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Stiprina sienų apsaugą
Lietuvos pasienio policijos vadovai 

nurodė sustiprinti sienos apsaugą su 
Kaliningrado sritimi ir Baltarusija. 
Manoma, kad toks nurodymas duotas 
ryšium su finansine krize Rusijoje dėl 
per šias sienas galimos maisto produktų 
kontrabandos ir nelegalių migrantų 
antplūdžio. Kol kas šių reiškinių 
nepastebėta. LA 09.10

Lietuvos statybininkai 
traukiasi iš Rusijos

Katastrofiškai smunkant Rusijos 
rubliui, Lietuvos statybinės bendrovės, 
dirbančios Rusijoje skuba greičiau 
užbaigti pradėtas statybas ir nebeieško 
naujų užsakymų.

Lietuvos bendrovės apie pusę savo 
darbų atlieka Rusijoje. Lietuviai dirba 
Kaliningrade ir Sibire. Dabar Rusijos 
užsakovai skolingi Lietuvos bendro
vėms apie 50 mln. litų. Dėl to bendrovės, 
savo ruožtu, įsiskolinę Lietuvos biudže
tui bei subrangovams ir negali daly
vauti kituose konkursuose. Lietuvos 
statybinės bendrovės ketina trauktis iš 
Sibiro, nes ir Rusijos statybininkai 
pagerinbo savo darbų kokybę, o kartais 
ir pigiau dirba. Nuo krizės Rusijoje 
nukentės ir statybinių medžiagų tiekė
jai. „Dvarčionių keramika“ jau stabdo 
eksportą į Rusiją, kur išvežama apie 
20% gamyklos produkcijos. LR 09.10

Krizę Rusijoje pajunta vis 
daugiau Lietuvos žmonių

Finansinę krizę Rusijoje ypač stipriai 
pajuto naudotų automobilių pardavė
jai. Su šiuo verslu Marijampolėje, 
Alytuje, Tauragėje, Šilutėje susiję 
dauguma darbingų vyrų. Marijam- 
poliškiai pranašauja, kad kitų metų 
pradžioje bedarbių eilės pailgės kelio
lika kartų. Marijampolėje kas antrame 
garaže iki šiol buvo remontuojami iš 
Vakarų atvežti apdaužyti automobiliai, 
kiemuose jie buvo valomi, plaunami, 
ruošiami pardavimui. Kioskų savinin
kai skundžiasi sumažėjusią prekyba, 
ištuštėjo viešbučiai ir moteliai. Kita 
vertus, turguose net keliais šimtais JAV 
dolerių atpigo automobiliai. Dar nese
niai Marijampolės turguje per savaitę 
buvo nuperkama 800 - 900 automobi
lių, o praėjusią savaitę pirkėjai nenu
pirko nė 200. Gariūnų turguje Vilniuje 
automobiliai ne taip daug atpigo, tačiau 
jų sumažėjo. Beje, prekyba naudotais 
automobiliais pradėjo strigti jau anks
čiau. Ypač po to, kai daugelio šalių 
ambasados buvo paprašytos išsikelti iš 
prestižinio Minsko Drozdy rajono. 
Negalėdami greitai gauti Lietuvos vizų, 
Baltarusijos piliečiai liovėsi važinėję į 
Lietuvą pirkti automobilių, o jie 
nupirkdavo jų nemažai. Pastarosiomis 
dienomis visiškai nutrūko pirkėjų srau
tas ir iš Rusijos. Beje, automobilių 
pardavėjai vokiečiai taip pat teiraujasi 

savo bendradarbių Lietuvoje, kodėl 
nebeatvažiuoja vilkikai iš Marijampo
lės. LR 09.10

Pagalba kaimynams
Lietuvos vyriausybė Kaliningrado 

sričiai nutarė suteikti 5 mln. litų vertės 
humanitarinę pagalbą medikamentais ir 
maisto produktais. Pagalba bus skirta 
ligoninėms, vaikų darželiams, kitoms 
socialiai labiausiai pažeidžiamoms 
žmonių grupėms. Tačiau tai parama ne 
tik Kaliningrado sričiai, bet ir Lietuvos 
įmonėms, kurios galės parduoti savo 
perteklinę produkciją. LR 09.10 
Lietuviški namai populiarūs

Vokietijoje
Vokietijoje jau pastatyta 13 „Panevė

žio statybos tresto“ gaminamų karka
sinių - skydinių namų, gauta dar 12 
užsakymų. Pastaruoju metu tokiais 
namais susidomėta ir Lietuvoje. Di
džiausias skydinių namų privalumas - 
greita statyba ir mažesnė nei mūrinių 
namų kaina. Lietuvoje karkasinis - 
skydinis namas, be pamatų įrengimo, 
stogo-, laagijvir apdailos, kainuoja apie 
60 tūkst. litų. Šių namų dalys pa
gaminamos per 5 dienas, per 3-4 die
nas pagamintos plokštės sumontuo
jamos ant išlietų pamatų, o likusius 
darbus gali atlikti mažiau kvalifikuotas 
žmogus ar pats namo šeimininkas. LA 
09.10

Ar santaupos saugios?
Iš viso nuo finansinių sukrėtimų 

Rusijoje pradžios gyventojai iš Lie
tuvos taupomojo banko pasiėmė 45 
milijonus litų indėlių, dalį jų pavers
dami užsienio valiuta ir pervesdami į 
savo valiutines sąskaitas banke. Šį 
trečiadienį, rugsėjo 9 - ąją, visi gyven
tojų indėliai Taupomajame banke sie
kė beveik pusantro milijardo litų. 
Taupomojo banko specialistai mano, 
kad atslūgus politinei įtampai Rusijoje ir 
stabilizavus rublį, grynųjų pinigų 
apyvarta Lietuvos bankuose sumažės, o 
indėlių pradės daugėti. ELTA 09.11

Batalionas renkasi į 
bendras pratybas

Į pirmąsias lauko pratybas šeštadienį 
Suvalkų krašte susirinks bendro Lietu
vos ir Lenkijos taikdarių bataliono 
LITPOLBAT kariškiai.

Pratybose „Griunvaldo vėjas“ iš viso 
bus apie 650 dalyvių - štabo ir štabo 
aprūpinimo kuopos karininkų, taip pat 
po vieną mechanizuotą pėstininkų kuo
pą iš Lietuvos ir Lenkijos. Visą savaitę 
pratybų dalyviai mokysis planuoti 
taikdariškas operacijas, derinti padali
nių veiklą, įrengti kontrolės postus, 
užmegzti radijo ryšį, patruliuoti, lydėti 
transporto priemonių vilkstines, ginti 
kontrolės postus nuo užpuolikų, užtver
ti kelius, stebėti aplinką. Kariai gilins ir 
kitus įgūdžius, kurie reikalingi taik- 
dariškose misijose.

Taip atrodo naujoji-Gargždų-miestelio bažnyčia. ■ Nuotr. V. Kapočiaus

NATO reikalavimus atitinkantis 
batalionas jau kitų metų pradžioje tu
rėtų būti pasirengęs dalyvauti tarp
tautinėse operacijose, bet prieš išvyks
tant į kurią nors misijos vietą, dar 
ketinama surengti panašias pratybas 
Lietuvoje. Tuomet jose turėtų dalyvau
ti ir Danijos bei Vokietijos kariai.

Lietuvos ir Lenkijos batalionas 
oficialiai įsteigtas daugiau nei prieš

Baltiečių panašumai ir skirtumai
Norvegų socialinių mokslų institutas paskelbė įdomią statistiką - rašo 
Rokas M. Tracevskis "The Baltic Time" š. m. liepos 16-22 numeryje

, Vytautas P. Zubas

Dauguma užsieniečių mano, kad 
baltiečių kraštai yra glaudus vienetas. 
Jie nežino, kad tai tik geografinis 
pavadinimas, kad trys čia gyvenančios 
tautos skiriasi daugeliu savybių: kalba, 
religija, istorija, charakteriais, etnine 
kilme. Net diplomatai ir politikai to 
nepastebi.

„Norėdami išsiskirti iš kitų baltiečių 
kraštų, jūs turite parodyti savo su
gebėjimus“, neseniai Lietuvos politi
kams kalbėjo Richard Hoolbrooke, 
Amerikos nepaprastas pasiuntinys. 
Palyginę sociologinių apklausų duo
menis, lengvai pastebėsime atskirų kraš
tų panašumus ir skirtumus.' Tokios 
apžvalgos paprastai pasako daugiau 
apie kraštą nei oficiali statistika.

Norvegų „Institute of Aplied Social 
Science“ (FAFO) surinkta statistika 
turbūt tiksliausiai parodo gyvenimo 

metus, kai abiejų šalių krašto apsaugos 
ir gynybos ministrai pasirašė Valstybių 
susitarimą. Dabar junginį sudaro be
veik 800 karių - štabas, štabo aprūpini
mo kuopa ir po dvi mechanizuotas 
pėstininkų kuopas iš abiejų šalių. EL-
TA09.11

Paruošė
Dr. A. Kabaila 

Canberra, 1998.09.14

sąlygas ir padeda užsieniečiui suprasti 
tarp trijų baltiečių kraštų esančius 
skirtumus ir panašumus. Baltiečių kraš
tai norvegų institutui nesvetimi: po 
nepriklausomybės atgavimo institutas 
jau yra išleidęs penkias knygas apie 
tuos kraštus.

Gyventojai. Lietuva: 3 700 000 
gyventojų, lietuvių - 82,5%, rusų - 
7,2%, kitų tautybių - 10,3%; Latvija: 2 
500 000 gyventojų, latvių - 58,7%, rusų 
- 29,5%, kitų tautybių -14,4%; Estija: 1 
500 000 gyventojų, estų - 66,3%, rusų - 
26,9%, kitų tautybių - 6,8%.

Amžiaus trukmė. Lietuvoje - vyrai 
63,1 m., moterys - 75 m.; Estijoje - vyrai 
62,5 m., moterys - 73,8 m.; Latvijoje - 
vyrai 60,7 m., moterys -72,8 m.

Su aukštuoju mokslu. Latvijoje - 
16,6%, Estijoje - 15,4%, Lietuvoje - 
15,3%.
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1



Sugrįžta Premijų šventės
Jiu-gis Janušaitis

JAV Lietuvių Bendruomenės sudė
tyje veikia keletas Tarybų, kurios rūpi
nasi lituanistiniu švietimu, kultūrine 
veikla, socialiniais ir visuomeniniais 
reikalais bei kt.

Tarybų sudėtyje turime JAV LB 
Kultūros Tarybą, kurios tiesioginis 
uždavinys rūpintis kultūrine veikla, 
ugdyti talentus, remti jų darbus, ypač 
stengtis, kad didesniuose ir mažesniuo
se JAV lietuvių telkiniuose vyktų 
kultūrinė veikla, į ją įjungiant kiek 
įmanoma vietos ar JAV telkiniuose 
gyvenančius kultūrininkus, chorus, dai
nų vienetus, menininkus, žurnalistus, 
radijo laidas, muzikus ir kitus talentus.

Prieš keliolika metų Kultūros Taryba 
buvo pradėjusi rūpintis mūsų kul
tūrininkų įvertinimu, kasmet skiriant 
įvairių sričių talentams pinigines 
premijas. Jų dydis 1000 dolerių. Pini
gus premijoms skirdavo Lietuvių Fon
das. Kiekvienais metais įvairių sričių 
laureatams atrinkti buvo sudaromos 
specialios komisijos. Po jų sprendimo, 
apdovanotieji buvo iškilmingai pa
gerbiami Premijų švenčių metu, įtei
kiant laimėtojams premijas.

Tik paskutiniuosius ' keletą metų ši. 
graži tradicija buvo nutrūkusi. Sakoma, 
kad nebuvo pinigų, premijoms lėšų 
neskyrė Lietuvių Fondas, na ir talentų 
neva tai sumažėję.

Tačiau praėjusių metų rudenį JAV 
Lietuvių Bendruomenės Tarybos su
važiavime Kultūros Tarybos pirminin
ke buvo išrinkta uolioji visuomeninin
ke, gabi organizatorė, įvairių or
ganizacijų bei fondų pirmininkė Ma
rija Remienė.

