kad 
staiga susirgo Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės pirmininkas Vytautas Ka
mantas. Manoma, jog jis negalės 
dalyvauti netrukus Vilniuje vyk
siančiame PLB kraštų pirmininkų arba 
jų atstovų suvažiavime.

Pernai Vytautas Kamantas perėmė 
PLB vadovavimą iš Broniaus Nainio. 
Tikimasi, jog naujasis pirmininkas 
sugebės normalizuoti santykius tarp 
PLB ir JAV Lietuvių Bendruomenės, 
kurie pernai buvo labai pablogėję.

„M.P.“ inf.

K. Prunskienė - ateities 
Prezidentė?

Naujos demokratijos - Moterų par
tijos lyderė Kazimiera Prunskienė 
neatmeta galimybės, kad po penkerių metų 
ji dalyvaus Prezidento rinkimuose.

Spaudos konferencijoje K. Prunskie
nė sakė, kad jos apsisprendimas 
priklausys nuo to, kaip visuomenėje 
bus priimamos Moterų partijos idėjos, 
kokie bus 2000 metų Seimo rinkimų 
rezultatai. Pasak K. Prunskienės, daug 
įtakos tam turės ir partijų partnerystė; 
bei jos asmeninė sveikata. „Tačiau tai 
nėra svarbiausias mano gyvenimo 
tikslas“, - teigė K. Prunskienė.

K. Prunskienė įsitikinusi, kad pa
staruosiuose Prezidento rinkimuose 
trūko kandidačių moterų. Pasak jos, 
moterų dalyvavimas rinkimuose būtų 
suteikęs kandidatų bei visuomenės 
dialogui kitokį atspalvį, o visuomenė 
valstybės vadovą galėtų rinktis ne tik iš 
vyriškosios giminės atstovų.

K. Prunskienė neseniai JAV dalyvavo 
Moterų pasaulio lyderių tarybos stei
giamajame susirinkime. Jos pirmininke 
išrinkta buvusi Islandijos prezidentė 
Vigdis Finnbogadottir. Bjųg
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Buvusio gyvenimo fragmentai
Aldona Prižgintaitė

(Tęsinys iš praeito "M.P." nr.)
Didelės stovyklos turėjo ir savo li

gonines. Visų, kas žinojo ligoninių darbus, 
prašė, kad eitų ten dirbti. Sunkiau ser
gančius veždavo į vokiečių ligonines. 
Atsirado DDT milteliai. Dabar sako, kad 
jie nuodai, bet anuomet amerikiečiai 
kariai, suvarę mus į aikštę, visus baltai 
nuberdavo, namo grįždavom kaip apsnig
ti ir dar gyvenam!.. Stebuklas - dingo visi 
mus persekioję parazitai!.. Vieno karo 
laimėtojai buvom ir mes!.. Buvo įdomu 
dirbti stovyklos ligoninėje: ateina dakta
ras ir nežinai, kaip jis prašneks, tačiau 
nežiūrint to, supratome vienas kitą. Vie
noje vietoje ilgiau teko dirbti su rusu 
daktaru iš Paryžiaus. Jį paėmė su žmona 
gatvėje ir atvežė darbams. Tuokart man 
jie atrodė vyresnio amžiaus, vaikų netu
rėjo, bet stovykloje susilaukė pirmagimio. 
Jis pats sakė: „Blogai ar gerai, nežinai ką 
gyvenimas paskirs“. Ten būnant, vieną 
dieną reikėjo važiuoti į stotį ir sutikti 
traukinį su pabėgėliais. Dar gerai nesu- 
sigaudėm, kad tai buvo paskutinis trau
kinys iš užimtos Vokietijos dalies - 
Thuringijos, kuri buvo atiduota rusams. 
Matėm daug išsigandusių žmonių, kurie 
pabėgo paskutiniu momentu. Kažkieno 
rankos apkabino mane ir atsisukusi pa
mačiau verkiančią telšiškę, kuri mokėsi 
kartu su mano broliu... Mums reikėjo 
išrinkti savo pabėgėlius, išaiškinti apie 
esamą stovyklą ir, jei reikalinga, nuvežti į 
ligoninę ar suteikti pirmąją medicininę 
pagalbą.

Gyvendami lietuvių stovykloje,tvar- 
kėmės kaip savam krašte. Turėjom savo 
mokyklą, savo gimnaziją, savo bažnyčią 
ir savo kunigą. Buvo choras, tautinių šo
kių grupė, skautai... Buvo švenčiamos 
mums įprastos Lietuvoje šventės. Iš kitų 
stovyklų atvažiuodavo poetai, artistai su 
kokiu nors vaidinimu, dainininkai, kurie 
paįvairindavo mūsų dienas. Kas kokioje 
srityje nusimanė, buvo prašomi prisidėti. 
Turėjome savo literatų būrelį, papil- 
dydavom vietoje leidžiamą sieninį laik
raštį, kartais dalyvaudavome suruošta
me literatūros vakare. Stovykla buvo 
Seeligenstadt'e ir joje buvo pastatyti 
lengvi lentiniai namukai. Arti miesto kaip 
ir nebuvo, tik geležinkelio stotis. Maty- 
davom kaip pravažiuodavo pro šalį iš 
nelaisvės grįžtantys vokiečių kariai. Ant 
vieno iš vagonų ranka buvo užrašyta: 
„Pas mamytę į namus“. Tik mes dar 
neturėjome kur grįžti... Maitino ir rūpi
nosi mumis Pasaulinis Raudonasis Kry
žius, kuris pirma vadinosi UNRRA, vė
liau - IRO (Tarptautinė Pabėgėlių Or
ganizacija). Mes buvome vadinami DP - 
„Išvietinti asmenys“, tačiau mes save 
vadinom „Dievo Paukšteliais“. Stovyklo
je buvo taip vadinamas administracinis 
blokas, kuriame įvairiuose raštinių kam
bariuose daugiausia dirbo mūsų karinin
kai. Turėjo būti duodamas pilnas atsi
skaitymas, kur ir kaip viskas panaudota. 
Žmonės ten ėjo su savo bėdom, skųsda
miesi ar ko prašydami bei norėdami būti 
priimti į stovyklą. Kai mūsiškius pradėjo 
paleisti iš nelaisvės, daug buvo tokių, 
kuriems čia buvo surasta gyvenamoji 
vieta. Amerikiečiai, kurie viską tikrino ir 
nieko blogo pas juos nerasdavo, leisdavo 
jiems tvarkytis savarankiškai. Turėjom 
savo paštą, iš kurio siųsdavom laiškus ir 
eidavom pasiteirauti, ar kas mums pa
tiems neatėjo. Nebuvo tik laiškanešio.

