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Naujoji Vilniaus kunigų seminarija iškilo per metus

Lietuvos įvykių apžvalga 
________________ _ ____ ________ _ _____—>

Regioninio saugumo perspektyvos
Daugiau kaip dešimties valstybių po

litologai iš Baltijos ir Šiaurės regiono bei 
kitų kraštų susirinko į konferenciją Vil
niuje, kur kalbama apie perspektyvas 
stiprinti regioninį saugumą ir spręsti 
konfliktus. Į forumo darbotvarkę įtraukti 
ir klausimai, susiję su Rusijos krizės įtaka 
Baltijos jūros regiono valstybėms. „ Ten
ka apgailestauti, kad naujoji pasaulio 
tvarka, pamynusi globalaus kam tikimy
bę, neužkirto kelio regioninių konfliktų 
grėsmei", teigiama dviejų dienų konfe
rencijos dalyviams atsiųstame Lietuvos 
Prezidento Valdo Adamkaus sveikinime. 
Jame taip pat pažymima, kad „kai kurių 
politinių lyderių sąmoningai eskaluoja
ma įtampa dažnai į konflikto sūkurį įtrau
kia ir to nenorinčias valstybes". Pasak 

■. Prezidento, kaimyninės šalys „puikiai 
išmano per šimtmečius regione susiklos
čiusių tarpvalstybinių santykių specifiką 
ir yra tiesiogiai suinteresuotos įtvirtinti 
saugią bei stabilią gyvenamąją aplinką “. 
Todėl, kaip pažymima laiške, regioninis 

. bendradarbiavimas turėtų efektyviausiai 
padėti užkirsti kelią potencialiems kon
fliktams. Pagrindinį pranešimą konferen
cijoje „Regionalizmas ir konfliktų spren
dimas“ skaitė žinomas tarptautinių santy
kių teoretikas, Vestminsterio universiteto 
profesorius ir Kopenhagos taikos tyrimų 
instituto Europos saugumo projekto grupės 
vadovas Barry Buzan.

Finansų krizės Rusijoje 
padariniai Lietuvoje

Lietuvos Vyriausybė pripažino, kad 
dėl finansų krizės Rusijoje, Lietuva pa
tirs 1.2 mlrd. litų nuostolių. Metinio 
bendrojo vidaus produkto augimas vietoj 
planuotų 7% gali siekti tik 4 - 5%. Ypač» 
daug nuostolių patirs mėsos ir pieno 
perdirbėjai. Iš 1800 apklaustų Lietuvos 
įmonių, ministro pirmininko Gedimino 
Vagnoriaus teigimu, sunkumus patirs 

apie 1.5% įmonių. 80-tyje iš jų pastebi
ma finansinių ir gamybinių sutrikimų. Iš 
jų 38-nios išleido darbininkus nemokamų 
atostogų, o 19-ka įmonių paparašė sku
bios finansinės pagalbos. Vyriausybės 
posėdyje nuspręsta skirti paramą Mari
jampolės putliųjų verpalų bendrovei 
„Vernitas“, invalidų vežimėlius gami
nančiai Vilniaus bendrovei „Puntukas“ ir 
„Mažeikių elektrotechnikos“ įmonei, 
kurios beveik visa produkcija skirta Rytų 
rinkai. Skyrus paramą trims bendrovėms, 
bankrutuojančių įmonių fondas ištuštės. 
Vyriausybės ekonomistai mano, kad ne
paisant optimistinių prognozių, ateityje 
bus nemažų išlaidų Rusijos krizės pada
riniams likviduoti.

Ūkio ministerijos susitarimai 
su „Williams“

Seimas balsų dauguma pritarė įstaty
mo projektui dėl akcinių bendrovių „Bū
tingės nafta“, „Mažeikių nafta“ ir „Nafto
tiekis“ reorganizavimo jas sujungiant į 
vieną bendrovę. Pritarta ir nutarimo pro
jektui pripažinti JAV kompaniją „Wil
liams“ strategine investuotoja į Lietuvos 
naftos ūkį. Dėl šių ir dar dviejų su JAV 
kompanijos atėjimu į Lietuvą susijusių 
įstatymų priėmimo Seimas balsuos kitą 
antradienį.