Naujoji pirmininkė nieko nelauk
dama ėmėsi kultūrinės veiklos stipri
nimo darbo, pakvietė iš Lietuvos solistų, 
ansamblių, įvairiuose didesniuose ir 
mažesniuose lietuvių telkiniuose rengė 
koncertus. Atgaivino ji ir gražiąją 
Premijų įteikimo šventę, ir jau šį ru
denį Clevelande šventė įvyks per Pa
dėkos dieną. Premijoms lėšų paskyrė 
Lietuvių Fondas.

Numatoma premijuoti žurnalistą, 
muziką, menininką, radijo laidą, teatrą 
ir kitus kultūrininkus. Jau sudarytos

Atkelta iš 1 pšl. ■

Išsiskyrusių. Lietuvoje - 6,4%, Estijo
je - 8,4%, Latvijoje - 11,3%.

Privati nuosavybė. Gyvena nuosa
vam name ar bute: Lietuvoje - 36%, 
Latvijoje - 26%, Estijoje - 23%.

Valstybiniame bute: Lietuvoje - 6%, 
Estijoje - 70%, Latvijoje - 72%.

Turi telefonus: Latvijoje - 63%, 
Lietuvoje - 54%, Estijoje - 52%.

Turi televiziją: Lietuvoje - 93,9%, 
Estijoje - 92,2%, Latvijoje - 89%.

Turi automobilius: Estijoje - 36,4%, 
Lietuvoje - 33,7%, Latvijoje - 24,2%.

Privatus verslas: Lietuvoje - 13,2%, 
Latvijoje - 6,3%, Estijoje - 2%.

Nuošimčiai ir didvidendai: Lietu
voje - 8%, Latvijoje - 1,4%, Estijoje - 
0,2%.

Alga ir uždarbis: Estija - 55,7%, 
Lietuva - 50,3%, Latvija - 46,5%.

Užtenka pragyvenimui: Lietuvoje - 
48,4%, Latvijoje - 28,9%, Estijoje - 
27,7%. ' ;; i"

Bedarbiai: Lietuvoje - 10% mieste. čiai žino žodį „čiukė“ - kiaulė.
(„Tėvynės Žiburiai“)
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Žurn. Jurgis Janušaitis, "M.P.” bendra
darbis Amerikoje.

premijų paskyrimo komisijos, kurios 
turės apsvarstyti pristatytus reko
menduotinus kandidatus ir paskirti 
premijas, o jų įteikimas, kaip jau minė
jau, įvyks Premijų šventės metu.

Reikia pasveikinti Kultūros Tarybą,' 
Lietuvių Fondą, kad atgaivina Premijų 
šventes, kad vėl bus pagerbti mūsų uo
lieji įvairių sričių kultūrininkai. Tai 
bus bent nedidelis lašelis padėkos už 
ilgametį ir neapmokamą darbą. O kiek 
tie žmonės dirbo: žurnalistai rašo į mū
sų spaudą be honoraro, muzikai va
dovauja telkinių chorams taip pat 
dažniausiai negaudami nė cento at
lyginimo, dirbamama veltui ir kitose' 
srityse. Taigi jų įvertinimas bus 
atžymėtas nors kuklia premija, tai bus 
tarytum padėkos žodis už ilgametę jų 
veiklą.

Reikia manyti, kad Kultūros Taryba ir 
jos pirmininkė Marija Remienė po 
Premijų švenčių atgaivinimo tęs šį dar
bą dar daugelį metų. Premijuotinų, 
apdovanotinų žmonių turime veteranų 
gretose, o, be to, auga ir reiškiasi ir 
naujieji talentai.

Būtų gera, kad Kultūros Taryba ne 
vien kviestųsi solistus iš Lietuvos, 
ansamblius ar kitus menininkus, bet 
taip pat paieškotų ir JAV lietuvių 
telkiniuose. Reikėtų jiems sudaryti 
sąlygas apkeliauti lietuvių telkinius, 
ypač mažesniuosius, kur meninės 
pajėgos labai laukiamos.

11% kaime; Estijoje -11% mieste, 11% 
kaime; Latvijoje - 17% mieste, 19% 
kaime. (Oficialūs registruotų bedarbių 
skaičiai žemesni visuose trijuose 
kraštuose).

Pasitikėjimas politikais. Norėtų 
kontroliuoti vyriausybės sprendimus - 
Estijoje 83%, Latvijoje - 70%, Lietuvo
je - 66%.

Nepatenkinti vyriausybės slaptumu - 
Lietuvoje 38%, Latvijoje 43%, Estijoje 
54%.

Liaudies išmintis moko, kad ten gera, 
kur mūsų nėra. Kanadiečiai tą patį 
išreiškia sakydami: už tvoros žolė vi
sada žalesnė. Apmaudu, kad dažnai net 
spauda šitos ironijos nepastebi. Įsigi
linę į norvegų statistiką matom, kad tie 
mūsų mieli kaimynėliai nė kiek ne- 
pranašesni. Lietuviai kaip tik daugelyje 
pozicijų pirmauja. Gal geriau tiktų lat
vių posakis: gyvenimas yra didelis bul
vių laukas, ir tas iš jo daugiau gauna, 
kas yra didesnis cuka. Šiaurės aukštai

< I Trumpai iš visur
Žemieji Rusijos parlamento rūmai 

(dūmą) rugsėjo 7 dieną antrą kartą at
metė prezidento pasiūlyto Viktoro 
Černomyrdino kandidatūrą į ministrus 
pirmininkus. Prezidentui B. Jelcinui 
duota žinoti, kad jis daugiau nebandy
tų nominuoti V. Černomyrdino trečią 
kartą, nes dūmą pasiruošusi iškelti bylą 
prezidentui, kas pagal konstituciją atim
tų iš prezidento teisę dūmą paleisti by
lai dar nesibaigus.

Rugsėjo 10 dieną Boris Jelcinas 
nusileido dūmai ir ministru pirmininku 
nominavo 68 metų amžiaus Jevgenij 
Primakov, nuo 1996 m. sausio mėnesio 
einantį užsienio reikalų ministro 
pareigas. Nuo 1991 iki 1996 metų J. 
Primakov, B. Jelcino paskirtas, vadova
vo užsienio žvalgybai. J. Primakovo 
silpna vieta yra tai, kad jis nenusima
no ekonomikoje, nors ir turi ekonomi
jos mokslų (marksistinių) diplomą.

' J. Primakov du kabineto postus 
pažadėjo komunistams. Ministro pir
mininko pavaduotoju ekonomikos 
reikalams bus Juri Masliukov, o Centri
nis Rusijos bankas pavestas Viktorui 
Geraščenko. J. Primakov žada išlaikyti 
lygsvarą tarp reformų ir valstybės 
planuojamos ekonomijos.

Rugsėjo 10 dieną 19 metų amžiaus 
■rusų karo laivyno jūrininkas Aleksan
dras Kuzminich nužudė 9 jūreivius 
povandeniniame laive, stovėjusiame 
Skalistų laivyno bazėje, netoli Mur
mansko. Jei būtų puolamas, jūreivis 
grasino išsprogdinti laivą. Branduoli
niais ginklais apsirūpinęs „Akula“ 
(„Ryklys“) tipo povandeninis laivas turi 
apie 60 žmonių įgulą.

Į bazę atskrido Rusijos karo laivyno 
viršininkas admirolas Vladimir Ku- 
rojedov, iš Petrapilio atskraidinti ir A. 
Kuzminich, tėvai. Rusijos gynybos 
ministerijos pareiškimu, A. Kuzminich, 
tėvų ir dvasiškių neįtikintas pasiduoti, 
pats nusišovęs, nors pagal ankstesnį 
ministerijos pareiškimą, A. Kuzminich 
buvo nušautas, laivą šturmuojant 

.specialiam daliniui.

Rugsėjo 10 dieną ypatingas JAV 
tardytojas Kenneth Starr įteikė JAV 
kongresui 445 puslapių raportą, nu

Alma Adamkienė - viena gražiausiųjų 
Europos politikų žmonų

Mums buvo įdomu patirti, kad Lie
tuvos prezidento Valdo Adamkaus 
žmona pateko į Europos politikų 
„gražiausių žmonų“ dešimtuką. Tai 
paskelbė Tarptautinė žurnalistų fe
deracija (jos centras Briuselyje), kuri 
surengė apklausą ir pagal ją sudarė 
gražiausiųjų sąrašą.

Pirmoji tame sąraše įrašyta 42 m. 
amžiaus Lenkijos prezidento Aleksan
dro Kwasniewskio žmona Jolanta, o po 
jos eina ir mūsiškė, 71 metų Alma 
Adamkienė.

Apie šiuos rinkimus daugiau žinių 
pateikė „Lietuvos ryto“ dienraščio 
savaitinis priedas „Stilius“ gegužės 15 
d. laidoje. Čia trumpai rašoma apie 
pirmąją įvardintą lenkę, o gerokai pla

rodantį 11 priežasčių, dėl kurių galima 
patraukti prezidentą Bill Clinton 
atsakomybėn, siekiant jį pašalinti iš 
einamų pareigų. Raportą lydėjo 36 dė
žės su tardymo dokumentais. Raporte 
figūruoja Monica Lewinsky parody
mai. Kongreso nutarimu, raportas per 
Internetą paskleistas po visą pasaulį. 
Prezidento B. Clinton advokatai paruo
šė atsakymą, įrodinėdami, kad 11 punk
tų, nurodytų raporte, nesudaro teismi
nio pagrindo bylai prieš Bill Clinton.

va#'®/

Daugiau kaip savaitę Kambodijoje 
tęsiasi demonstracijos prieš ministrą 
pirmininką Hun Sen. Minios reikalauja, 
jo pašalinimo, kadangi liepos 26 dieną 
įvykusieji parlamento rinkimai buvę 
suklastoti. Hun Sen pavaldi policija vai
ko demonstrantus, naudodama vandens 
sroves, lazdas, o kartais ir šaunamus 
ginklus. Nuo rugsėjo 11 dienos prie 
demonstrantų išvaikymo prisideda ir 
Hun Sen šalininkų civilių būriai, taip 
pat naudojantys šaunamuosius ginklus.
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Serbų kariuomenė tebetęsia valymo 
akciją Kosovo srityje. Deginami alba
nų kaimai ir miesteliai, pabėgėlių ve
žimai su jų turtu. Sulaikyti vyrai 
pabėgėliai tardomi, kaltinant juos 
kovojus prieš Serbiją, dalis vyrų po 
tardymo dingsta.

Iranas rugsėjo 8 dieną baigė 70 000 
karių manevrus Afganistano pasienyje, 
tačiau vis dar tebetelkia kariuomenę. 
Rugsėjo antroje pusėje numatyta pra
vesti manevrus, kuriuose dalyvaus 200 
000 karių. Užimdama vis naujas šiitų 
valdytas sritis, Taliban kariuomenė 
Afganistane stumiasi arčiau Irano sie
nos.

Rugsėjo 10 dieną Lybijos diktatorius 
pulk. Muammar Gaddafi iš D. Britani
jos ir JAV pareikalavo naujų garantijų 
prieš jam išduodant du asmenis teismui 
dėl keleivinio lėktuvo susprogdinimo 
virš Lockerbie 1988 metais. M. Gaddafi 
sutiko, kad teismas vyktų Olandijoje, 
dabar jis reikalauja garantijų, kad 
kaltinamieji niekada nebus nugabenti į 
JAV ar į D. Britaniją.

Paruošė V. Patašius

čiau rašoma apie Almą Adamkienę, su 
kuria išspausdintas pasikalbėjimas šiuo 
bei kitais klausimais.

J pirmąjį klausimą - „Tarptautinė 
žurnalistų federacija išrinko Jus viena 
gražiausių Europos politikų žmonų, 
šalia visai jaunų moterų. Ar Jums tai 
svarbus įvykis?“, - Alma atsakė trum
pai: „Nors ir kaip butų malonu, svarbu 
man tai nėra“.