Aldona Prižgintaitė.

Kiekvienas turėjome rūpintis švara ir 
higiena. Aš gyvenau mergaičių bendra
butyje, kur kartais mūsų būdavo iki 30 ir 
daugiau. Reikėdavo sudaryti sąrašą, ku
riai ką dirbti. Buvo valgykla viengun
giams, kur reikėjo paruošti daržoves, 
suplauti indus ir t.t. Reikėjo nuolat pe
reiti gyvenamuosius kambarius ir žiūrėti, 
kad lovos būtų paklotos, kad būtų švaru, 
o jei neatsirasdavo kam tualeto valyti, šis 
darbas tekdavo man...

Sovietai mūsų pamiršti negalėjo. 
Vieną rytą atsikėlę, sieniniame laikraš
tyje radom parašyta, kad jei ką blogo apie 
juos kalbėsime, būsime nubausti. Savo 
akim netikėjom!.. Po kurio laiko prasi
dėjo tikrinimai, kodėl mes pabėgome? 
Supratome, kad mūsų tarpe ieškojo „hit
lerininkų“. Karo laimėtojai laikinai su
sitaikė ir pažadėjo,ko kiti tik norėjo... 
Mums buvo patarta į visus klausimus 
atsakyti ramiai ir paaiškinti, kad bėgorne 
nuo karo ugnies. Tik niekas nepaklausė, 
kas tą ugnį kurstė?.. Į stovyklą su sunk
vežimiu pradėjo važiuoti rusų karininkai, 
kurie surinkdavo mus salėje ir aiškinda
vo, kad tėvynė mūsų laukia, o transportas 
- prie durų!.. Kaip atvažiuodavo tušti, taip 
ir išvažiuodavo. Ėjo gandai, kad vienoje 
stovykloje išvertė vieną karininką su vi
sa mašina, kai susirinko jo „išlydėti“. 
Visiems to užteko! Kitą kartą atvažiavo 
pora sunkvežimių su keliais amerikie
čiais, kurie pagal turimą sąrašą išsirinko 
kelioliką šeimų (kai kurias su mažais 
vaikais) ir išsivežė. Žmonės verkė, ne
žinodami kodėl ir už ką? Pasirodo, išsi
rinko tuos, kurie buvo repatrijavę ar 
bėgdami turėjo sienai pereiti dokumen
tus. Stovykloje niekam tas nerūpėjo, nes 
žinojome, kad repatrijuoti buvo galima 
įrodant vokišką kilmę (net iš trečios kar
tos ir daugiau). Daugelis jų, kad ir vo
kiečių, kalbos nemokėjo. Gyvenant ma
žam krašte ir perėjus per vienos šeimos 
kartas, žmogus gali daug ko rasti. Mums 
buvo gaila jų, nes tuo laiku, jei nieko kito, 
tai bent maisto užteko... Bendrai kalbant, 
vėliau jiems pasisekė geriau nei mums, 
nes gavo darbus pagal savo išsilavinimą 
ar sugebėjimą ir visų be išimties nevarė į 
fabrikus.

Po karo Vokietija buvo apgriauta. Kai 
kurie miestai atrodė tik kaip plytų krū
vos. Nebuvo kur gyventi, nebuvo ir dar
bo. Matėsi daug jaunų vyrų be rankų, su 
ramentais, tačiau elgetų gatvėje nesima
tė. Kiti laikai, kiti žmonės... Pasikeitė 
principai (ar jie visai dingo?). Kraštai, 
kuriems reikėjo darbininkų, pasisiūlė 
mus priimti. Atsivėrė keliai į emigraci

ją. Tuo metu aš buvau kitoje stovykloje - 
Schweinfurte, kur buvo lietuviai bei kiti 
pabaltiečiai. Netoliese buvo ir kita sto
vykla, kur gyveno ir kitų tautybių žmo
nės. Aplinkiniais keliais tada sužinojau, 
kad tėvai ir seserys dar gyvena Telšiuo
se, bet rašyti bijojau. Bijojau jiems pa
kenkti. Kartais nuvažiuodavau aplankyti 
tris telšiškes sesutes, kurios gyveno 
Bamberge, didelėje stovykloje. Ten buvo 
žmonių iš visur. Gaila, kad šiandien ne
žinau stovykloje anuomet gyvenusių 
žmonių. Nesidomėjau, o gal ir nenorėjau, 
bet šiandien galiu tik pasakyti, kad mūsų 
buvo daug... Visos tos stovyklos buvo 
Bavarijoje, nors ir kitose Vokietijos vieto
se buvo pabėgėlių stovyklų.

Schweinfurte dirbau emigracijos sky
riuje, kur norintiems emigruoti padėda
vau pildyti visokias anketas, kartotekoje 
surasdavau reikiamus dokumentus ir 
paaiškindavau, kas buvo reikalinga žinoti. 
Skyriaus viršininkas buvo iš Varnių. 
Žmonės emigravo visur. Atėjo pareika
lavimas ir iš Australijos. Užsirašiau. 
Reikėjo praeiti pagrindinį sveikatos tik
rinimą. Jauniems ir sveikiems emigruoti 
nebuvo sunku, tačiau, jei šeimoje buvo 
tik motina su mažais vaikais, bet nebuvo 
tėvo, jos neėmė, nes nebuvo kam už juos 
dirbti. Su ligoniais buvo ta pati problema. 
Išemigravę pradėjo galvoti, kaip padėti 
likusiems stovyklose. Tada gimė mintis 
Vokietijoje įsteigti Vasario 16 gimnaziją,

JXtiksinis
Šv. Kazimiero vardo popiežiškos 

lietuvių kolegijos 50 metų sukaktis 
įvyko Romoje, Švč. Mergelės Marijos - 
Maria Maggiore bazilikoje. Šv. Mišias 
koncelebravo kardinolas Pius Laghi, 
apaštalinis pasiuntinys Albanijai ar
kivyskupas Jonas Bulaitis, keturi 
.Lietuvos vyskupai ir 32 kunigai, jų tar
pe dabartinis kolegijos rektorius prel. 
Algimantas Bartkus ir vienas iš pa
grindinių kolegijos įsteigėjų prel. La
das Tu laba. Dėl ligos negalėjo dalyvau
ti arkivyskupas metropolitas Audrys 
Bačkis.