Paaiškėjo visi keturi Lietuvos Ūkio 
ministerijos ir JAV bendrovės „Williams 
International Company“ numatyti galimi 
projektai. Ūkio ministerija ir „Williams“ 
kompanija panaikino konfidencialumo 
reikalavimus visam jų susitarimui dėl 
principų, pasirašytam šiemet kovo 17 die
ną. Kaip teigiama Ūkio ministerijos ir 
JAV bendrovės Susitarime dėl principų, 
šalys ateityje svarstys galimybes dėl po
tencialių projektų įgyvendinimo. Pirma
sis - orimulsijos tranportavimo vamzdyno 
nuo Būtingės su išsiurbimo stotimis iki 
saugyklų, esančių Kauno, Elektrėnų ir 
Vilniaus jėgainių, statyba ir baigimas. 

Antras projektas - Trans-Lietuva dujo
tiekis, kuris būtų statomas nuo Lietuvos 
rytinės sienos iki šiaurės vakarti sienos su 
Rusijos Kaliningrado sritimi. Trečias - 
vamzdyno trąšoms iš Lietuvos ir Bal
tarusijos gamyklų transportuoti į įvairius 
Lietuvoje esančius uostus ir terminalus 
statyba bei baigimas. Ketvirtas projektas 

vamzdyno perdirbtiems naftos pro
duktams iš Mažeikių perdirbimo gamyk
los į Būtingę transportuoti statyba ir 
baigimas. Susitarime dėl principų Vy
riausybė įgalioja „Williams“ abiejų šalių 
vardu derėtis dėl reikalingų transporta
vimo sutarčių (naftos tiekimo kontraktų) 
su įvairiais transportuotojais minėtuose 
pirmuose trijuose potencialiuose projek
tuose. Be to, Vyriausybė įgalioja „Wil
liams“ abiejų šalių vardu susitarti iš prin
cipo su transportuotojais, susijusiais su 
minėtais projektais, dėl jų individualių 
akcijų paketų projektų bendrovėse ar 
bendrose įmonėse, su sąlyga, kad nė vieno 
transportuotojo akcijų paketas neviršytų 
33% konkrečiame projekte, dėl kurio 
deramasi.

Lietuvos Konservatorių 
konferencija

Praeito penktadieniopopietęįvykoTė- 
vynės Sąjungos (Lietuvos Konservatorių) 
konferencija, kuri buvo lyg pasiruošimas 
lapkričio mėn. įvyksiančiam partijos su
važiavimui. Konservatorių lyderiai savo 
kalbose nemažai dėmesio skyrė partijos 
vienybės klausimui. V. Landsbergis teigė, 
jog daug kas Lietuvoje tik ir laukia, kol 
konservatoriai suskils, ir pareiškė, kad jis 
su Gediminu Vagnoriumi visada stengiasi 
neutralizuoti tokias nuolaikas. „Žinoma, 
mes pasiginčijame, tačiau bendrumo yra 
dvidešimt karių daugiau negu taktinio 
skirtumo. Kregždučių spanieliai nenu
skris į atskiras puses ", - prognozavo V. 
Landsbergis. Tam pritarė ir partijos val
dybos pirmininkas premjerasG. Vagnorius, 
tvirtinęs, kad svarbiausiais klausimais 
konservatorių vadovybė turi vieningą 
nuomonę; „Mes ginčijamės tik dėl to, 
kaip geriau įgyvendinti mūsų programą ".

Konferencijos delegatai buvo supa
žindinti su partijos politinės tarybos ir 

valdybos pasiūlytais įstatų pakeitimais. 
Numatyta išplėsti politinės tarybos su
dėtį, padidinti priežiūros komiteto bei 
skyrių įgaliojimus ir įsteigti vykdomojo 
sekretoriaus pareigybę. Jaunųjų konser
vatorių neseniai pateikto siūlymo atsisa
kyti partijoje valdybos pirmininko posto 
tarp išdalytų pasiūlymų nebuvo.