Įdomus yra ir antrasis klausimas bei 
atsakymas. Paklausus: „Ar tai reiškia, 
kad apie einantį laiką niekada negal
vojate prie veidrodžio?“, - pašnekovė 
išsireiškė taip:

„Klausiate, ar nebijau senti? Ne, man

Nukelta į 3 psl.
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XX Australijos Lietuvių Dienos Geelonge 
l|t|k Meno paroda

Lietuvių Dienų Meno paroda rengiama Gordon 
TAFE Instituto galerijoje, Fenwick St., Geelonge 

Bv nuo 1998 m.gruodžio 28 d. iki 31 d.
; ■ ■ VljaaZ Vinco ir Genovaitės Kazokų meno fondas ir šie—

met skiria dvi premijas - 2000 dol. ir 1000 dol.
Parodos rengėjai dar kartą kreipiasi į mūsų me

nininkus Australijoje, kviesdami gausiai daly
vauti parodoje. Sutinkantieji dalyvauti prašomi skubiai atsiųsti darbų 
nuotraukas, kad būtų palengvintas planavimas, išdėstymai ir apšvie
timai gautose erdviose, patogiose ir skoningose patalpose.

Antroje nuotraukų pusėje reikia užrašyti autoriaus vardą ir pavar
dę, kūrinio pavadinimą, paveikslo ar skulptūros išmatavimus, kainą 
(jeigu pageidaujama parduoti) ir kitas detales, kap pav., miestą, 
valstiją. Paveikslai turi būti rėmuose, su pakabinimo galimybe.

Prašome visus menininkus savo darbus atsiųsti į Geelongą paštu per 
kurjerį ir su pilnu apdraudimu. Menininkai savo darbus galės atsiimti 
gruodžio 31 dieną nuo 17 iki 18 valandos - prieš Naujų metų balių.

Šio skelbimo ir pristatymo formos nuorašus lietuviškai ir angliškai 
bus galima gauti iš komiteto.

Darbus būtina pristatyti prieš gruodžio 15 dieną, susitarus su paro
dos komiteto pirmininku E. Reilly, P.O. Box 3016 Geelong, Vic. 3220, 
o tiesiog j galeriją - 26 ir 27 dienomis nuo 9 iki 10 vai. Prieš prista
tymą prašome skambinti tel. (03) 5223 2106 (a.h.) arba email pas 
<ejreilly@ne.com.au.>.

ALB Lietuvių Dienų Rengimo Komitetas

Rinkosi Sydnėjaus moterys
Sekmadienį, rugsėjo 13 d., Banks- 

towne, Lietuvių namuose savo metini
am susirinkimui buvo susirinkę Syd
nėjaus Lietuvių Moterų Soc. Globos 
Draugijos moterys.

Susirinkimą atidarė draugijos pir
mininkė Julija Lašaitienė. Susirinkimo 
metu valdybos narės plačiai kalbėjo 
apie šios draugijos veiklą, nurodyda
mos, kaip vyresnioji karta galėtų pasi
naudoti valdžios teikiamomis paslaugo
mis.

Po pranešimų apie šias valstybės tei
kiamas paslaugas valdybos narėms bu vo 
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visada buvo svarbesni kiti dalykai. 
Draugės jaunystėje net bardavo, kad 
per mažai kreipiu į save dėmesio. At
virai pasakius, ir dabar nesu labai gabi 
save gražinti. Kai reikia pasidažyti, tu
riu prašyti pagalbos. Kartais pagalvoju, 
kad, mano amžiaus sulaukus, nepatogu 
šito nemokėt“.

Prezidento žmona buvo paklausta, ar 
jaudinasi dėl vizito į Vatikaną, kuriame 
pirmą kartą oficialiai lydės prezidentą į 
užsienį.

„Ne, nesijaudinau. Nepaprastai džiau

užduota daug klausimų.
Informacija, susirinkime pateikta apie 

valdžios teikiamas paslaugas buvo išsa
mi, ir, manau, svarbi žinoti kiekvienam 
vyresnio amžiaus tautiečiui. Ją būtinai 
reikėtų dar kartą, ir dar kartą skelbti 
spaudoje,, lęąd kiekvienas tautietis tu
rėtų garantuotą galimybę susipažinti su 
informacija apie teikiamas lengvatas 
kaip gąlįma išsamiau.

Susirinkimą pravedė Jadvyga Vi- 
liūnienė. Jam pasibaigus, dalyvavusieji 
buvo pavaišinti kavute ir pyragaičiais.

B.Ž,

giuosi, kad turiu tokią išskirtinę progą 
susitikti su popiežiumi. Man atrodo, 
kad tai bus kulminacinis mano gyve
nimo momentas, nes šį žmogų labai 
gerbiu ir manau, kad būti jo priimtam 
yra didelė privilegija“ - teigė Alma.

Beje, reikia pasakyti, kad tuoj pat po 
susitikimo su popiežiumi Vatikane A. 
Adamkienė atvyko į Čikagą (arba tiks
liau į jos priemiestį) ir čia prižiūri 
garbingo amžiaus sulaukusią savo 
motiną.

E. Š„ („Draugas“)

Sėdžiu dr. Alfonso Viliūno kabinete ir 
negaliu įsivaizduoti, kad tai jau bus 
paskutinis dr. A. Viliūno man suteiktas 
medicininis patarnavimas. Ne tik aš, bet 
ir didelė dalis sydnėjiškių pažinojo 
Alfonsą Viliūną kaip puikų gydytoją, 
nuoširdų lietuvį patriotą. Jei šiandien 
dar mindžioju šventą žemę, tai didele 
dalimi tik dr. Viliūno priežiūros dėka.

Tenka atsisvekinti su dr. A. Viliūnu 
kaip gydytoju ir malonia jo žmona - 
kabineto vedėja. Dr. A. Viliūnas mano 
atmintyje liks žmogumi ypatingai tvir
to charakterio ne tik lietuvių ben
druomenėje, bet ir užjos ribų.

Dr. Alfonsas Viliūnas mokytojas, tei
sės studentas, Karo mokyklos kariū
nas, Valstybės administracijos tar
nautojas, Ekonomijos fakulteto stu
dentas, Lietuvių Aktyvistų Fronto na
rys. Sunkiai sužeistas kovose su 
bolševikais (1996 metais Kauno 
sukilėlių iniciatyvinės grupės jis buvo 
apdovanotas 1941 metų sukilimo 
medaliu).

Pagijęs po sužeidimo, jis 1942 me
tais dirbo „Vaidilos“ teatro admi
nistratoriumi Vilniuje. Už bandymą 
gelbėti žydus, dirbančius šiame teatre, 
jis buvo Gestapo susektas, ir, saugojant 
savo gyvybę, teko palikti Lietuvą.

Vienoje A. Viliūnas įstojo į Prekybos 
institutą, kur studijavo ekonomiką. 1946 
metais jau Insbruke jis baigė Ekono
mijos institutą ir gavo "Volkswirt" 
diplomą.

1949 metais A. Viliūnas atvyko į 
Australiją, o 1958 - siais persikėlė į 
Ameriką. Tačiau 1959 metais jis vėl 
grįžta Europon ir įstoja į Insbruko 
universitetą studijuoti mediciną. Vasa
ros metu jam tekdavo grįžti atgal į Či
kagą, kur dirbdavo, kad užsidirbtų pi
nigų studijų tęsimui. 1965 metais A. 
Viliūnas baigė Medicinos fakultetą. 
Praktiką atliko Austrijoje, Šveicarijoje, 
Čikagoje, o 1968 - siais vėl grįžo į 
Australiją.

; Sugrįžus į Australiją, tris metus jis 
dirbo, taip vadinamu, skrajojančiu 
gydytoju Meekatharra - Wiluna rajone, 
Vakarų Australijoje. Šis rajonas savo 
plotu didesnis nei visa Lietuva.

Nuo 1971 metų dr. A. Viliūnas 
persikelia į Sydnėjų ir verčiasi privačia 
praktika Whalan priemiestyje. Jam dar
be padeda žmona Jadvyga.

AK. Mielas daktare Alfonsai, tokia 
daugybė prisiminimų ir gyvenimo 
sūkurių, kurių nepaneštų nė dramblys. 
Visa tai jau praeityje. Nežinau net nuo 
ko pradėti mūsų pasikalbėjimą. Saky
kite, kodėl nusprendėte palikti gydy
tojo kabinetą?

AV. Mano atsakymas labai paprastas. 
Amžius. Kai ateina laikas, ir geriausi 
draugai turi skirtis. Mano geriausias 
draugas... (jaudinasi) - medicina.

AK. Žvelgiant į netolimą praeitį 
Sydnėjuje, ką galite pasakyti apie Jū
sų profesinį gyvenimą? Kokie buvo 
pasiekimai, nusivylimai, malonumai?

AV. Į tokį klausimą labai sunku 
atsakyti. Gal reikėtų daugiau laiko, ne
gu mes čia turime. Teko padaryti keletą 
tragiškų diagnozių, į ką mano kolegos 
gal neatkreipė tinkamo dėmesio. Aš 
visada laikiausi nuomonės, kad būtina
kreipti didelį dėmesį į paciento nu- sų bendruomenei ir mūsų bendruome- . 
silskundimus, nesvarbu kaip juokingai Nukelta į 4 psl.
jie skambėtų, ar būtų sunkiau supran-
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tami, todėl, kad pacientas retai meluoja. 
Prisimenu iš studijų, kai profesorius 
sakydavo, kad paciento diagnozei 
nustatyti yra būtini dalykai: medici
ninė istorija ir paciento medicininė 
istorija. Šio principo laikiausi ir šį tą 
pasiekiau. Nusivylimų būna kiekvie
noje profesijoje. Esu padaręs klaidų. 
Kas jų nepadaro. Esu tik labai laimin
gas, kad nepadariau nei vienos tragiš
kos klaidos, dėl kurios pacientui būtų 
tekę labai nukentėti ar mirti. Mano 
profesija buvo mano geriausias draugas.

AK. Ar teko aptarnauti daug Sydnė
jaus lietuvių, atvykusių svečių iš 
Lietuvos, ar nebuvo iš Jūsų reikalauja
ma daugiau nei iš australo gydytojo? 

, AV. Taip, turėjau keletą pacientų iš 
lietuvių bendruomenės. Nelabai daug. 
Gal to priežastimi buvo tai, kad mano 
praktika yra sunkiai randamoje vietoje. 
Be to, esu susidaręs įspūdį, kad ne tik 
lietuviai, bet ir kitų tautybių žmonės 
nėra labai linkę eiti pas savus gydyto
jus. Nežinau kodėl. Stengiausi patar
nauti ir atvykusiems iš Lietuvos, 
atlyginimo iš jų neimdavau, o kad būtų 
iš tautiečio daugiau reikalaujama, 
nepastebėjau. Man nustatyti diagnozę 
buvo lengviau silpnai kalbantiems ar 
net nekalbantiems angliškai.

AK. Nebuvote nuošaliai ir nuo Lietu
vių bendruomenės. Ar esate patenkin
tas jos veikla, nusivylęs? Ko palin
kėtumėte Lietuvių bendruomenei?

AV. Klausimas labai painus. Savo 
veikla nesu nusivylęs. Tik skaudu, kad 
mano veikla buvo neteisingai suprasta ir 
įvertinta. Buvau apšauktas antisemitu. 
Net ir viena iš mano dukrų nesikalba su 
manimi dėl to, kad visa mano veikla, 
straipsniai neva buvo nukreipti prieš 
žydus. Norėčiau dar kartą pabrėžti, kad 
nesu nusistatęs prieš žydus. Aš esu už 
Lietuvą!