Šv. Tėvas Jonas Paulius II, užimtas 
Gavėnios rekolekcijomis, atsiuntė 
sveikinimo laišką, kuriame išreiškė 
didelę padėką ir kolegijos įvertinimą 
rengiant lietuvius kunigus. Šv. Kazi
miero kolegijoje dabar mokslus eina 
daugiausiai Lietuvos kunigai, bet jos 
auklėtiniais buvo ir visa eilė pa
sižymėjusių užsienio lietuvių dvasiš
kių. Jų tarpe arkivyskupas Jonas Bu
laitis, arkivyskupas Audrys Bačkis, Šv. 
Rašto žinovas ir vertėjas prel. Antanas 
Rubšys ir kiti pasaulyje pasklidę lietu
viai kunigai.

***

Šv. Kazimiero kolegijos rektorius 
nuoširdžiai dėkoja visiems iki šiol 
aukojusiems kolegijos išlaikymui ir 
prašo neužmiršti jos ir toliau. Aukas 
galima siųsti čekiais šiuo adresu: 
Pontificio Collegio Lituano, Att. Msgr. 
Al. Bartkus, Rector, V. Casalmonferato 
20,00182 Rome, Italy.

*** M

Lietuvoje nustojo eiti Vyskupų 
konferencijos leidžiamas „Katalikų 
pasaulis“. Vietoje jo spausdinamas 
naujas žurnalas „Sandora“.

***

Anksčiau ėjęs žurnalas „Caritas“ da
bar vadinasi „Artuma“. Jį leidžia taip 

kad jų vaikams nors mokslas būtų 
prieinamas. Pamiršti jie nebuvo...

1948 metų vasarą iš Bremerhaven 
uosto išplaukėm laivu, kuris karo metu 
transportavo karius. Kažkas pasakė, kad 
mūsų laivas paėmė dvigubai daugiau, nei 
kad jis imdavo karių. Rytais reikėjo labai 
anksti keltis, kad galėtum gauti vietą ant 
denio ir galėtum atsisėsti tiesiai ant 
grindų, kitaip turėjai likti viduje, o viduje 
trūko oro. Daug mūsų miegojo vienoje 
salėje, kur lova buvo ant lovos. Tokių 
salių buvo kelios. Atsimenu, plaukėm per 
Suezo kanalą ir vakarais gėrėjomės di
delių ir mažų miestų šviesomis, kurias 
seniai buvom bematę, nes miestai, ku
riuos palikome, šviesų dar neturėjo. Mais
tas buvo pusėtinas, tik labai norėjosi 
atsigerti ko nors gaivaus, bet nebuvo ko, o 
plaukėme į karšų. Laive su vandeniu irgi 
buvo problema, nes mūsų buvo per daug. 
Tačiau, nežiūrint visų nepatogumų, ant 
laivo denio buvo surengti 2 koncertai - 
vienas vidury kelionės, o kitas kelionei 
baigiantis. Dainininkai dainavo, šokėjos 
šoko. Laive mūsų buvo virš 1000 žmonių, 
daugiausia pabaltiečių, bet buvo ir uk
rainiečių. Jūroje laivas šokinėjo kaip žais
las, blaškomas audros ir momentais atro
dė, kad jūros liga sirgome visi. Tada pati 
sau pasižadėjau, kad jūra daugiau niekad 
nekeliausiu.

Po šešių savaičių pasiekėme Austra- 
l'N- (Tęsinys sekančiame "M.P." nr.)

jubiliejus
pat kiek pakeitusi vardą Lietuvos Ca
ritas federacija. Redaguoja sės. Ber
nadeta Mališkaitė.

***

Lietuvos krikščionybės komitetas 
išleido Vytauto Vardžio redaguotą 572 
psl., dviejų dalių „Katalikų Bažnyčios 
istorija“. Knyga spausdinta „Draugo“ 
spaustuvėje.

***

Tėvų Saleziečių 1927 metais įkurto 
leidinio „Saleziečių žinios“ 70 metų 
sukaktis buvo atšvęsta sausio 24 d. 
Vilniuje. Žurnalas ilgą laiką ėjo Ita
lijoje, o dabar perkeltas į Lietuvą. 
Redaguoja anksčiau daugelį metų bu
vęs jo redaktoriumi kun. Pranas Ga
vėnas, SDB.

Prelatas Antanas Rubšys baigė ruošti 
bendrą Senojo ir Naujojo Testamento 
leidinį, kuris vadinsis Biblija. Šiuo me
tu Lietuvoje išleidžiamos dvi jo kny
gos: „Šventojo Rašto kraštuose šv.

Pauliaus pėdsakais Sirijoje, Graikijoje, 
Turkijoje“ ir dviejų dalių „Raktas į 
Naująjį Testamentą“.

***

Šiemet Katalikų akademija Vilniuje 
išleido knygą „Mylėti artimą“. Tai 
liudijimai apie kun. Juozą Zdebskį pa
gal dokumentinio filmo medžiagą. 
Redagavo Loreta Paulavičiūtė.

***

Prieš porą metų Vytauto Didžiojo 
universiteto Kaune teologijos fakulte
tas išleido prof. kun. Kęstučio Trimako 
knygą „Žmogaus aukščiausi skrydžiai - 
religinių išgyvenimų psichologija“, o 
pernai rudenį Tarpdiecezinės ka
techetikos komisija išleido kun. Kęs
tučio Trimako antrąją religinės psi
chologijos knygą „Asmenybės raida 
gyvenime“.
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Apie sveikatos atstatymą Lietuvoje
Apsvarstant grįžimo Lietuvon gali

mybes, ne vienam kyla klausimas: kaip 
ten būtų, jei pablogėtų sveikata? Šiais 
ir panašiais klausimais užkalbinome 
širdies ligų specialistę dr. Danutę
Zigmantienę, kuri dirba sveikatos 
atstatymo (reabilitacijos) klinikoje ne
toli Kauno.

„M.P.“ Pradžioj papasakokite trupu
tį apie savo darbo sritį, kliniką ir ligo
nius, kurie joje gydosi?

D. Z. Nuo pirmų dienų dirbu kardio
loge Viršužiglio reabilitacijos sana
torijoje, kuri buvo įkurta prieš penkio
lika metų kaip sveikatos atstatymo kli
nika. Mūsų įstaiga yra 25 km už Kau
no, Kauno marių pakrantėje. į kar
diologinį bei neurologinį skyrius at
vyksta gydytis ligoniai, patyrę galvos 
smegenų traumas, insultus, miokardo 
infarktus, sergantys padidinto krau
jospūdžio liga.