Ruošdamiesi suvažiavimui konser
vatoriai konferencijoje ketino aptarti nau
jai rengiamą partijos programą, bet dis
kusija dėl naujosios programos iš esmės 
neįvyko, nes konferencijos dalyviai pasi
gedo naujosios programos projekto. Savo 
nuomonę apie naujai rengiamą partijos 
programą kiek plačiau išdėstė G. Vag
norius. Jis akcentavo, kad didžiausias dė
mesys 1998 - 2000 m: konservatorių veik
los programoje bus skiriamas valdymo 
reformai, griežtam biudžeto lėšų taupy
mui, mokesčių sistemos tolesniam tobu
linimui, ekonominėms, taippat verslo ska
tinimo programoms bei kovai su orga
nizuotu nusikalstamumu ir korupcija. 
Minčių apie būsimą programą pareiškė ir 
V. Landsbergis, teigęs, jog pagrindinis 
ilgalaikis konservatorių uždavinys - su
kurti Lietuvoje pasitikėjimo atmosferų. 
Be to, jis pabrėžė, jog reikia kaip nors 
įveikti teismų stagnaciją, nes jie - kaip 
tarybų valdžios tvirtovė Lietuvoje.

LKDP tarybos posėdis
Praėjusį savaitgalį vykusiame neeili

niame Krikščionių demokratų partijos 
tarybos posėdyje buvo tikimasi išspręsti 
įsisenėjusį ginčą - kas turės valdžią par
tijos viršūnėse: kietojo ideologinio sparno 
atstovai ar partijos reformatoriai. Neeili
nio posėdžio iniciatoriams į darbotvarkę 
pavyko įtraukti klausimą dėl valdybos 
ataskaitos įvertinimo. Buvo tikimasi, kad 
jis bus neigiamas, taigi bus galima atšauk-. 
ti valdybą. Tačiau partijos valdybos veik
la buvo įvertinta teigiamai (51 - už, 41 - 
prieš). Vėliau slaptai balsuota dėl pasiti
kėjimo valdybos nariais. Iš valdybos narių 
buvo atšauktas tik liberalesniam partijos 
sparnui priskiriamas Seimo narys Jonas 
Šimėnas. Taryba naujais valdybos nariais 
išrinko Šeinio narį Ignacą Uždavinį, bu
vusį švietimo ir mokslo ministrą akade
miką Zigmą Zinkevičių ir Seimo narę 
Mariją Šerienę. Šiuo metu valdyboje yra 
dešimt vadinamųjų moderniųjų ir penki 
ortodoksais laikomi krikščionys de
mokratai. Toks jėgų santykis buvo ir prieš 
gegužės 16 dieną įvykusį tarybos posėdį.

Kandidatai į Seimo narius
Lapkričio 15 dieną Nevėžio rinkimų 

apygardoje vyks rinkimai laisvai Seimo 
nario vietai užimti vietoj Valstybės sau
gumo departamento direktoriumi paskir
to Mečio Laurinkaus, kuris po paskyrimo 
atsistatydino iš Seimo narių.

Praeito penktadienio konferencijoje 
Lietuvos konservatoriai savo kandidatu 
šioje apygardoje iškėlė Panevėžio apskri
ties viršininką 58 metų inžinierių Tomą 
Josą. Rinkimuose ketinęs pats save išsi
kelti nepriklausomybės akto signataras 
teisininkas Zenonas Juknevičius pareiškė 
norįs būti Naujosios sąjungos (socialli-

Nukelta į 2 psl.
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Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.

beralų) kandidatu. Naujosios sąjungos pre
zidiumas kitos savaitės pradžioje ketina 
svarstyti advokato Z. Juknevičiaus prašy
mą. Z. Juknevičius buvo aktyvus Tėvynės 
Sąjungos frakcijos Atkuriamajame Sei
me narys. Jis yra dabartinės Seimo Kon
servatorių frakcijos seniūno pavaduotojos 
Rasos Rastauskienės vyras.

Savo kandidatus šiuose rinkimuose 
žada kelti ir Centro sąjunga bei Social
demokratų partija. Patys kandidatais išsi
kėlė mokslininkas, buvęs parlamentaras 
Antanas Baskas, dainininkas Algirdas 
Motuzas bei akcinės bendrovės „Meta
listas“ darbuotojas Sergejus Davydovas, 
kurį remia LDDP. Jie pradėjo rinkti rin
kėjų parašus ir iki spalio 6 dienos turi 
rinkimų apygardos komisijai pateikti po 
tūkstantį parašų.