Visada sakiau, bet apgailėtina, kad 
niekas to nenorėjo girdėti ir darė savas 
išvadas. Teko maloniai nustebti, kai 
man Vilniuje skaitant paskaitą, tuos 
pačius žodžius teko išgirsti iš LR Sei
mo nario Rimanto Smetonos. Kaip 
žinote, R. Smetona buvo pareiškęs 
skundą dėl Wiesentalio agento Zuroffo 
už Lietuvos apšmeižimą. Lietuvos 
prokuroras į tai nereagavo ir teisman 
Zuroffo nepatraukė. Po mano paskai
tos, kuroje dalyvavo ir Seimo narys dr. 
K. Bobelis, Rimantas Smetona pasakė 

.tą patį: „Aš ne prieš žydus. Aš už 
Lietuvą.“ Man atrodo, kad kaip tik mū-
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nės vadovams trūksta šio obalsio. 
Nusivylęs esu tuo, kad mūsų ben
druomenės vadovai neišdrįso pasisaky
ti prieš žydus gindami Lietuvos vardą ir 
garbę, kadangi tik jie neigiamai pasi
sako apie lietuvių tautą. Lietuvių ap
šaukimas žydšaudžiais yra ne tik 
neteisingas, bet ir žalingas, į tai būtina 
atsakyti. Tu pats, Antanai, prieš porą 
metų kalbėjai prie žuvusių partizanų 
paminklo šventinimo Endrikių kaime, 
Šakių apskrityje. Esu nustebintas drą

sių ir taiklų tavo žodžių, kurie greičiau
siai nebūtų buvę išspausdinti Austra
lijos lietuvių spaudoje. Lietuvoje tavo 
kalba susilaukė labai didelio pritarimo. 
Išgirdęs tavo kalbą prie žuvusių parti
zanų paminklo, tikrai tavimi didžia- 
vausi todėl, kad tokių drąsių žmonių 
mūsų bendruomenėje nedaug tėra. 
Skaičiau anksčiau buvusį oficialų 
Sąjūdžio laikraštį „Atgimimą“. Kone 
kiekviename jo numeryje buvo rašoma, 
kad mes iki šiol neįvertiname savo 
partizanų disidentų okupacijos metais, 
nepagerbiame jų. Tie žmonės, kurie 
niokojo Lietuvą okupacijos metu, dar ir 
dabar yra aukšti valdininkai. Progai 

. pasitaikius, jie dar ir dabar mus vadina 
žydšaudžiais. Lietuvoje prieš juos vis tik 
pasisakoma drąsiai. Prieš trejetą metų 
viešint Lietuvoje, viename Sąjūdžio 
susirinkime paklausiau, kodėl niekas 
nemini partizanų, kodėl nerengiami 
minėjimai? Šio susirinkimo pirminin
kas man atsakė, kad jūs buvot „la- 
sininkai“. Lasininkas Lietuvoje yra 
keiksmažodis. Toks atsakymas mane 
įskaudino. Pastebėjau, kad mūsų 
bendruomenės nariai yra net ir per daug 
nuolankūs. Esu taip pat nusivylęs ir mū
sų bendruomenės 50 - mečio Austra
lijoje minėjimu Sydnėjuje. Ten beveik 
visi kalbėjusieji gyrė australų valdžią, 
kad ji mums kažką nepaprasto yra 
padariusi. Man atrodo visai kitaip. Tik 
vienas mūsų LR garbės konsulas 
Viktoras Šliteris išdrįso paminėti, kad 
mums teko pasirašyti dviejų metų 
privalomo darbo sutartį ir dirbti ten, kur 
siuntė valdžia. Šiais laikais tokios 
sutarties taikymas imigrantams būtų 
nusikaltimas. Kai aš keliu šį klausimą, 
man yra atsakoma „bet tada taip buvo“. 
Jei šiandien tai yra nusikaltimas, tai ir 
tada buvo nusikaltimas. Jei tai priima
me kaip „tada taip buvo“, tai kodėl mes 
Šiandien dar tebekalbame apie Ho
lokaustą? Juk tada tokie įstatymai buvo. 
Kažkaip Australija nepaneigia, kad ši
ta akcija ir tais laikais buvo nusikal
timas. Nė viena valstybė, išskyrus 
Kanadą, nestatė tokių sąlygų, kaip 
Australija. Nemanau, kad ją reikia gir
ti ar garbinti. Lietuviai, be abejo, buvo 
vieni iš geriausių imigrantų. Deja, 
minėjime neapsilankė nei vienas 
aukštesnio rango politikas. Kodėl į 
minėjimą neatvyko ministrai. Čia tik 
spėti galima kodėl. Prieš minėjimą 
lietuviai spaudoje buvo apšaukti 
žydšaudžiais. Bendruomenės vadovybė 
neprotestavo prieš tokius kaltinimus. 
Taigi politikams dalyvauti tokioje 
bendruomenės šventėje buvo neprim- 
tina. Kadangi bendruomenės vadovybė 
tyli, tai tam tikri pareigūnai ir priima 
lokius rašymus apie lietuvių tautą kaip 
tiesą. Pats (Kramiliau) gerai žinai, kad 
tu keturiolikmetis berniukas, dar gyve
nęs pas tėvus, buvai apkaltintas Lon
dono „Daily Mail“ karo nusikaltimais. 
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Išleidai keletą tūkstančių dolerių save 
begindamas. Jei mūsų bendruomenės 
vadovybė būtų padavusi laikraštį į teis
mą už bendruomenei žinomo ir gerbia
mo žmogaus apšmeižimą, tai šiandien 
savo banko sąskaitoje ji turėtų apie 
milijoną dolerių. Deja, Krašto Valdyba 
atsisakė tau išduoti net „reference“ 
(rekomendaciją). Ką gi galima daugiau 
pasakyti apie mūsų vadovaujančius 
organus? Stebiuosi, kad tu vis dar 
tebedirbi bendruomenėje.

AK. Ar išeinate tik poilsiui? Sunku 
patikėti! Ar galime tikėtis jūsų pa
skaitų medicinos klausimais mūsų 
bendruomenėje?

AV. Nežinia, ar tai mūsų bendruo
menei patiks? Kalbėjau savo laiku per 
SBS radiją. Vienas kitas gal tuo domė-

Dr. Alfonsas Viliūnas su žmona Jadvyga.

josi, bet nesiryžo parašyti į SBS, kad ir 
toliau kalbėčiau, ir, žinoma, tų progra
mą išbraukė. Na, o jeigu kas pakvies, aš 
su malonumu pakalbėsiu ir atsakysiu į 
klausimus iš mano ilgų medicininės 
patirties metų. Man būtų įdomu dabar 
pakalbėti apie „bypassą“ - susiaurėjusių 
arterijų aplanką ir kt. Dabar jau ir pats 
esu turėjęs šią operaciją.

AK. Dalyvavote spaudoje, rašėte 
knygas. Ar galite trumpai pasakyti, kur 
bendravote spaudoje? Kokias knygas 
esate išleidęs, ar žadate dar kada nors 
rašyti į spaudą?

AV. Kaip sakiau, kalbėjau per SBS 
radiją, vėliau visas tas pasisakymų 
rinkinys buvo Lietuvos išleistas žur
nale „Medicina“, red. prof. Z. Sat
kevičius. Tai knygutė, pavadinta „Apie 
sveikatą ir ligas“. Buvo išleista ji 1000 
egzempliorių ir labai greitai išgraibs
tyta. Tarp kitko, esu ir žurnalo „Me
dicina“ redakcinės kolegijos narys. Tos 
knygutės pats gavau apie 200 egz. Vie
na tautietė nupirko 10 knygučių ir 
siuntė atgal į Lietuvą, nes ten viskas 
buvo jau išparduota. Australiškuose 
medicininiuose leidiniuose esu spaus
dinęs virš šimto straipsnių. Australijoje 
esu rašęs į „Mūsų Pastogę“, „Tėviškės 
Aidus“; Amerikoje j „Laisvąją Lie
tuvą“; Lietuvoje į „Lietuvos aidą“, 
„Lietuvos rytą“, „Karį“, „Kauno dieną“, 
„Katalikų žinias“, „XX amžių“, “Tri
mitą“, „Gimtąjį kraštą“, kur įsteigiau 
1000 dolerių prenumeratos fondą, kad 
šis žurnalas būtų siunčiamas veltui į 
ligonines, senelių namus ir 1.1. Tuo 
padėjau „Gimtajam kraštui“ išsilai
kyti dar kelis mėnesius. Panašų fondą 
įsteigti dabar prašo „Katalikų žinios“,

Plauko šviesūs debesys < 
Tėvynes padangėje *(14)

Bronius Žalys 
(Tęsinys iš praeito nr.)

***
Čia, Vilniuje, ir turbūt visoje Lietu

voje, tėvynainius jaudina kun. Ričardo 
Mikutavičiaus likimas. Dingo jis mums, 
ką tik atvykus, birželio 30 d. „Dutgo ir 
beveik visa R. Mikutavičiaus sukaupta, 
keliais milijonais JAV dolerių vertina
ma vaizduojamosios ir taikomosios 
dailės kūrinių kolekcija“ („L. rytas“). 
Policija dabar jau antrą savaitę bando 
rasti šį žymų kaunietį dvasiškį - 
architektą, poetą, meno kūrinių ko- 

' lekcininką, bet jo niekur nė kvapo, tik 
sklinda įvairiausi gandai.

Prieš kurį laiką kun. R. Mikutavičius 
lankėsi ir Australijoje, kur lietuvių bu
vo nuoširdžiai sutiktas ir čia paliko 
nemažai draugų.

Liepos 13 d., pirmadienis. Iš pačio 
ryto gražiai švietusi saulutė užkliuvo už 
iš vakartį užplūdusių debesų. Kol kas 
nelijo, ir mes su žmona išskubėjome 
dar kartą į Vilniaus senamiestį. Jis dide
lis (vienas iš didžiausių tų laikų 
Europoje), o jo gatvelių labirintuose 
užburta 13, 14, 15 ir vėlesnių amžių 
miesto istorija.

Mus vežęs troleibusas Nr.3 sustojo 
netoli Katedros. Prasukome pro ją, pro 
stūksančią didžiąją jos varpinę, kadaise 
buvusią miesto apsauginės sienos bokš
tu. To bokšto tik apatinė dalis išlikusi - 
varpinė ant jo pastatyta vėliau.

Vilniaus teritorijoje žmonės ap
sigyveno akmens amžiuje - fnaždaug X 
- me tūkstantmetyje prieš Kristų. 
Arsenalo teritorijoje rastas 7,5 m. storio- 
kultūrinis sluoksnis, jo pradžia - IV - III 
tūkstantmetis prieš Kristų. Pilies kal
nas, kaip sako archeologai, gyvenamas 
nuo I tūkstantmečio prieš Kristų.

kadangi jų finansinė padėtis tikrai 
nepavydėtina. Tikiu, kad į šį atsišau-. 
kimą atsilieps ir Australijos lietuviai 
katalikai. Šiais metais Lietuvoje turėtų 
išeiti ir antroji mano knygelės „Apie 
sveikatą ir ligas“ laida. Šioje knygutėje 
dalyvaus du Viliūnai, kadangi čia prie
do, be medicinos žinių, bus išspaus
dinti rašiniai ir visuomenininiais 
klausimais. Taigi, Viliūnas - gydytojas, 
ir Viliūnas - politikas.

AK. Stetoskopą padėjote rugpjūčio 
31 dieną. Kodėl ši data? Ką planuojate 
veikti netolimoje ateityje?

A V. Dėl to rugpjūčio 31 dieną, kad tą 
dieną baigėsi mano registracijos laikas. 
Nors aš jau atsistatydinau, bet at
naujinimo formą dar vis tiek atsiuntė. 
Ką toliau darysiu, dar pažiūrėsiu. Rei
kia sutvarkyti savo kabinetą. Buvu
siems pacientams išduoti kai kuriuos 
dokumentus ir t.t. Reikia abiems po
ilsio, ypatingai mano žmonai Jadvygai, 
kuri ilgus metus tvarkė visus raštinės 
reikalus. Ačiū Jai. Dabar turės daugiau 
laiko poilsiui ir pasidžiaugti anūkais.

AK. Dėkoju, mielas daktare Alfon
sai, už šį pokalbį. Esu giliai dėkingas 
Jums ir Jūsų žmonai Jadvygai už su
teiktą nuoširdžią pagalbą ligos atvejais 
ir bendrai - patarimais gyvenimo kelyje. 
Daug sveikatos ir ilgų saulėtų metų 
Jums ir poniai Jadvygai ateities ke
liuose.