Pas mus ir į kitus reabilitacijos cen
trus siunčiami ligoniai, kuriems reikia 
tęsti sveikatos grąžinamąjį gydymą ar-
ba kompleksinę reabilitaciją po sta
cionarinio arba ambulatorinio gydymo 
pačios ligos laikotarpiu. Ligonius at
renka gydantis gydytojas, remdamasis 
Sveikatos apsaugos ministerijos pa
tvirtintomis taisyklėmis. Gydymo ir 
reabilitacijos išlaidos nustatyta tvarka 
kompensuojamos privalomai sveikatos 
draudimu draudžiamiems Lietuvos 
Respublikos piliečiams. Gydymą or
ganizuoja įstaigos.sudariusios sutartis 
su ligonių kasomis. Įstaigos pateikia 
ligonių kasai sąskaitas už suteiktas 
paslaugas. Reabilitacinis ir sveikatą

šitaip gimsta lieimvislcos
monetos -------------------------------

Atkūrus nepriklausomybę, pirmosios 
lietuviškos monetos 1991 metais buvo 
nukaldintos Birmingham'e (Angli
ja). Bet jau nuo 1992 metų 1,2 ir 5 cen
tų monetas pradėjo gaminti sava Lie
tuvos monetų kalykla. Šiuo metu, pa
sak kalyklos generalinio direktoriaus 
Viktoro Miltakio, vienu aparatu per 
minutę nukalama 650 apyvartinių 
monetų.

Be to, Lietuvos monetų kalykloje ga
li būti atliekamas monetų ir medalių 
projektavimas bei gamyba: sukuriamas 
piešinys, gaminami puansonai ir mat
ricos, poliruojami ruošiniai, kalamos 
bei literuojamos monetos. Kalykla 
gamina žalvarinius, sidabrinius, pa
sidabruotus bei paauksuotus medalius. 
Patalpos nedidelės, yra apie 40 dar
buotojų (dirbama dviem pamainomis). 
Specialaus išsilavinimno darbininkai 
neturi. Anot V. Miltakio, pagrindinį 
darbą atlieka mašinos, todėl žmogus 
turi mokėti tik padaryti iš plieno įran
kius (viena įrankių pora galima paga
minti iki 1 mln. monetų, paskui juos 
reikia keisti).

Prašalaitis į monetų kalyklą nepa
teks. Prie durų - griežta apsauga, ski
riama Lietuvos banko. Patalpose įreng
ta stebėjimo įranga, durys atsidaro tik 
turintiems specialią kortelę. Kadangi 
'Mūsų Pastogė" Nr.20 1998.5.25 psl.6

grąžinantis gydymas kompensuojamas 
100%. Sanatorinis gydymas kompen
suojamas dalinai: pensininkui tenka 
primokėti 20% visos sumos, dirbančiam 
asmeniui - 50%. Deja, finansiniai

Viršužiglio reabilitacijos centras netoli Kauno

nepasiturintys žmonės neturi galimy
bės apsimokėti ir tokią dalį sumos. To
dėl dauguma Lietuvos sanatorijų mer
di ir yra beveik bankrutuojančios. 
Gydantis ligoninėse, taip pat kai kada 
tenka patiems ligoniams įsigyti bran
gesnius medikamentus, kadangi li
goninės yra finansiniai nepajėgios.

Reabilitacinis gydymas Lietuvoje dar 
tik skinasi kelią, tačiau kasmet didė
jantis sergančių ir invalidų skaičius 
skatina tobulinti šią sistemą. Mūsų įs
taiga jau nuo 1992 m. dalyvauja in
validų integracijos į visuomenę pro-

Lietuvos monetų kalykloje griežta 
apsauga, niekam nekyla noro vogti. 
Viskas suskaičiuojama iki cento. 
Monetas, byrančias kaip grūdai iš ma
šinų į dėžes, skaičiuoja automatai. Kai 
į maišelį subyra lygiai tūkstantis vie
netų, šalia esančiai darbuotojai belieka 
jį užsiūti ir padėti į didžiulį vežimą prie 
kitų tokio paties dydžio maišelių (1000 
vienetų po 20 et sveria 5 kg). Vėliau 
monetų maišeliai keliauja į sandėlį ir 
laukiama, kol Lietuvos bankas duos 
nurodymą jas paleisti į apyvartą.

Ypatingas užsakymas buvo padaryti 
Vytauto Didžiojo aukščiausio laipsnio 
ordiną su aukso grandine. Tačiau, 
apgailestavo generalinis direktorius, 
Seimas šio darbo neįteisino. Beje, kai 
1990 m. tuometinė Aukščiausioji Ta
ryba atnaujino valstybės apdovano
jimų įstatymą, kažkodėl nebuvo už
siminta apie aukščiausio laipsnio or
diną. „Kai ankstesnis Lietuvos Pre
zidentas A. Brazauskas svečiuodavosi 
užsienio valstybėse, pagal protokolą 
buvo pasikeičiama aukščiausiais šalių 
apdovanojimais. Lietuvoje tai Vytauto 
Didžiojo I laipsnio ordinas, kabinamas 
per petį ir paprastai nešiojamas prie fra
ko*. Kai A. Brazauskas susitiko su 
Švedijos karaliene, jam buvo įteiktas 
aukščiausias apdovanojimas, o kara- 

gramoje, kuri Lietuvoje paskelbta 1991 
metais.

Du trečdalius mūsų sanatorijos veik
los sudaro reabilitacinis gydymas, skir
tas tiems, kurie dėl patirtos traumos ar 
ligos nevaldo rankų ar kojų. Būtent 
šiems ligoniams yra skiriamas itin di
delis dėmesys. Dirbame komandinio 
principo metodu: kiekvieną ligonį gy
do reabitologas , neurologas arba 
kardiologas, kineziterapeutas, medici

nos sesuo, logopedas, psichologas ir 
socialinis darbuotojas. Mums daug 
padeda ir visais klausimais konsultuo
ja Medicinos akademijos Reabilitacijos 
klinikos vadovas profesorius Alek
sandras Kriščiūnas. Šio žmogaus 
pasiaukojančio darbo ir energijos dėka, 
reabilitacija Lietuvoje vis atkakliau 
skinasi kelią per biurokratines džiung
les.

„M.P.“ Kokia jūsų nuomonė, apie 
dabartinę Lietuvos ligoninių padėtį, 
pvz. apie Jūsų kliniką Viršužiglyje?

D. Z. Daugelio Lietuvos ligonių 

lienei - I laipsnio. Kol Seimas ne
patvirtino aukščiausio apdovanojimo 
reikalingumo, ordinas su aukso grandi
ne saugomas Prezidentūroje.

Įdomus užsakymas - sidabro grandi
nė (sverianti apie 1 kg) Vilniaus merui.