Atidaryta Vilniaus kunigų 
seminarija

Seminarijos įkūrėjas arkivyskupas 
Audrys Juozas Bačkis ir seminarijos 
rektorius teologijos daktaras Haris 
Friedrich Fischer.

seminarija, perkelta iš Antakalnio Trinito- 
rių vienuolyno į naują modemų pastatą 
Jeruzalės mikrorajone, šalia Kalvarijų 
bažnyčios. Pastatyti seminariją kainavo 
17 min. litų. Didžioji šios sumos dalis - 
aukos, kurias skyrė Šv. Sostas, Vokietijos, 
Amerikos, Olandijos, Prancūzijos, net Pie
tų Korėjos katalikai, taip pat Amerikos 
lietuviai. Seminarijai vadovaus vokietis 
kunigas, teologijos daktarasHansFriedrich 
Fischer. Daugiau kai trečdalis dėstytoją - 

Didžiuliame moderniame pastate vienu metu galės mokytis 10(1 seminaristų

taip pat užsieniečiai, atvykę iš Brazilijos, 
JAV, Lenkijos, Prancūzijos, Šveicarijos, 
Vokietijos. Tačiau paskaitos seminarijoje 
vyks lietuvių kalba.

Kuriamas naujas filmas 
apie Čiurlionį

Dar šiais metais anglų režisierius Bob 
Mullan Lietuvoje baigs filmuoti pilna— 
metražį vaidybinį filmą „Laiškai Sofijai“.
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Filmo premjera turėtų įvykti kovo mėnesį 
Vilniuje, Londone ir Čikagoje. Dviejų 
valandų komercinis vaidybinis filmas 
skirtas pasaulio kinoteatrų, vaizdo įrašų ir 
televizijos rinkai. „Laiškus Sofijai“ numa
toma platinti Amerikos Europos, Azijos, 
Afrikos, Artimųjų Rytų šalyse ir Aus
tralijoje. Maždaug 1 min. JAV dolerių 
kainuosiantį filmą finansuoja Vokietijos 
kino kompanija „Das Werk“ ir Lietuvos 
finansuotojai. Filmo šerdis - romantiški 
dailininko ir kompozitoriaus Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio laiškai žmonai 
Sofijai Kymantaitei-Čiurlionienei. Šiuos 
laiškus Čiurlionis rašė būdamas Sankt 
Peterburge, Druskininkuose ir „Raudonojo 
dvaro“ sanatorijoje Pustelninke. Reži

sieriaus Bob Mullan nuomone, Čiurlionis 
yra neatrastas genijus, ir filmas „Laiškai 
Sofijai“ gali išgarsinti Lietuvą pasaulyje ■ 
ne mažiau nei Indiją išgarsino filmas 
„Gandi“.

Kuriama hipotekinio kreditavimo 
sistema

Per artimiausius trejus metus Lietuvo
je ketinama sukurti hipotekinę būsto kre
ditavimo sistemą. Tai numatyta sutartyje, 
kurią Vilniuje pasirašė finansų ministras 
Algirdas Šemeta ir Danijos finansų mi
nistras Mogens Lykkentoft. Spaudos 
konferencijoje A. Šemeta aiškino, kad 
norima sudaryti sąlygas hipotekos bankui 
užstatyti būsimus butus, o tam bankui 
išleisti ilgalaikius vertybinius popierius. 
Taip būtų finansuojamos paskolos gyven
tojams. Danijos Vyriausybė ruošiasi su
teikti techninę pagalbą ir padėti sukurti 
hipotekinio kreditavimo instituciją. A. 
Šemeta teigė, kad numatoma parengti ir 
atitinkamus teisės aktus bei pamokyti 
žmones naudotis šia proga.