Kalbėjosi Antanas Kramilius 

Tankiausiai gyventa prie Neries ir Vil
nios santakos. Pats Vilniaus miestas 
susikūrė XIII amžiuje iš gyvenviečių, 
buvusių šalia Vilnios ir Neries. Kara
lius Mindaugas XIII a. viduryje jau 
pastatydino katedrą, kuri stovėjo 
dabartinės Katedros vietoje. Žinoma, ji 
buvo daug mažesnė; joje Mindaugas ir 
karūnavosi. Anksčiau čia buvo žymus 
pagoniškosios Lietuvos religinis cen
tras.

Miestas, nuo 1387 m. turėjo Mag
deburgo teises. XVI amžiuje mieste 
vyravo 2-3 aukštų mūriniai gyvena
mieji namai. Įvairių tyrinėtojų pa
teikiamas Vilniaus gyventojų skaičius 
XVI amžiuje svyruoja nuo 20 000 iki 
120 000, o šiuo metu Vilniuje gyvena 
netoli 600 000 žmonių.

Šįkart į Gedimino pilies kalną ne
sukame, bet Pilies gatve pasileidome į 
pietinę miesto pusę - tiesiog į senamies
čio širdį - kur iš abiejų gatvės pusių į 
mus žvelgė viduramžių laikų pastatai. 
Senamiestis vis dar tebetvarkomas - 
pastatai remontuojami ir dažomi; kiek 
pastebėjau, daugiausiai jų frontinės 
sienos; kiemuose esantys pastatai retai 
kur paliečiami, matyt, tų lėšų turima 
neperdaugiausiai... Tačiau kai kurie jau 
sulopyti ir išdažyti. Nuo senųjų pasta
tų sunku atitraukti akis! Kad galėtum 
stebėti orginaliosios statybos sienas, kur 
ne kur iš po tinko paliktos senosios sie
nos „langai“, pagal kuriuos gali matyti 
kaip originaliai tada namai atrodė.

Praėję pro Šventų Jonų bažnyčią, 
įsukame į Šv. Jono gatvę. Dešinėje lie
ka Vilniaus universiteto pastatų kom
pleksas ir maža Šv. Trejybės bažnyčia. 
Kairėje - Stiklių gatvė su garsiaisiais 
„Stikliais“ - viešbučiu, restoranu ir t.t. 
Gatve pulkeliais, lyg į bažnyčią be
žygiuoją, angliškai kalbantys turistai. 
Nežinau kas tuos „Stiklius“ valdo, bet 
jie atremotuoti, perstatyti, visur viskas 
žiba. Pasiteiraujame prie viešbučio du
rų budinčio jauno vaikinuko, kiek čia 
kambarys kainuotų vienai nakčiai? 
„Vienai nakčiai vienam žmogui 145 
JAV doleriai, dviems - 160!“ Pigiau 
grybų! Kviečia užsukti. Bet mes, 
padėkoję, sakome, kad šiandien netu
rime laiko, gal kitą kartą!.. O kas tie 
„Stiklių“ savininkai taip ir nesužino
jome.

Rotušės aikštėje gėrimės, architekto 
Lauryno Stuokos - Gucevičiaus (1753 - 
1798, kilusio nuo Kupiškio) statytu 
Vilniaus rotušės pastatu. Jis nuo 1994 
metų įrašytas į UNESCO Pasaulio 
kultūros ir gamtos paveldo sąrašus. 
Šiame pastate 1845 - 1924 metais nuo
lat veikė Vilniaus teatras. Dabar čia 
Vilniaus menininkų rūmai.

Netoliese Šv. Kazimiero bažnyčia - 
jėzuitų centras. Bandome susirasti da
bar čia persikėlusį ir gyvenantį kun. 
Antaną Saulaitį,S. J. -deja, neradome jo 
namie. Kaip visuomet, jis visada 
užsiėmęs!

Nusiropščiamc ir iki. senutės, dar 
neatnaujintos .Subačiaus gatvės. Jos 
aplinkoje pilna įdomių pastatų, o mums 
ji primena iš praeities ir šį tą daugiau... 
Po to grįžtame šiek tiek atgal ir esame 
Aušros vartų gatvėje. Kairėje liko Šv. 
Dvasios vardo rusų cerkvė ir vie
nuolynas. Užsukame trumpam į jo kie
mą. Žmona tikisi, kad gal sutiksime
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Atkeltais 4psi.

Kun. R. Mikutavičius.

Tėvą Chrisostomą, aktyviai prisidėjusį 
Lietuvos laisvinimo kovoje 1990 me
tais. Deja, nors kieme ir maišėsi keletas 
vienuolių, tėvo nesimatė, ir mes, 
pasižvalgę, nelabai suprasdami rusiš
kus (ir tik rusiškus) užrašus, išėjome vėl 
į gatvę. Šalia bažnyčios - Italijos 
ambasada. Dešinėje - dar viena - Šv. 
Trejybės cerkvė.

Praėję Bazilijonų gatvę, pasukame į 
Arklių gatvelę. Pastatų atnaujinimas čia 
lyg dar neatėjęs. Gatvelė gana nyki, ■ 
menanti gilius viduramžius. Užsukame 
į Etmonų gatviūkštę. Nežinau kodėl jai 
duotas toks vardas, bet „etmoniškai“ ji 
tikrai neatrodo - pati siauriausia gatvelė 
Vilniuje, daugiau kaip vieni ratai čia 
tikrai negalėjo pravažiuoti, nebent du 
vaikų vežimėliai...

Vokiečių ir Domininkonų gatvėmis 
„prasimušame“ į Universiteto ir S. 
Daukanto gatves. Iš čia jau galime 
pasigėrėti naujai apvarkytu Pre
zidentūros pastatu (buv. Menininkų 
rūmai) - labai gražiai nudažytu, su
tvarkytu. Rūmų priekyje plazda Pre
zidento vėliava, o prie jos ir išdidžiai į 
vakarus šuoliuojantis Vytis!

Deja, pradeda vėl lyti, ir mes skuba
me į troleibusą, kad neperšilapus grįž
tume namo į Lazdynus. Tai mums tik 
dalinai pavyko...

***

Visą liepos mėnesio pirmąją pusę 
didesnėje Lietuvos dalyje siaučia lie
tus. Plačiau išsiliejo Nevėžis ir kitos 
upės, apsemta nemažai ūkių. Žmonės 
pasakoja, kad tokie potvyniai buvę tik 
prieš 50 metų.

Šiandien liepos 15 diena. Pirmąkart 
nelijo. Gal išsigiedrys...

Liepos 15 d., trečiadienis. Šiandien 
mūsų trijulė vėl lankėsi Vilniaus 
senamiestyje, Radvilų rūmuose esan
čiame muziejuje. Viena iš mūsų treje
tuko dar buvo nemačiusi čia prieš 
keliolika metų įkurtos dr. G. Kazokie- 
nės Australijos - Pietryčių Azijos 
aborigenų primityviosios dailės paro
dos su įdomiais eksponatais. Būtinai 
turėjome jai parodyti, mat, gal juokin
ga, bet kaip „australiukai“ jaučiamės ir 
mes šį tą žiną apie Australiją! Žinoma, 
kitų Pietryčių Azijos kraštų liaudies 
dirbinių eksponatai ir mums tik mu
ziejuose matyti.

Iš čia nuskubėjome į kitą muziejaus 
dalį, kur nuo liepos mėnesio pirmųjų 
dienų išstatyta žymiojo Australijoje 
gyvenusio lietuvio grafiko Vaclovo Ra
to darbų paroda. Paroda, prasidėjusi šių 
metų pradžioje Australijoje, vėliau tęs

ta JAV, dailininko dukros Ramonos 
Rataitės - Zakarevičienės rūpesčiu buvo 
atvežta ir į Lietuvą. Šioje parodoje 
išstatyta 50 dailininko darbų. Tai jau 
antroji dailininko darbų paroda tėvy
nėje (pirmoji vyko 1975 metais). 
Parodoje eksponuojama dukros turima 
tėvo kūrinių kolekcija.

„Respublika“ šių metų liepos 8 die
nos numeryje rašo: „Dailininkas ne
buvo labai produktyvus, nes dirbo ne
skubėdamas, subrandindamas idėjas, 
šlifuodamas techniką. Nebuvo ir akty
vus parodų rengėjas. Tuo daugiau 
užsiėmė dukra, po pasaulį gastroliuo
janti baleto šokėja, kuri nemažai 
prisidėjo, kad V. Rato darbus pamatytų 

Mane pažįstantieji, perskaitę šį ma
no rašinį apie kitą kunigą, pagalvos, kad 
ir aš pats jau noriu kone „šventuoju“ 
tapti.

Svečiuodamasis Klaipėdoje su kitu 
žinomu spaudos žmogumi Gediminu 
Pilaičiu, kuris prieš keletą metų su jach
ta „Lietuva“ viešėjo Australijoje, ga
vome pakvietimą aplankyti Kaltinėnus, 
esančius Šilalės rajone, ir juose kone 
„stebuklus“ darantį dabartinį kunigą 
Petrą Linkevičių. Susipažinus su šiuo 
malonios išvaizdos iš Dzūkijos į 
Žemaitiją atvažiavusiu kunigu, kone 
iškart pajutome tarpusavį draugišku
mą. Eidami šventoriumi, pamatėme 
naują, modemiško stiliaus, gražią mū
rinę bažnyčią, o šalia lyg pokarinį 
barakėlį, mažą pastatą su kryžiumi ant 
stogo. Šventoriuje gražiai sutvarkytas 
lyg ir šulinys, iš kurio krano visą laiką 
bėga vanduo, šalia atsigėrimui padėtas 
puodelis. Tai amžinai bėgančio šaltinio 
vanduo. Jo skonis buvo tikrai puikus.

Kun. Petras Linkevičius baigė Kau
no kunigų seminariją, yra truputį virš 
keturiasdešimties metų. Gimė jis 
Dzūkijoj, šeimoje buvo auklėjamas gi
liai katalikiškai. Nuo pat jaunystės la
bai mėgo muziką, o vėliau klebonijoje 
išmoko groti vargonais, dar vėliau - ir 
kitais muzikos instnimentais. Stojant į 
seminariją, jam buvo daroma daug 
kliūčių. Saugumiečiai nuo mokslo 
seminarijoje atkalbinėjo, net ir grasino, 
siūlė stoti į konservatoriją. Tarnaujant 
sovietinėje kariuomenėje buvo mano
ma, kad tas jo nusistatymas pasikeis. O 
jo draugai rusai kareiviai niekaip nega
lėjo suprasti, kodėl tik jis vienas iš jų 
niekada nesikeikia, už tai vėliau jį gerb
ti pradėjo. Savo nusistatymo jis ir po 
tarnybos kariuomenėje nepakeitė, o jau 
ir besimokant seminarijoje ne kartą 
saugumiečiai bandė jį padaryti agentu ir 
pranešinėtoji: saugumui. Tačiau jam 
visuomet pavykdavo nuo to išsisukti, 
nors pačioje seminarijoje tokių agentų 
buvo.

Dirbdamas Plungės parapijoje, prieš 
14 metų jis, be klebonavimo darbo, 
įsteigė ir pirmuosius senelių globos 
namus. Prieš dešimtį metų sudegė 
Kaltinėnų bažnyčia, ir nei vienas ku
nigas nenorėjo čia važiuoti. Tada kun. 
Petras (kaip mes pradėjom jį vadinti) 
pats savanoriškai pasisiūlė vykti į šį 
mažą miestelį. Savo darbą jis pradėjo 
ant sudegusios bažnyčios griuvėsių. 
Sušaukęs parapijiečius, pradėjo naujos 
laikinos bažnytėlės - barako statybą ir ją 
pastatė per kelis mėnesius. Žmonės 
galvojo, kad jiems ir užteks tos 
bažnytėlės. Tačiau kun. Petras jau buvo 
parengęs naujos bažnyčios ir didelių 
globos namų planus. Vyskupas sutiko, 
bet globos namai turi būti pastatyti tik 
kai bus baigta nauja bažnyčia. Žmonės, 
kurie gyvena čia tik iš žemės ūkio ir nė
ra turtingi, pradžioje visai net galvoti 
nenorėjo, sakė, kad užteks ir tos mažos 
bažnytėlės. Tačiau, kaip sakė mums 
kun. Petras: „Mažo dzūkelio kietas 
užsispyrimas nugalėjo užsispyrusius 
žemaičius ir tada prasidėjo bažnyčios ir 
globos namų statybos darbas.