Monetų kalykloje gaminami ir var
diniai bei vienetiniai medaliai. Pa
vyzdžiui, kolektyvas gali jubiliejaus 
proga taip pasveikinti savo vadovą. 
Tokios dovanos kaina - keliasdešimt 
litų.

Vienas iš svarbiausių kalyklos darbo 
dalykų, pasak V. Miltakio, yra įrankių 
gaminimas vietoje. (Įrankiai - apyvar
tinių ir proginių monetų štampai.) 
Generalinis direktorius sakė, kad ne 
visos monetų kalyklos tai daro. „Įran
kių gamyba - pats subtiliausias dar
bas, reikalaujantis ypatingo kruopš
tumo. Pirkti įrankius kitur neapsimo
ka - brangu“, - paaiškino V. Miltakis. 
Turinti neblogą įrangą, pripažinta 
užsienyje Lietuvos monetų kalykla 
atlieka ir įvairius kitų valstybių už
sakymus. Pavyzdžiui, vienas Danijos 
restoranas nesiliauja tūkstančiais 
užsakinėjęs medalius su restorano 
atributika, skirtus nuolatiniams klien
tams. Pasirašyta sutartis su UNICEF 
organizacija. Kalykla tikisi ben
dradarbiauti su latviais ir estais. Pasta
rieji vienos estiškos kronos monetą 
kala Pietų Afrikoje. Tiesa, estai lyg ir 
įsirengę monetų kalyklą patys, iš 
Suomijos buvo nusipirkę senų įren
ginių, bet oficialaus monetų kalyklos 
statuso ji neturi. Anksčiau estų monetos 

finansinė būklė yra kritiška. Gydymo 
įstaigos “skęsta“ skolose. Trūksta me
dikamentų, medicininės įrangos. Vil
čių teikia vykdoma sveikatos apsaugos 
reforma, tačiau kol kas mus „slegia“ 
praėjusių metų palikimas - didžiulė 
skola už pastatų nuomą, kuri išaugo dėl 
to, kad valstybė nepajėgė deramai 
finansuoti. Sanatorijoje 12 metų ne
darytas remontas. Tuo tarpu pagrin
dinis ligonių kontingentas I-os ir II-os 
grupių invalidai, kai kurie judantys tik 
vežimėlių pagalba ar netgi visiškai sa
vęs neapsitamaujantys. Tokiems li
goniams būtina speciali kompensacinė 
technika, aplinkos pritaikymas, o tam 
vėl reikalingos nemažos lėšos. Apie 
juokingai mažus medikų atlyginimus 
ar teikiamų paslaugų įkainius nesinori 
net kalbėti. Tačiau nežiūrint to, mūsų 
įstaigoje dirba darnus, mylintis darbą ir 
ligonį kolektyvas.

"M.P." Kiek ir kokios paramos gau
nate iš užsienio, ir kiek ji yra naudin-

D. Z. Mūsų įstaiga labdarą gauna 
centralizuotai iš Vilniaus vaistų san
dėlių. Dažniausiai tai - trys dėžutės 
vaistų, kurių galiojimo terminai be
veik pasibaigę ar net pasibaigę, kelios 
dėžutės dantų pastos ar šampūno. 
Rimtesnės pagalbos nesame gavę.

„M. P.“ Ar esate girdėjusi apie ma
terialinę pagalbą iš Australijos lietu
vių? .

D. Z. Apie paramą iš Australijos lie
tuvių neteko girdėti.

„M.P.“ Kokia parama būtų šiuo metu 
naudinga?

D. Z. Mums brangi būtų bet kokia pa
rama, nes problemų turime labai daug: 
būtina remontuoti kiaurą stogą, su
sidėvėjusį santechninį mazgą, pasenu
sią medicininę aparatūrą trūksta me
dikamentų ir t.t.

Tiek įstaigos personalas, tiek ligo
niai būtų dėkingi už bet kokią paramą.

Metalo staklėse gimsta padidintas 
medalio atvaizdas.

buvo kalamos Suomijoje, bet tai buvę 
brangu.

Latviai Lietuvoje norėtų užsakyti 
proginių monetų. Kelias monetas jiems 
buvo nukalusi Anglijos karališkoji 
monetų kalykla, pasakoja pašnekovas, 
bet kai Latvijos atstovai atvažiavo pas 
mus ir pamatė mūsų produkcijos ko
kybę, sužinojo kainas, prakalbo apie 
bendradarbiavimą.

Šitaip buvo atkurta labai sena tradi
cija. Atrodo, pirmąsias monetas Lie
tuvoje pradėjo kalti Algirdas (1345 - 
1377 m.), bet Vilniaus kalykla labiau
siai klestėjo Žygimanto Augusto (1544 
- 1572 m.) valdymo laikais. Po galuti
nio Lietuvos - Lenkijos padalijimo 1795 
metais, Lietuvoje buvo įvestos Rusijoje 
kaldinamos monetos. I

Rūta Peršonytė 
„Lietuvos aidas“, Nr.80
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Gerb. Redaktoriau,
Toronto „Star“ viename savo nume

ryje skyrė visą laikraščio puslapį 
straipsniui apie „tarptautinį terorizmą“. 
Jis iliustruotas kaukole ir žemėlapiu, 
nurodant branduolinių ginklų gabeni
mo kelią iš Sankt Peterburgo, per 
Bulgariją ir Lietuvą iki Kolumbijos 
sostinės. Po šių ginklų vertelgų nuo
traukomis parašyta, kad tai Alexander 
Darchev, lietuvis, ir Alexander Po- 
grebeshky, lietuvis.

Iš kur jie gavo lietuviškus pasus? Ne
gi taip lengva Lietuvoje rusams tapti 
lietuviais ir gauti pasą, kai užsienio 
lietuviai susiduria su gausybe sunkumų. 
Įdomu, ar tie piliečiai neturėjo tikslo 
pakenkti Lietuvos ėjimui į NATO. 
Nesuprantama, kodėl jie pasielgė taip 
naiviai, kai bandė ginklus parduoti 
Floridos gatvėje...