Muzikinio gyvenimo naujienos
Lietuvos nacionalinės premijos lau

reato M.K. Čiurlionio kvarteto koncertu 
tugsėjo 25 dieną Nacionalinėje filhar
monijoje prasidėjo devintasis styginių 
kvartetų Vilniaus festivalis. Jis traks iki 
spalio 2 dienos. Lietuvai šioje tarptautinė
je kamerinės muzikos šventėje atstovaus 
jau plačiai pripažinti M. K. Čiurlionio ir 
Vilniaus valstybinis kvartetai bei jauni 
atlikėjai - Muzikos akademijos ir Dailės 
muziejaus styginių kvartetai. Iš užsienio į 
festivalį atvyksta Rusijos valstybinės pre
mijos laureatas Šostakovičiaus kvartetas, 
taip pat Sibelijaus kvartetas (Suomija) ir 
Kubine kvartetas (Čekija).

Rudens sezoną Lietuvos nacionalinė 

filharmonija pradėjo premjera. Pirmajam 
naujojo sezono simfoninės muzikos kon
certui kompozitorius Osvaldas Bala
kauskas sukūrė naują simfoniją, paženk
lintą ketvirtuoju numeriu. Ilgametis Lie
tuvos kompozitorių sąjungos valdybos 
narys,buvęsLietuvos ambasadorius Pran
cūzijoje, Ispanijoje ir Portugalijoje Os
valdas Balakauskas šiuo metu yra Mu

Rugsėjo 22 d. Pietų Afrikos irBotsva- 
nos ginkluotos pajėgos įsiveržė į prieš 
porą savaičių sukilėlių užimtą Lesoto 
karalystės sostinę Maseru, karaliui Letsie 
III paprašius pagalbos tvarkai atstatyti. 
Po trijų dienų smarkių kovų sukilėliai 
nugalėti, priešinosi tik pavienės grupės, 
tačiau tiek Maseru, tiek kitose vietovėse 
tebesitęsė smurto ir plėšikavimo veiksmai. 
Lesoto karalystė iš visų pusių ribojasi su 
Pietų Afrika.

Rugsėjo 23 d. tragiškai žuvo 20 metų 
mergina Semira Adamu, Belgijos polici
jos priverstiniu deportuojama į Nigeriją 
kaip nelegali imigrantė. Ji buvo atbėgusi į 
Belgiją, kad nebūtų jėga išleista už 68 
metų vyro, turinčio keletą žmonų. Poli
cininkai užspaudė jos bumą pagalve, kad 
užslopintų šauksmus, laipinant į lėktuvą. 
Ji neteko sąmonės ir mirė. Du policinin
kai patraukti atsakomybėn, o rugsėjo 27 d. 
Belgijos vidaus reikalų ministras Louis 
Tobback turėjo atsistatydinti.

Po 10 dienų J. Primakovo minis
trų kabinete, atsistatydino Rusijos min. 
pirmininko pavaduotojas finansų reika
lams, centristas Aleksander Šochin. Jis 
pasitraukė protestuodamas prieš Michail 
Zadornov paskyrimą finansų ministru, nes 
pastarasis būsiąs nepriimtinas tarptau
tiniams finansininkams, jo jau kaitą skau
džiai apgautiems.

Rugsėjo 23 d. Malaizijos vyriausybė 
įteikė notą Australijos ambasadoriui 
Kuala Lumpur, protestuodama prieš John 
Howard, Australijos min. pirmininko, pa
reiškimus žiniasklaidai ryšium su Anwar 
Ibrahim areštu. John Howard įžiūrėjo 
žingsnį link autoritarinio reikalų sprendi
mo. Įsižeidęs dr. Mohatir jau dieną prieš 
tai J. Howard pavadino „diktatorium“, gi 

zikos akademijos kompozicijos katedros 
vedėjas. Jo kūriniai reprezentuoja Lietuvą 
prestižiniuose tarptautiniuose festivaliuo
se. 1988 metais Vokietijoje apie lietuvių 
kompozitorių O. Balakauską išleista kny
ga intriguojančiu pavadinimu „Tyla“. 
Tais pačiais metais jis tapo Lietuvos 
valstybinės premijos laureatu. Savo ket

Kun. Mikutavičiaus paieška
Generalinė prokuratūra įpareigojo 

Kauno apygardos prokuratūrą parengti 
naujus kunigo Ričardo Mikutavičiaus ir jo 
itin vertingos kolekcijos dingimo tyrimo 
planus. Generalinė prokuratūra taip pat 
pareiškė norą sustiprinti bylos tyrimo kon
trolę. Aukštų teisėsaugos pareigūnų susi
tikimas buvo surengtas ir įpareigojimai 
paskirti, nesulaukus tyrimo rezultatų ir 
užtrukus bylos tyrimui.