Bažnyčia tikrai moderniška, graži. 
Viduje man pirmą kartą teko matyti ne 
suolus, bet minkštas kėdes, vieną su ki- 

(Tęsinys sekančiame numeryje) ta sujungtas. Altorius labai paprastas -

Vilniaus Gedimino prospekte: str. au
torius B. Žalys su šeimos nariais - Rima 

ir Palmyra.

ne tik Europos (Vokietijos, Belgijos, 
Olandijos), bet ir JAV žiūrovai.

Paskutinius 7 gyvenimo metus dai
lininkas sirgo leukemija. Taip ilgai 
nepasidavė ligai tik kūrybos ir artimų
jų supratingumo dėka. Žmona ir duktė, . 
neatskleisdamos jam tragiškos pa
slapties, visokeriopai kurstė jo kūrybi
nes galias. Dailininko šlovė augo ir 
Australijoje, ir pasaulyje. Jo darbus no
riai pirko kolekcininkai, nemažai yra 
įsigijęs Nacionalinis Australijos mu
ziejus.

V. Ratas, gyvendamas Australijoje, 
ypač domėjosi savitu aborigenų menu, 
spalvinga Australijos gamta, pajūrio 
peizažais, egzotiškais paukščiais. Visa 
tai atsispindi ir dabartinėje parodoje, 
kur eksponuojama per dvi dešimtis 
medžio raižinių (spalvotų ir nespalvo
tų), daugybė monotipų ir kt. techniko
mis atliktų kūrinių“.

Liepos 17 d., penktadienis. Užeiname 
į Gedimino gatvėje esantį „Vilniaus“ 
banką pasikeisti amerikoniškų čekių į 
litus. Prie kasų ilgiausia eilė, jų lange
liai pažymėti „Kasa“, „Kasa“, „Kasa“ - 
ir daugiau nieko. Visi rikiuojasi prie 
vieno langelio ir atrodo, kad ne pinigų I 
keistis, bet kažkokių mokesčių mokėti. 
Pasiklausus ar jie irgi prie pinigų kei- ' 
timo, mums grubokai buvo patarta stoti 
į eilės galą...

Nueiname .į kitą banką - liko tik pora 
minučių iki uždarymo pietų pertraukai: 
„Ateikit popiet!...“ Laimei sutinkame 
pažįstamą vilnietę, šio banko tarnauto
ją, kuri pataria kur ir kaip išsikeisti mū
sų turimus „American express“ čekius į 
galiojančius litus. Net ir bloga nuotai
ka praėjo!

Kad tokių kunigų būtų daugiau
Antanas Laukaitis didžiulė Kristaus stovyla ir į jį vedan

tys marmuriniai laiptai. Bažnyčia visą 
laiką atidaryta, išskyrus tik naktį, ir vi
są laiką joje skamba bažnytinė ir klasi
kinė muzika. Lipame į viršų, kur yra 
vargonai ir vieta chorui. Vargonai, kaip 
sakė kunigas, dovana ir jie yra vieni iš 
moderniausių pasaulyje. Prie jų sėda 
kunigas Petras ir atlieka mums nedi
delį koncertėlį, baigdamas paties 
lietuviškai giedama „Avė Marija“. Tik
rai buvo puiku. Parodė jis mums ir gerą 
muzikinę aparatūrą, kuria bažnyčioje 
visą laiką grojama muzika.

Apžiūrėję šią gražią parapijos šven
tyklą, einame prie kitų pastatų ir naujai 
statomo didelio namo. Pagrindinis 
pastatas jau įrengtas, o netrukus bus 
įrengti ir poilsio, mokymo ir gydymo 
kompleksai. Čia bus lyg ir sanatorija su 
sauna, baseinu, masažinėmis, voniomis, 
treniravimosi įrengimais, poilsio ir 
gydymosi kambariais. Ir visa tai ne tik 
seneliams, bet ir, pagrinde, fizinę ir 
psichinę negalią turintiems vaikams. 
Jau dabar čia nuolatinai gyvena senose 
globos patalpose cerebriniu paralyžiu
mi sergantys vaikai. O vasarą čia būna 
stovykla ir jau penkeri metai, kaip 
kunigas čia ruošia likimo ir žmonių 
nuskriaustiems vaikams bendras sto
vyklas. Šie vaikai, kurie nepriimami į 
normalius vaikų darželius, dažnai 
laikomi nepilnaverčiais, daug kas nuo 
. jų kaip invalidų ' nusisuka, neretai 
netgi jų tėvai apkalbami ir kaltinami, 
kad yra alkoholikai, nenormalūs ir pan. 
Tačiau argi tai tėvų kaltė, kad vaikas 
susirgo cerebriniu paralyžiumi. Šian
dien šio „šventojo“, taip jį vadina, ku
nigo Petro dėka nelaimingųjų vaizdas 
keičiasi. Vasaros stovyklose iš visos 
Žemaitijos susirinkusių negalią turin
čių vaikų skaičius pasiekia net keletą 
šimtų. Juos dažnai atlydi tėvai ir 
mokytojai. Pabuvę kurį laiką čia jie la
bai pasikeičia. Sumažėja agresyvumas, 
nustoja keiktis. Čia visada stengiamasi 
duoti jiems ką nors gero.

Kaip pasakojo pats kunigas, jis nori 
kuo greičiau pabaigti statyti tą naują 
centrą, kur bus įrengta ir keliolika 
kambarių, kuriuose atvykę tėvai galėtų 
pasibūti su savo sergančiais vaikais. Tai 
lyg vilties ir gerumo sala. Čia girdisi 
vaikų klegesys, aidi muzika, nelai
mingiems vaikams rengiami diskote
kos vakarai, vykstantys po bažnyčia 
esančioje didžiulėje ir gražioje para
pijos salėje. Jų metu vaikai, ir net 
sėdintieji invalidų vežimėliuose „šo
ka“, supdamiesi juose. Kunigas Petras 
sakė, kad taip bendraudami visi atgau
na savo „dūšią“, juk tie vaikai tokie 
patys kaip ir mes, jie irgi turi tokią pa
čią teisę džiaugtis pasauliu.

- O iš kur, mielas kunige Petrai, imate 
lėšų šių vaikų išlaikymui ir dar statyti 
tokius pastatus, ir dar bažnyčią?

- Tik gerų žmonių dėka yra įmanoma 
visa tai padaryti. O jų yra visur, ir čia, 
Lietuvoje, ir svetur. Geri žmonės mums 
padeda, tačiau reikia su jais palaikyti ir 
asmeninį ir dvasinį ryšį. Aš visą savo 
parapiją įtraukiu į darbą. Duoda žmo
nės ką tik turi, ir aš su meile viską pri
imu. Šitaip buvo pastatyta bažnyčia, 
prieglaudos ir invalidų namai, taip yra 
baigiamas statyti ir šis reabilitacijos 
centras. Mes patys turime ir karves, ir 
kiaulių, 10 hektarų žemės, auginame 
daržoves, bulves ir kt. Taip ir verčia-
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Pas Australijos lietuvius skautus

Sydnėjaus "Aušros" tunto sesės - broliai savo žiemos stovykloje Towler's Bay, NSW.

• Neperseniausiai gauta žinia, kad į 
paskautininkės laipsnį pakeltos dvi 
veiklios Sydnėjaus skautės: „Aušros“ 
tunto tuntininkė sesė Daina Šliterytė ir 
Sydnėjaus Skautų Židinio narė sesė 
Milda Karpavičienė.

Sveikiname seses!
• Lietuvių skautų 80 - mečio proga 

šiemet buvo suruoštos net dvi Tau
tinės stovyklos. Liepos 17-27 dieno
mis tėvynėje - Nemunaityje (netoli 
Alytaus), ją suruošė Lietuvos skautija, 
ir joje dalyvavo apie 2000 skautų ir 
skaučių. Tautinę 80 - mečio stovyklą 
rugpjūčio 8-21 dienomis suruošė ir 
užsienio Lietuvių Skautų Sąjunga. Ši 
stovykla vyko Treasure Valley, Paxton, 
MA, JAV. Čia susirinkę sesės ir broliai 
į Australiją jau spėjo atsiųsti gražių 
skautiškų sveikinimų. Ar iš australiečių 
lietuvių skautų kas nors dalyvavo šioje 
stovykloje, kol kas nėra žinoma.
• Tėvynėje suruoštoje VIII - jc 

Tautinėje stovykloje Nemunaityje 
dalyvavo 12 skaučių ir skautų iš 
Australijos. Jiems vadovavo ps. R. 
Skeivys. Australiečiai buvo išskirstyti 
po Žemaitijos skautų vienetus. Stovyk
la, kiek teko girdėti, visi labai paten
kinti.
• Keturios Sydnėjaus „Aušros“ tunto 

sesės kelias dienas stovyklavo Lietu
vos skautų sąjungos stovykloje prie 
Vilniaus, Valakupiuose. Šioje stovyk
loje dalyvavo apie 250 brolių ir sesių iš 
įvairių Lietuvos skautų - skaučių vie
netų.
• Be oficialiai tėvynėje stovyklavu

sių Australijos lietuvių skautų ir skau
čių, VIII - oje Tautinėje stovykloje 
Nemunaityje apsilankė Rajono vadijos 
narys v.s. B. Žalys ir perdavė Austra
lijos Rajono vadijos sveikinimus sto
vyklaujantiems, o taip pat ir Sydnėjaus 
Skautų Židinio narys s.v. Antanas 
Laukaitis, gražiai aprašęs šią.stovyklą 
„M. P.“ 35 - me numeryje.

Lietuvos skautų stovykloje prie 
Vilniaus apsilankė Sydnėjaus Skautų 
Židinio narė žid. Milda Karpavičienė ir 
Rajono vadijos narys B. Žalys, kurie 
perdavė linkėjimus stovyklaujantiems 
nuo Australijos lietuvių skautų ir skau
čių.
• Rugsėjo pradžioje sunkiai susirgo 

Sydnėjaus Skautų Židinio narys, skau
tų ir bendruomenės veikėjas s. Algir
das Dudaitis. Kiek teko girdėti, brolio 
'Mūsų Pastogė" Nr.37 1998.9.21 psl.6

sveikata gerėja, taigi tikimės neužilgo 
vėl jį matyti savo gretose. Jį lanko ne tik 
rūpestingoji žmona Irena, bet ir visas, 
būrys bičiulių, tarp jų ir daug židinie- 
čių.

Sydnėjaus Skautų Židinio nariai bro
liui Algiui linki kuo greičiau pasveikti. 
Paskubėk, broli, - neužilgo Židinio 
sueiga.

Taip pat girdėjome, kad buvo su
negalavęs ir kitas Židinio narys - dr. 
Alfonsas Viliūnas.
• Čikagoje leidžiamas LSS skautų- 

čių žurnalas „Skautų Aidas“ šiemet 
švenčia savo 75 - sius metus. Ta proga 
ilgametį LSS organą sveikina sesė v.s. 
Sofija Jelionienė“:„Mielas „Skautų 
Aide“, aide, aiduži, - Tau jau 75 - ri 
metai! Vaje, vaje, bet Tu nei į pensiją 
išeiti ruošiesi, nei senatvės žymių 
nerodai. Tu vis dar jaunatviškai juo
kauji, šmaikštauji ir mus skautamoks- 
lio dar vis tebemokai. Gyvuok, aidėk, 
šviesk!“

Prie šių gražių linkėjimų savuosius 
jungia ir Australijos lietuviai skautai - 
tės. Ilgiausių metų!

® LSS Australijos rajono skautai VIII 
- ją Tautinę (žinoma, papildomąją).ruoš 
1999 m. sausio 2 - 10 dienomis 
ukrainiečių skautų stovyklavietėje 
„Sokil“, Geclongo apylinkėse. _

"Aušros" tuntro sesės Lietuvos skautų 
sąjungos stovykloje Valakupiuose 

pasigavo stovyklos adjutantą...