Kaip lengvai jie gavo vizą į Ameriką 
Maskvoje! Negi jie neturi ryšio su 
kokiomis tarnybomis? Būtų gerai, jei 
Lietuvos konsulai JAV ir Kanadoje 

Dėmesio, šiauliečiai!
Ketvirtasis Šiaulių krašto tėvynainių sambūris prasidės tuoj pat po Joninių - 

birželio 25 - ąją. Susitiksime visi vidurdienį Šiaulių dailės galerijoje (Vilniaus gt. 
245). Susipažinsime su naujais brangiais žmonėmis, pasižiūrėsime parodą ir vi
deofilmą "Tėvynainiai". Pirmosios sambūrio dienos vakare dalyvausime šv. Mi
šiose, o vėliau muzikuosime, šoksime ir dainuosime Kultūros, laisvalaikio ir 
pramogų centre MAX. Antrąją dieną, birželio 26 - ąją, Sambūrio dalyviai susi
pažins su Šiaulių "Aušros" muziejumi, su kuriama Šiaurės Lietuvos meno galeri
ja, su Šiaulių universitetu. Vakare P. Višinskio viešojoje bibliotekoje įvyks sve
čių ir šiauliečių literatūrinis vakaras. Dar vėliau tą patį penktadienio vakarą iš 
bibliotekos patrauksime į Kultūros ir poilsio parką pasilinksminti tarptautiniame 
muzikos festivalyje "Country Joninės". Paskutinę Sambūrio dieną, šeštadienį, 
važiuosime pasidairyti po žymiausias vietoves. Gali taip atsitikti, kad maršrutai bus 
du: vienas per Žemaitijos "perlus" - Telšius, Platelius, Renavą, Židikus, Viekšnius, 
Papilę, o kitas - į Žagarę, kuri kaip tik tomis dienomis švęs savo gyvavimo 800 me
tų jubiliejų. Grįžę iš kelionės aptarsime mūsų bendrus darbus ir projektus, nu
matysime kitą, penktąjį, Sambūrį, surengsime fotografijų parodą ir atsisveikini
mą Šiaulių dailės galerijoje. Atsisveikinti padės Šiaulių mokytojų folkloro an
samblis "Salduvė".

Laukiame Jūsų, tėvynainiai!
Šiaulių miesto valdyba, Vasario 16 gt. 62, LT - 5419 Šiauliai, Lithuania.

t Mūsiį mirusieji f

A. f A. Elenai Meškauskienei 
mirus, dukterims Irenai,Gražinai ir jų šeimoms reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

M. Radzevičienė ir 
 O. Karkauskienė

A. f A. Elenai Meškauskienei 
mirus, vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" skiriame 20 dolerių.

Jadvyga Kiistienė,
Alma ir Algis Kušlai su šeima

A. f A. Juozui Zuteliui
mirus, jo žmonai Elsai ir visiems artimiesiems reiškiame gi
lią užuojautą ir kartu liūdime.

Gold Coast'o lietuviai

Padėka
A. f A. Arūnui Staugaičiui

mirus, jo pagerbimui p. Stefa ir Vytautas Bartuškos paau
kojo 100 dol. SGM draugijai.

Dėkojame.
SGM draugija, Melburnas

parašytų į spaudą ir paaiškintų jų tapa
tybę. Lietuva turėtų kovoti su atėjū
nais, kurių tikslas - pakenkti Lietuvos 
įvaizdžiui.

Stasys Prakapas 
Kanada

Gerb. Redaktoriau
Puiku, kad skaitytojai taip kovoja už 

mandagumą ir priešinasi nepelnytam 
žodelio „tu“ vartojimui. Bet taip pat 
nenorėčiau, kad mūsiškiai to žodelio 
baimintųsi per daug ir mestųsi į kitą 
kraštutinumą su žodeliu „Jūs, jūs...“ 
Australijoje išgyvenus 50 metų, man 
pradeda patikti tokia aplinka, kur 
viršininkus, net aukštokus viršininkus 
vadiname „John, Ken“ - o tai apytikriai 
atitinka mūsiškį „tu“. Nebepatiktų man 
tokia padėtis, kur savo pažįstamą 
prietelių vien iš madagumo reikėtų 
vadinti „Mr. Smith“ - o lietuviškai 
„Jūs“. Tegu viskas būna savo vietoje, 
tačiau geriau draugiškumas, negu 
formalumas.

J. Rinkus

1998 m. gegužės 3 d., grįžęs iš Rusi
jos atostogoms, staiga mirė Algirdas 
Šerėnas. Australijos lietuviams jis beveik 
negirdėtas, tačiau Lietuvoje jis liks 
žinomas kaip milžiniško dokumentinio 
leidinio autorius. Leidinys - tai 700 
puslapių knyga „Vorkutos mirties 
lageriai“. Šiai knygai jis paskyrė kelio
lika savo gyvenimo metų, važinėda
mas po Komijos (kur randasi Vorkuta) 
buvusią autonominę respubliką, fik
suodamas trėmimų vietas ir jų likučius, 
rinkdamas viską, kas apie tai dar randa
ma tos šalies valstybiniuose, komparti
jos, KGB archyvuose. Minėtas leidi
nys, pasirodęs prieš pusmetį, neturi sau 
lygaus Lietuvos istorijoje.

Algirdas Šerėnas gimė 1930 m. 
gruodžio 29 d. mokytojo šeimoje Liolių 
kaime, netoli Rietavo. 1941 m. de

2000 Amerikos lietuvių biografijų
Mokslo ir enciklopedijų leidybos in- 

stitutasVilniuje parengė ir ką tik išleido 
biografinio žinyno "JAV lietuviai" I 
tomą. Tai pirmoji knyga, pradėjusi su
manytą "Pasaulio lietuvių" seriją, ku
rioje bus stengiamasi pristatyti po visą 
Žemės rutulį išblaškytus mūsų tau
tiečius.-

Enciklopedijos rengimo grupės va
dovė , vyriausioji mokslinė bendradar
bė Jonė Liandsbergienė sakė, jog pir
miausia už tokios knygos pasirodymą 
derėtų dėkoti jos sumanytojui, šviesaus 
atminimo instituto vadovui Zigmantui 
Pociui. Jo dar 1993 m. puoselėtą idėją - 
aprašyti didžiausią lietuvių bendruo
menę - parėmė ir Čikagos lituanistikos 
tyrimų ir studijų centro darbuotojai. 
Tuomet J. Liandsbergienė su grupele 
bendradarbių nuvyko į JAV rinkti in
formacijos būsimai knygai. Buvo sklai
domi periodikos leidiniai, ieškoma in
formacijos per įvairius centrus ir orga
nizacijas, išsiuntinėta 5 tūkstančiai an
ketų , į kurias atsakė daugiau kaip pora 
tūkstančių JAV gyvenančių lietuvių. 
Netrukus pasirodys ir antroji šios enci
klopedijos dalis.

Instituto vyriausias mokslinis bendra
darbis Antanas Balašaitis, leidinio 
pratarmės autorius, teigė, jog visų vie
nu ar kitu keliu į JAV patekusių tautie
čių suskaičiuoti ir aprašyti būtų buvę 
neįmanoma. Apsiribota daugiausia iš
eiviais, atsidūrusiais JAV po Antrojo 
pasaulinio karo. Kai kurių sumininėtų- 
jų jau nebėra, kiti ir toliau aktyviai 
darbuojasi užjūryje arba grįžta į tėvynę.