Kunigo, poeto ir kolekcininko R. Mi
kutavičiaus buvo pasigesta liepos 1 d. Kar
tu su juo dingo ir jo dailės darbų kolekci
ja, kurios vertė gali siekti 15 min. litų. Pra
ėjus daugiau nei dviem mėnesiams po 
kunigo R. Mikutavičiaus dingimo, žinių 
apie gyvą ar miras; kunigą arba jo kolek
ciją nėra. Teisėsaugos pareigūnų pastan
gos kol kas bevaisės.

Kunigo dingimo byloje yra trys įtaria
mieji - kauniečiai Vytautas Šimkus, Ona 
Daujotienė ir Vladas Beleckas. Visi jie 
savo kaltę neigia. O. Daujotienė ir V. Be
leckas buvo sulaikyti netrukus po kunigo 

valdžiai palankūs Malaizijos laikraščiai 
įsidėjo karikatūras su aborigenus skriau
džiančiu J. Howard.

Rugsėjo 23 d. Irano prezidentas Mo
hammed Khatami spaudos atstovams pa
reiškė, kad Iranas nereikalauja D. Brita
nijoje gyvenančio Salman Rushdie mir
ties, nors negali atšaukti mirusio ajatolos 
Khomeini paskelbto mirties sprendimo 
(fatwa) dėl „The Satanic Verses“ veikalo. 
Tą galėjęs padaryti tik sprendimą paskel
bęs ajatola.

Rugsėjo 25 d. Irano ir D. Britanijos 
užsienio reikalų ministrai susitarė dėl 
formulės, likviduojant Salman Rushdie 
incidentą, 10 metų nuodijusį šių valstybių 
santykius. Rushdie nebus persekiojamas 
nei Irano, nei Irano agentų^r panaikinta už 
jo galvą paskirta premija. Artimoje ateity
je abi valstybės pasikeis ambasadoriais.

Rugsėjo 25 d. sprogimas ir didžiulis 
gaisras sustabdė Esso dujų rafineriją 
Londford'e, netoli Sale, Viktorijoje. Žuvo 
du tarnautojai,kiti 8 smarkiai apdegė. Vik
torijos valstijos gyventojai bent dviems 
savaitėms neteko dujų tiekimo. Išimtis 
daroma tik ligoninėms. Eilė fabrikų turės 
laikinai užsidaryti. Laimingesni Viktori
jos vakarinės dalies gyventojai, kurie gau
na dujas iš kito tinklo.

Rugsėjo 27 d. rinkimai Vokietijoje pa
sibaigė valdančios krikščionių demokratų 
partijos pralaimėjimu. Kancleris Helmut 
Kohl atsistatydino po rekordinio 16 meni 
valdžioje (už jį kancleriu ilgiau išbuvo tik 
Otto von Bismarck, 1871 - 1890m.)Nau- 
jasis Kancleris - socialdemokratų lyderis 
Gerhard Schroeder turės sueiti į koaliciją 
su kuria nors kita partija, kad parlamente 
galėtų užsitikrinti daugumą.

Paruošė Vytautas Patašius

virtąją simfoniją Osvaldas Balakauskas 
kūrė visus metus, siekdamas, paties kom
pozitoriaus teigimu, ne tiek naujumo, kiek 
tradiciškumo, netgi melodingumo.

Ruošiant šią apžvalgą pasinaudota 
ELTOS pranešimais ir „Lietuvos rytu“.

Spaudai parengė Saulius Varnas

dingimo, o V. Šimkus - liepos pabaigoje.
O. Daujotienei yra pareikšti kaltini

mai pagal Baudžiamojo kodekso straips
nį, numatantį atsakomybę už nusikalsta
mai įgyto turto realizavimą. Liepos vi
duryje O. Daujotienei buvo pateiktas kal
tinimas byloje dėl paveikslų ir skulptūrų 
vagystės iš Šilutės rajono .Juknaičių“ 
žemės ūkio bendrovės.