Gražus jubiliejus
Sydnėjiškės sesės židinietės Margaritos Kavaliauskienės duk

ros Alvyra, Alma ir sūnus Antanas rugpjūčio 2 dieną mamai 
suruošė 70 - tojo gimtadienio vaišes, kurios vyko Bankstowno 
lietuvių namuose. Mielos sesės Margaritos pagerbti susirinko virš 
pusšimčio kviestų svečių ne tik iš Sydnėjaus, bet ir Canberros ir 
Pertho. Buvo pasakyta daug g ražių kalbų, prisimintas ir įvertin
tas Margaritos gyvenimas ir darbai, palinkėta dar daug gražių, il
gų ir darbingų metų.

Ta proga savo geriausius linkėjimus sesei Margaritai jungia ir 
Sydnėjaus Skautų Židinio sesės ir broliai 1

Pas Sydnėjaus LMSGD * jos moteris

Rugsėjo 13 d. Sydnėjaus lietuvių klube posėdžiavo Moterų Soc. Globos d - jos ponios. 
"M. P." bendradarbio VTVaitkaus nuotraukose - draugijos ponios posėdžiauja ir,.. 
linksminasi!

Kad tokių kunigų būtų daugiau
Atkelta iš 5 psl.

mės. Daug padeda ir užsienio katalikų 
bažnyčios, įstaigos, o taip pat ir įvairios 
mūsų bendrovės. Tačiau dar iki šiol vis 
negaliu savo ižde turėti pinigų. Kaip 
besisuktum, 20 000 - 25 000 litų vis 
minuse, tačiau skolas atiduodu ir taip 
verčiamės.

Apžiūrėjus šį „gerumo namų“ dvarą, 
kaip jį invalidai ir sergantieji vaikai 
vadina, kun. Petro buvome pakviesti 
pietums. Skani sriuba, cepelinai su varš
ke (tai labai populiaru Žemaitijoje) ir 
kompotas po kelių valandų kelionės 
atgaivino mus.

- Kilnesniais gėrimais pavaišinti jūsų 
negaliu, nes aš pats jų negeriu, ir jų čia 
niekur nėra. Man truko net kelis metus, 
kol nuo alkoholio atpratinau ir daugu
mą vietos gyventojų, kurie anksčiau per 
laidotuves ir bažnytinių „kalnų“ gie
dojimą visuomet gerokai išgerdavo. 
Dabar to nėra, ir žmonės tą žino, kad 
parapijos namuose per jokius subu
vimus alkoholio nebus.

Po pietų kun. Petras pasakė, kad turi 
dar kažką įdomaus mums parodyti. 
Sėdame į automobilį ir važiuojam per 
miestelį į laukus, netoliese esantį gražų 
miškelį. Pravažiuojant kunigas rodo 
cementines nišas ir jose esančius, dar 
nebaigtus altorėlius. „Tai bus mūsų 
šventos Kalvarijos ir Kristaus kančių 
kelias“. Miško keliuku važiuojame į 
kalną. Čia didingai stovi milžiniškas 
baltas kryžius, matomas net už kelioli
kos kilometrų. Iškilmingomis progomis 

jis specialiais prožektoriais ir nakų 
apšviečiamas.

- O kaip, ar niekas jų iš tų laukų 
nepavagia, o ir atviroje bažnyčioje 
esančių muzikos aparatų? - paklausiau.

- Kaltinėnuose vagių nėra ir vagys
čių dar nėra pasitaikę, - atsakė kunigas.

Stebina tai šių dienų Lietuvoje, kada 
vagystės, žmogžudystės ir kiti kri
minaliniai nusikaltimai taip dažni-.

Netolimoje aikštelėje, šalia kryžiaus 
suvežta daugybė didelių akmenų. Kaip 
sakė kunigas, čia bus žemaitiškų ak
menų muziejus ir poilsio vietelė. Sun
ku įsivaizduoti, kaip į tą kalną galima 
buvo suvežti tiek daug ir tokių didžiu
lių akmenų. „Visa tai man kainavo apie 
13 kilogramų iš mano ir taip ne per 
didelio svorio“, sakė kunigas ir paaiš
kino, kad visa ši žemė, apie 45 hektarai, 
dabar yra prižiūrima jo parapijos žmo
nių. Po poros metų čia bus tikrai 
kurortinė, šventinė poilsio ir at
sigaivinimo vieta.

Maloniai su kun. Petru praleista die
na parodė, kaip ir kiek daug galima 
padaryti, ypatingai padedant gyvenimo 
nuskriaustiems žmonėms, ypač vaikams. • 
Telieka tik stebėtis ir džiaugtis, kad 
Lietuvoje dar yra tokių dvasios milži
nų, kurie savo gyvenimą pašvenčia tiems, 
kurie taip reikalingi žmogiškos meilės 
ir šeimyninės šilumos. O, kad tokių 
pasišventėlių ir tokių kunigų būtų 
daugiau...
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Negausi Canberros lietuvių bendruo
menė neteko dar vieno aktyvaus nario - 
Antano Švedo, kuris mirė 1998 m. 
rugpjūčio 25 dieną Calvary ligoninėje, 
Canberroje.

Velionis buvo gimęs 1910.8.9 d. 
Trečionių kaime, Stakliškių valsčiuje, 
Dzūkijoje, ūkininkų šeimoje, jauniau
siu iš trijų brolių. Du vyresnieji broliai 
liko ūkininkauti, o Antanas gerai mo
kėsi ir siekė aukštesnio mokslo. Baigęs 
gimnaziją, jis studijavo Ekonomijos 
fakultete, Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune ir dirbo Finansų ministerijoje.

Frontui artėjant, 1944 metais jis 
pasitraukė į Vokietiją. Karui pasibaigus 
dirbo įvairiose pareigose UNRRA ir 
IRO organizacijose, dėdamas visas 
pastangas, kad palengvinti sunkų tų lai
kų lietuvių gyvenimą.

1947 metais jis sukūrė šeimą su Ma
ryte Balčiūte, 1948 metais Wurzburge 
susilaukė sūnaus Vyto, o 1949 m. su 
šeima emigravo į Australiją, pirmiau
siai įsikurdamas Sydnėjuje. 1949 me
tais čia Švedams gimė dukra Nijolė.

1960 metais Antanas su šeima persikė
lė gyventi į Canberrą, kur dirbo 
Statistikos departamente. Švedų šeima 
buvo laiminga, gyvendama Canberro
je, šio miesto žaluma jiems priminė 
tėvynę Lietuvą, savo namų kieme jie 
augino gražius beržus.

; Antanas buvo susipratęs lietuvis, 
aktyvus visuomenininkas. Dar gyven-

Antaiias Švedas.

damas Sydnėjuje, jis buvo vienas iš 
pradininkų statant Bankstowno lietu
vių namus - dabar Sydnėjaus lietuvių 
klubas. Jis buvo uolus aukų rinkėjas ir 
nesigailėjo savo brangaus laisvalaikio, 
savaitgaliais savo rankomis prisidėda
mas prie statybos darbų. Sūnus Vytas 
įmūrijo pirmą plytą Bankstowno lietu
vių namų pamatuose.

Bankstowno namuose atsidarius 
lietuviškai savaitgalio mokyklai, Anta
nas buvo Tėvų komiteto narys. Jis taip 
pat buvo reguliarus atstovas ALB Kraš- 
toTarybos suvažiavimuose, 1957-1958 
metais buvo ALB Krašto Kontrolės 
komisijos narys.

Persikėlęs gyventi į Canberrą, Antanas 

nenuleido rankų ir vėl stojo į ben
druomeninį darbą. Kilus sumanymui 
statyti Canberros lietuvių klubą, Anta
nas Steigiamąjame komitete ėjo iž
dininko pareigas. Jo ryšys su klubu tę
sėsi eilę metų ir įvairiose pareigose. 
Net sulaukęs brandaus amžiaus, iki po
ros paskutinių metų jis vedė Klubo 
biblioteką, budėdamas joje kiekvieną 
šeštadienio popietę. Antanas Švedas 
buvo ir nuolatinis Tautos fondo įga
liotinis Canberroje.

Antanas buvo atsidavęs savo šeimai, 
mieliausiai su ja praleisdavo savo 
laisvalaikį, išvažiuodamas į gamtą, 
pajūrį. Sekdami Tėvo pavyzdžiu ir 
klausydami jo patarimų, abu jp vaikai 
baigė aukštuosius mokslus, sukūrė 

šeimas. Sulaukus vaikaičių, didžiau
sias Antano džiaugsmas buvo su jais 
padraugauti, pamokyti juos. Nors sū
nus Vytas sukūręs šeimą gyveno 
Kanadoje, šeimos ryšiai išliko glaudūs. 
Antanas kelis kartus lankėsi Kanadoje, 
nekantriai laukdavo reguliarių vaikai

A. f A. Antanui Švedui
mirus, giliai užjaučiame jo žmoną Mariją, dukrą Nijolę ir sūnų Vytą su 
šeimomis.

Irena ir Kostas Bagdonavičiai

A. f A. Meilutei Eimutienei
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame vyrui Stasiui Eimučiui, sūnums 
Valdemarui ir Sigitui, broliui Algirdui, šeimoms bei artimiesiems. 
Liūdime kartu.

Soc. Globos Moter»Į Draugija Melbourne

A. f A. Antanui Švedui
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai Marijai, vaikams Ni
jolei ir Vytui, jų šeimoms ir artimiesiems.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjunga

A. f A. Antanui Švedui
mirus, jo žmonai Marijai, sūnui Vytui, dukrai Nijolei su šeimomis ir 
visiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Sporto klubas "Kovas"

čių iš Kanados apsilankymų.
Antanas Švedas buvo darbštus, 

pareigingas, ramaus būdo žmogus. Jis 
turėjo savo nusistatymą, bet gerbė ir 
kitokią nuomonę, buvo nuosaikus, mė
go žmones, visiems buvo draugiškas, 
reikalui esant, visuomet pasiruošęs pa
dėti kitam.

Gausus būrys lietuvių ir australų 
draugų, kaimynų atėjo išlydėti Antanų 
St. Josephs bažnyčioje O'Connor, 
Canberroje. Gedulingas šv. Mišias 
atlaikė kun. Kennedy, Kęstutis Protas 
solo jautriai pagiedojo „Requiem“.

Krematoriume pensininkų klubo 
„Paguoda“ vardu atsisveikinimo žo
džius tarė L. Budzinauskas, vaikaičiai 
Audrė, Rasa ir Markus Venclovai, sū
nus Vytas. Sugiedotas Tautos himnas.

Šermenys vyko Canberros lietuvių 
klube, dalyvaujant gražiam būriui drau
gų ir pažįstamų.

Šviesaus atminimo Antanai, ilsėkis 
ramybėje toli nuo savo brangios gimti
nės. Tu gyvensi ilgai mūsų širdyse.

I. V.

Mirusį prisimenant
Prisimindami mielą Vyrą ir Tėvą

a-a. Praną Morris - Marašinską 
pirmose mirties metinėse, "Mūsų Pastogei" aukojame 100 do
lerių.

Žmona, duktė ir žentas

Effl Atsiųsta paminėti eikis Knyga "Po ugnies ženklu"
* Elena Jonaitienė - „Likimo 

blaškomi“. Biografinis romanas. Išlei
do leidykla „Tėvynės sargas“ Vilniuje. 
465 psl.

Knygoje autorė aprašo 1940 - 1949 
metų laikotarpį, nuo sovietinių įgulų

Elena Jonaitienė (kairėje) su australų 
rašytoja Amy Vitfing. (Nuotrauka iš 

"The Australian Magazine").

įvedimo, iki jos šeimos atvykimo į 
Australiją. Sutrumpintas šios knygos 
variantas praeitais metais Australijoje 
buvo išleistas angliškai. Gaila, bet, kaip 
teko girdėti iš autorės, knyga Australi
joje platinama nebus.