Enciklopedijoje aprašyti 2004 žmo
nės, kiek daugiau nei pusės jų biografi
jas iliustruoja portretinės nuotraukos.

Kaip atrodytų mūsų kultūra be 35 to
mų enciklopediją parengusio Lauryno 
Kapočiaus, be "Mūsų Lietuvos" auto
riaus Broniaus Kviklio, be mokslinin
kės Marijos Gimbutienės, be brolių 
Biržiškų, dailininko Vytauto Kašubos, 

šimtmetis vaikas kartu su tėvais ir 
seserimi Gražina buvo išvežti į Sibirą. 
Tėvas Jonas Šerėnas atskirtas nuo šei
mos ir ypatingojo pasitarimo nuteistas 
dešimčiai metų. 1943 m. jis žuvo 
Krasnojarsko krašte netoli Rešiotų 
stoties. Motina Leonora Jurkūnaitė - 
Šerėnienė su vaikais atsidūrė Komijos 
ATSR. Čia Algirdas per didelį vargą 
baigė devynias klases. 1946 m. jie ban
dė grįžti į Tėvynę, tačiau buvo sučiup
ti. Vis dėlto tais pačiais metais Algir
dui vienam pavyko pabėgti. 1947 m. jis 
įstojo į Gruzdžių veterinarijos tech
nikumą, bet 1949 m., kai jau mokėsi 
trečiame kurse, buvo suimtas, daugiau 
negu metus laikytas įvairiuose tardymo 
izoliatoriuose ir etapu grąžintas į trem
ties vietą pas motiną. Nuo lagerio A. 
Šerėną išgelbėjo tik tai, kad pabėgimo 
metu jis buvo nepilnametis. 1952 m. vis 
dėlto pasiekė savo: baigė Syktyvkaro 
žemės ūkio technikumo veterinarijos 
skyrių, 1963 m. - Maskvos veterinari
jos akademiją. Dirbo Komijos ATSR 
veterinarijos srityje. Yra išleidęs tris 
knygas veterinarijos temomis.

Žiaurus likimas išbarstė šeimą: mo
tina ir sesuo palaidotos komių žemėje, 
tėvo kapas nežinomas. Tik pats Algir
das Šerėnas ilsėsis gimtojoje žemėje.

„M.P.“ inf.

buvusio Lietuvos Prezidento Kazimiero 
Griniaus, kitų daugiau ar mažiau iški
lių lietuvių išeivijos žmonių, kurių pa
vardes galime surasti naujojoje enciklo
pedijoje, klausė A. Balašaitis.

Į pristatymo šventę atvykęs Gabrie
lius Žemkalnis pasidžiaugė tokiu insti
tuto užmoju - leisti žinyną apie pasaulio 
lietuvius. Jis teigė tikįs, jog laikui bė
gant sulauks analogiško leidinio apie 
Australijoje gyvenančią gausią lietuvių 
bendruomenę, kurios nariu jau pen
kiasdešimt metų esąs pats.

Enciklopedija išleista 2000 egz. tira
žu.

Eugenija Grižibauskienė

„Gimtojo krašto“ bankrotas
Kaip praneša ELTA, Vilniaus apy

gardos teismas priėmė sprendimą 
likviduoti buvusią uždarąją akcinę 
bendrovę “Gimtasis kraštas“.

Bankrutavusios bendrovės turtą nu
tarta parduoti iš varžytinių. Pirmosios 
varžytinės numatytos gegužės 19 dieną. 
Jų metu bus siūloma pirkti 197 kvad
ratinių metrų administracines patalpas 
netoli Katedros esančioje Ž. Liauksmi
no gatvėje, Vilniuje. Prieš porą metų 
šios patalpos buvo įkeistos „Tauro“ 
bankui.

Sovietmečiu „Gimtasis kraštas“ bu
vo pagrindinis sovietinės propagandos 
laikraštis išeivijai ir buvo siuntinėja
mas veltui. Atgimimo metu, redaguo
jant Algimantui Čekuoliui, laikraštis 
krypo Sąjūdžio pusėn, bet prieš keletą 
metų jis vėl suartėjo su „Tiesa“ (vėliau 
pakeitusia savo vardą į „Dieną“). Pa
tekus į finansines bėdas, jį šiek tiek rė
mė užsienio lietuviai. Tačiau tai 
nepadėjo, nes nesulaukdami atlygini
mo, atsisakė dirbti laikraščio žurnalis
tai. Savaitraštis turėjo sustoti, palikęs 
įvairių skolų.

Už „Gimtojo krašto“ pastatą tikimasi 
gauti apie 350 000 litų.

iMūsų Pastogė" Nr.20 1998.5.25 psl.7
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Maloniai kviečiame visus į "Gintaro“ ansamblio 
ir Jungtinio Australijos lietuvių choro

Atsisveikinimo koncertą
gegužės mėn. 31 d. 1.30 vai. po pietų

Melbourne Lietuvių Namuose, 50 Errol St. Nth
• Melbourne
{ėjimas: suaugusiems - $ 12;

pensininkams ir studentams - $ 10;
mokyklinio amžiaus vaikam - $ 5.

Ateikite pasidžiaugti nauja programa bei palinkėti 
šokėjams ir dainininkams sėkmės Lietuvoje.
Laukiame visų! Rengėjai

I
I
I
I
I
I
I
1
1
I
I
I

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 

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

Z ------------------~~-------------- - N
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija 

š. m. gegužės 24 d., sekmadienį, 2 vai. po pietų 
Lietuvių Namuose, Bankstowne ruošia

Linksmą popietę
Programoje -1 v. komedija

Vaišinsime kavute ir pyragėliais. Įėjimas - $ 8.
Dalis popietės pelno bus skiriama Sydnėjaus jaunimo tautinių šokių grupės 

išvykai į Lietuvių dienas Geelonge paremti
SLMSG Valdyba

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.

„Aušros“ tunto iškyla į Towlers Bay
Birželio 12 - 14 dienomis Sydnėjaus "Aušros tuntas 

ruošia trumpą žiemos iškylą į Towlers Bay - labai gražią 
vietovę, prie Sydnėjaus (netoli Church Point). Apsistosime 
Youth Hostelyje. Valgį gaminsimės patys.