* Juozas Grušys - Žilvinis - "Po ug
nies ženklu". Romo Kalantos pasiau
kojimo 25 - sioms ir 45 - sioms gimimo 
metinėms pažymėti. Red. - R. Ketur
akis, mokslinis recenzentas - K. Kaspa
ras, dail. - A. Karaliūtė. Nuotraukos iš 
autoriaus ir Romo Kalantos brolių Ar
vydo ir Antano asmeninių archyvų. 
Spausdino spaustuvė "Morkūnas ir Ko", 
Kaunas. 88 psl., tiražas 600 egz.

* "Poezijos pavasaris '98", Vilnius, 
"Vaga". Sudarytoja - Onė Baliukonytė. 
Dailininkas - Linas Spurga. 318 psl.

Kasmetinis tradicinis almanachas, 
kuriame spausdinami naujausi lietuvių 
poetų eilėraščiai, esė, poezijos vertini
mai, kritikos straipsniai. Daug vietos 
skirta šiemetinio "Poezijos pavasario" 
kūrybai. Knygoje 88 poetų - savų ir 
svetimų - eilėraščiai. Jų tarpe ir austra
liečių Aldonos Veščiūnaitės ir Lidijos 
Šimkutės eilėraščiai. B>Ž.

Skaitytojus pasiekė nauja Juozo Gra
šio knyga „Po ugnies ženklu“, skirta 
Romo Kalantos žūties 25 - sioms ir jo 
gimimo 45 - sioms metinėms paminėti. 
Joje spausdinama daugeliui skaitytojų 
nežinoma medžiaga, atskleidžianti 
žmogaus aukos didingumą ir dramą, 
taip pat anksčiau neskelbti kūriniai ir 
kai kurių dokumentų faksmilės.

Prie kygos redagavimo, istorinių 
konsultacijų ir meninio apipavidalini
mo dirbo grupė žmonių, nereikalaudami 
atlyginimo.

Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno 
skyriaus vadovui P. Palilioniui ir Kau
no miesto savivaldybės kultūros ir 
švietimo komitetui tarpininkaujant, 
miesto švietimo ir ugdymo skyrius, 
įvertinęs knygos paskirtį ir reikšmę, 
leidybai skyrė lėšas. Rėmėjams ir au
toriui pasiūlius, visas knygos tiražas 
dovanojamas jaunimo organizacijų, 
gimnazijų ir aukštųjų mokyklų bib
liotekoms.

Kadangi už paskirtas lėšas knygos 
„Po ugnies ženklu“ išspausdinta tik 600 
egz., o yra pageidavimų šią knygą 
išplatinti ne tik Kauno, bet ir visos ša
lies mokyklų bibliotekose, kreipiamės į 

geros valios žmones paremti minimos 
knygos antros laidos spausdinimą.

Lietuvos knygnešio ir kraštotyros 
draugijų paskatinti, R. Keturakis ir J. 
Grušys paruošė spaudai ir kitą reikš
mingą Lietuvos istorijai ir jaunimo 
auklėjimui knygą „Laukti nebuvo ka
da“. Tai hitlerinės okupacijos metais 
(1941 - 1944) rezistenciniame pogrin
dyje aktyviausiai veikusios Lietuvos 
Laisvės Kovotojų Sąjungos (LLKS) 
veiklos istorija ir prisiminimai. Deja, 
firmai, pasiūliusiai apmokėti leidybos 
išlaidas, atsidūrus prie bankroto ribos, 
leidyba užsitęsė. Ši knyga taip pat būtų 
dovanota mokyklų bibliotekoms.

Tikimės, kad šių knygų leidyba bus 
. paremta asmenybių, suprantančių to
kių darbų istorinę ir auklėjamąją vertę.

Paramą siųsti: Atsiskaitomoji sąskai
ta Nr. 2700332, Lietuvos valstybinio 
komercinio banko Kauno skyriaus ko
das 260101568, Lietuvos kultūros fon
do taryba, Lietuvos knygnešio draugijos 
Kauno skyriaus leidybinei programai.

R. Keturakis.

"Mūsų Pastogė" Nr.37 1998.9.21 psl. 7
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Dėmesio Melbourne lietuviams!
Rugsėjo 27 d., 1 vai. popiet Melbourne Lietuvių Namuose įvyks atstovų į ALB 

Krašto Tarybą rinkimai. Melboumo apylinkei tenka atrinkti 10 atstovų. Prašome 
norinčius kandidatuoti užsiregistruoti pas Andrių Vaitiekūną tel. 973 0579.

Kviečiame visus bendruomenės narius dalyvauti šiuose rinkimuose. Rinkimai 
vyks Jubiliejinėje salėje.

ALB Melboumo Apylinkės Valdyba

Diskusijų Į»o]>ietė
Po ALB Krašto Tarybos atstovų rinkinių rugsėjo 27 d. vyks diskusijų popietė te

ma "Kaip pagyvinti Bendruomenės veiklą?" Kviečiame visus dalyvauti, nagrinė
jant šį opų klausimą ir prašome bendruomenės organizacijas atsiųsti atstovus į šią 
popietę. ALB Melboumo Apylinkės Valdyba

Pranešimas. Melb. Liet. Klubo metinio susirinkimo, įvyksiančio 1998. 09.26 
dieną, 2 vai. p.p. darbotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas. 2. Mirusių narių pagerbimas. 3. Naujų narių pristaty
mas. 4. Susirinkimo sekretoriaus kvietimas. 5. Mandatų komisijos kvietimas. 6. 
Praėjusių metų susirinkimo protokolo skaitymas. 7. Pirmininko pranešimas. 8. 
Iždininko pranešimas. 9,Revizoriaus pranešimas. 10. Revizijos komisijos praneši
mas. 1 L Diskusijos dėl pranešimų ir jų priėmimas. 12. 1998 - 1999 m. sąmatos 
pristatymas ir priėmimas. 13. Naujos Klubo Valdybos sudarymas. 14. Revizijos 
komisijos rinkimai. 15. Mandatų komisijos rinkimai. 16. Klausimai ir pasiūlymai. 
17. Susirinkimo uždarymas. Melb. Liet. Klubo Valdyba

PRANEŠIMAS
"TALKOS" NARIAMS
Lietuvių Kooperatinė 

Kredito Draugija "Talka" 
1998 spalio mėn. 3d., 
šeštadienį, 3.00 vai. 
Lietuviu Namuose, 

44 Errbl Street, 
North Melbourne, 

šaukia:

METINĮ
SUSIRINKIMĄ

DARBOTVARKĖ :
1. Susirinkimo atidarymas
2. Balsavimo komisijos

sudarymas
3. 1997 metinio susirinkimo

protokolas
4. Pranešimai:

Veiklos 
Atskaitomybės 
Statutinis 
Auditorių

5. Pranešimų diskusijos ir
tvirtinimas

6. Valdybos rinkimai
(renkami 2 nariai)

7. Valdybos atlyginimo
nustatymas

8. Pelno paskirstymas
9. Sumanymai ir pasiūlymai

10. Susirinkimo uždarymas
----- 000 -----

Pagal 'Talkos" nuostatus dešimt 
nariu atvykę į susirinkimą 

sudaro kvorumą.
Kiekvienas narys, nežiūrint jo turimų 
įnašu, susirinkime turi tik vieną baisa. 

Narys negali atstovauti daugiau 
kaip 3 kitus narius.

Nario atstovavimo įgaliojimas turi 
būti surašytas ir pasirašytas ant 
oficialaus olanko ir turi aiškiai 
nurodyti kaip atstovaujantis 

narys turi balsuoti.
Blankai gaunami ’Talkos" įstaigose. 

Atstovavimo įgaliojimai turi pasiekti 
draugijos centrinę įstaigą ne vėliau 

kaip 48 vai. prieš susirinkimą.
Vadovaujantis Draugijos įstatais, 
šis pranešimas ir metinė apyskaita 

nariams nėra siunčiami individualiai.

Apyskaitas galima gauti visose 
Talkos įstaigose ir susirinkime.

The Millionth Migrant"
Tokio pavadinimo paroda vyks 

Sydnėjaus Powerhouse Museum (500 
Harris Street, Ultimo, Sydney) nuo 
rugsėjo 4 iki lapkričio 22 d. kasdien nuo 
10 vai. ryto iki 5 vai. po pietų. Pagrin
dinė eksponatų tema: didžioji imigraci
jos banga Australijon po Antrojo pa
saulinio karo. Parodą remia Imigracijos 
Departamentas ir kiti sponsoriai.

"M.P." inf.

Labdaros siuntiniai j Lietuvą
Melboumo Liet. Klubo Valdyba or

ganizuoja labdaros siuntinių siuntą į 
Lietuvą.

Siuntiniams dėžes galima gauti Lietu
vių Namuose, Baro salėje kiekvieną 
sekmadienį nuo 12 vai. iki 2 vai. po 
pietų.

Dėžės kaina, įskaitant pristatymą į 
namus Lietuvoje, 50 dolerių. Dėžės 
svoris negali viršyti 30 kg. Prašome į 
dėžes nedėti pinigų ar kitokių vertybių.

Klubo valdyba dės visas pastangas, 
kad siuntiniai saugiai pasiektų gavėjus, 
bet atsakomybės neprisiima.

Siuntinių pristatymo data bus pa
skelbta vėliau.

Dėl informacijos kreiptis galima: V. 
Bosikis, tel. (03) 9458 1637.

Melb. Liet. Klubo Valdyba

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras
Gedimino pr. 24, Vilnius 2600, tel. 

(370 2) 313 623, faksas (370 2) 313 624, 
EI. paštas: info@lgitic.lt

Prašome nepamiršit 
užsimokėti

Jifusų Pastogės*4 
prenumeratą.
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

1. Pranešame, kad nominacijos j Lietuvių kinko 
direktorius baigiasi sekmadienį, 1998 m. rugsėjo 
20 dieną, 4 vai. popiet.
2. Lietuvių klubo narių susirinkimas įvyks sekma
dienį, 1998,spalio 11 dieną, 3 vai. popiet.

Klubo valgykla veikia: 
penktadieniais - 6 vai. - 8 vai. popiet, 
šeštadieniais -12 vai. - 2 vai. popiet švediškas stalas 
(smorgasboard) ir 6 vai. - 8 vai. vakaro, 
sekmadieniais -12.30 vai. popiet - 7 vai. vakaro.

ALB Sydnėjaus Apylinkės tautiečiams
Pranešame, kad ALB Sydnėjaus apylinkės metinis susirinkimas vyks rugsėjo 27 

d., sekmadienį, 2 vai. p.p. Lietuvių klube.
Kviečiame visus gausiai dalyvauti susirinkime, kurio meta bus renkami 9 at-

stovai į ALB Krašto Tarybą. ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Literatūros ir dainos popietė Sidnėjuje
Pagerbti Sydnėjuje mirusius mūsų poetus ir literatus, SLKKD - ja spalio 4 dieną, 

sekmadienį, 2 vai. popiet.Lietuvių namuose .ruošia Literatūros ir dainos popietę.
Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti.

Sydnėjaus lietuvių katalikų kultūros draugija

Lietuviški skrabalai muziejuje
Sydnėjaus Australian Museum Multicultural Arts Alliance skyriuje ruošiama 

įvairių tautų muzikos instrumentų paroda.
Etnomuzikologe Rasa Mauragienė iš Canberros mielai paskolino muziejui dalį 

savo muzikos instumentų rinkinio. Lietuviški skrabalai ir aibės molinukų puikuosis 
daugiakultūrinėje parodoje.

Paroda prasidės rugsėjo 5 d. ir tęsis iki lapkričio 1 d. "M.P." inf.

rinkite
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ, 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslą, 
švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, stosime 
jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose reikia 
įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
44-50 Errol Street, North Melbourne, Vic. 3051
Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu:

P.O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051
Australijos Lietuvių Fondo-Valdyba

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

fl iincrak of Distinction j
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 

Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 1885
Redaktorius Bronius Žalys. *•& * % Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 9790 2319

Faksas (02) 9790 3233
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 50 U žsienyje paprastu paštu $ 65 N . Zelandijoje oro paštu $ 80

U žsienyje oro paštu $ 110
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