Detalės: susitiksime 19.15 vai. Church Point Wharf, iš 
kur laivas mus perkels į Towlers Bay. Iškyloje būsime iki 
sekmadienio popiečio. Iškylos metu bus pravestos virėjo 
(skautams) ir laužavedžio (jaun. skautams (tems)Sydnėjaus sporto klubas "Kovas " ruošia lietuvišką

kaimo vakaronę.
Visi.kviečiami aosilankyti gegužės 23 dieną, šeštadieni.

7.30 val.vakare į Lietuvių klubą, East Terrace, Bankstown,
vyksiančius, sporto klubo "Kovo”ruošiamus lietuviškus 
šokius.

įėjimas - 5 doleriai. Apsirengimas - jei galima - lietuviškas. Bus parduo
damas lietuviškas maistas, taigi - badauti neteks.

Vakaro metu mokysimės lietuviškų šokių, kaimiškų žaidimų(su pri— 
žaisi, veiks "Kovo" distilerija. bus lietuviškas maistas, muzika ir šokiai 
visai šeimai.

Bilietus bus galima įsigyti prie durų. Sporto klubas "Kovas"

specialybės.
Reikmenys: $20-iškylos mokestis asmeniui. Vyksimeneuniformuoti. Miegmaišiai 

nereikalingi. Pasiimti paklodes, (antklodžių bus pakankamai) pagalvei užvalkalą, 
rankšluostį, šiltus drabužius, tunto marškinius (t-shirt / sweatshirt), šlipsą. Kiti dalykai:
elektrinė lemputė, pižama, tualetiniai reikmenys, pieštukas irpopierius, vandens butelis.

Atkreipkite dėmesį! Nesineškite per daug daiktų, nes viską reikės nešti patiems - 
nuo vandens iki namuko - tai siauras status kelias.

Stovyklavietėje yra tik 30 registruotų vietų. Į stovyklą pateks anksčiau 
užsiregistravusieji. Svečiai gali atvykti, bet nakvynės gauti negalės, išskyrus instruktorius. 
Tėvai, kurie dirbs kaip instruktoriai, dėl nakvynės tariasi su išvykos vadove s. Egle
Garrick tel. (02) 9818 3393. Tuntininkė

Birželio išvežimų minėjimas Sydnėjuje
Skaudiems lietuvių trėmimams į Sibirą prisiminti, NSW Jungtinis baltų komi

tetas Sydnėjuje ruošia išvežimų ir gedulo minėjimą.
Minėjimas įvyks birželio 14 d., sekmadienį, 2 vai. p.p. Latvių namuose, 32 Par

nell St., Strathfield.
Koncerto metu pasirodys lietuvių, estų ir latvių meninės jėgos. Lietuvius šia

me koncerte atstovaus choras "Daina" (dirigentai B. Aleknaitė ir J. Ankus). Pa
skaitą skaitys dr. Vytautas Doniela.

Jungtinis baltų komitetas kviečia visus tautiečius gausiai dalyvauti minėjime, 
kuriame prisiminsime visus tautiečius gausiai dalyvauti minėjime, kuriame pri
siminsime visus Sibire kentėjusius mūsų brolius ir seseris. A. Giniūnas

Jungtinio baltų komiteto vardu

Pranešimas iš Melburno
Š. m. balandžio mėn. 19 d. įvykusiame metiniame Melburno Socialinės globos 

moterų draugijos susirinkime išrinkta nauja draugijos valdyba. Gegužės 8 d. 
įvykusiame pirmame naujosios valdybos posėdyje pareigomis buvo pasiskirstyta 
sekančiai: pirmininkė - Jonė Žalkauskienė, sekretorė - Regina Pumputienė, iždinin
kė - Vera Mockūnienė, ligonių ir senelių lankymo koordinatorė - Nijolė Kairai
tienė, renginių vadovės - Gražina Kunčiūnienė ir Audronė Kesminienė.

SGM draugijos valdyba
Pamaldos lietuviams Sydnėjuje

Nuo balandžio 19 dienos Sydnėjaus tikinčiuosius sutiko aptarnauti australų kunigas Ro
ger Bellmore, SM. Jis yra Maristų kongregacijos narys, kaip ir anksčiau lietuvius aptarna
vęs kun. Jonas Girdauskas, SM.

Kun. R. Bellmore pradžioje buvo žadėjęs atlaikyti lictuviams mišias kas pirmą, antrą ir 
trečią mėnesio sekmadienį. Tačiau,arčiau susipažinęs su lietuviais ir jų pageidavimais, 
pranešė, kad aptarnausmus kas sekmadienį iki metų galo įprastu laiku Lidcombėje, išskyrus 
liepos mėnesį, kadangi tuo laiku bus atostogose.

Kunigas R. Bellmore, SM, gyvena Lane Cove. Jo namų tel - 9427 4630.
Gegužės 10 dieną kunigas vedė maldas ir Motinos dienos minėjime Rookwoodo kapinių 

lietuvių sekcijoje. Po maldų buvo kartu sugiedota giesmė "Marija, Marija" ir Tautos 
himnas. Dauguma kapų buvo gražiai aptvarkyti ir papuošti gėlėmis. Gaila, kad gan nema
žas kapų skaičius palikti Dievo valiai. Jei artimieji nebendrauja su Lietuvių bendruomene, 
tai nėra užtenkamas pasiaiškinimas, jog ir tėvų ar artimųjų kapų tvarkyti nereikia.
mu- t. x •« „ A. Kramilius Katalikų misijos vardu"Musų Pastoge" Nr.20 1998.5.25 p=l «- ■ * , ,,

Nori susiirašinėti
Esu 33 metų amžiaus, auginu beveik 500 rūšių gėles. Norėčiau susirašinėti su 

panašaus amžiaus ar panašių interesų žmonėmis.
Rašykite: Gintaras Nenartavičius, Viršuliškių g. 93 - 12,2056 Vilnius, Lietuva - 

Lithuania.

Sydnėjaus ramovėnams
Šių metų gegužės 24 d., sekmadienį, 1 vai. po pietų Lietuvių namuose Banks

towne, mažojoje salėje šaukiamas Sydnėjaus ramovėnų metinis susirinkimas. Bus 
renkama Skyriaus valdyba, Revizijos komisija, daromi ir kiti pranešimai skyriaus 
nariams.

Maloniai prašome visus ramovėmis gausiai dalyvauti susirinkime. Jus kviečia
Sydnėjaus skyriaus valdyba|

ALKOS 
AUSTRALUOS 

UEIUVDŲ 
FONDU

A.a. Mečio Kymanto atminimui vie
toje gėlių aukojo:

30 dol. - Z. Prašmutaitė (280);
20 dol. - M. Prašmutienė (245);
10 dol. * A. Šimkus (375).

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Vincas Ališauskas

AL fondo iždininkas
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