Buvęs O. Daujotienės vyras, antik
varinių vertybių perpardavinėtojas, anks
čiau teistas už sukčiavimą V. Beleckas 
kaltinamas prisidėjęs prie R. Mikutavičiaus 
kolekcijos pagrobimo ir dalyvavęs stam
baus masto vagystėje iš „Juknaičių“ žemės 
ūkio bendrovės. Liepos mėnesį Kauno apy
gardos prokuratūra, Juknaičių“ bendrovės 
ir R. Mikutavičiaus bei jo kolekcijos by
las sujungė į vieną. Prokuratūra rugpjū
čio 13 dieną O. Daujotienę paleido iš 
areštinės. Kardomasis suėmimas jai pa
keistas namų areštu. V. Beleckui teismas

Nukelta į 3 psl.
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M BENDRUOMENĖS VEIKLOJE 
Šalpa Sibiro tremtiniams
Šių metų rugsėjo 20 dieną per ALB 

Adelaidės Apylinkės nepaprastą visuotinį 
susirinkimą išklausėme keletą pranešimų 
iš įvairių organizacijų veiklos. Apie vieną 
iš tų pranešimų ir norėtųsi papasakoti.

Adelaidėje jau penkti metai veikia 
Šalpos Sibiro Tremtiniams Komitetas, 
susidedantis iš 6 asmenų: pirmininkės dr. 
St. Pacevičienės ir narių - Marytės Neve- 
rauskienės, Aldonos Patupienės, Janinos 
Vabolienės, Henriko Butvilos ir Augio 
Zamoiskio.Per tuos kelis metus Komitetas 
išsiuntė ar nuvežė į Lietuvą virš 14 000 
Australijos dolerių. Komitetas buvo su
darytas žmonėms pageidaujant ir įsteigtas 
Adelaidės Apyl. Valdybos dėka.

Lėšos telkiamos talkos būdu, verdant 
pietus Lietuvių Namuose, ruošiant loteri
jas, o taip pat ir aukų lapais. Kai kurie 
asmenys aukojo didesnes ar mažesnes 
sumas „Vietoje gėlių“ miras draugams ar 
artimiesiems.

Komiteto pirmininkė padarė praneši
mą apie savo viešnagę Lietuvoje, kurios 
metu buvo įpareigota perduoti ar išdalinti 
3 400 dolerių pagalbos reikalingiems buy. 
tremtiniams. Komitetas palaiko ryšius su 
Lietuvos Politinių kalinių ir Sibiro tremti
nių sąjunga. Trečdalis bendros sumos bu
vo skirtas seselei Nijolei Sadūnaitei (šal
pos reikalams), o kiti pinigai išdalinti Ma
rijampolės ir Alytaus LPKST sąjungos 
skyriams, mažesnės sumos - kelioms ser
gančioms, vaistųreikalingoms tremtinėms.

Visa labdara pakvituota žmonių, pri
ėmusių pinigus savo ar kitų vardu. 
Pirmininkė perskaitė net 7 tokius kvitus 
trumpų laiškų formoje. Šie kvitai būtinai 
reikalingi ŠST Komitetui, griežtai tvar
kančiam finansinę atskaitomybę. Iš savo 
pusės noriu pabrėžti: nekalbėkime ir 
nerašykime, kad kažkas tokius šalpos 
darbus dirba dėl garbės, laukia didelių 
padėkų, pagarsinimų. Niekai!.. Jei žmo
nės Lietuvoje prie progos padėkoja, tai 
yra tik nuoširdumo ar gero išsiauklėjimo 
požymis, o kvitai - laiškai reikalingi at
skaitomybei.

Dr. St. Pacevičienė daug laiko praleido 
keliaudama po Lietuvą labdaros reikalais. 
Štai, Vilniuje, Tremtinių namuose ant 
sienos, tarp kvitų matė ir padėką Adelai
dės lietuviams už finansinę paramą Trem
tinių namų atstatymui. Nemanau, kad kas 
nors buvo tą padėką „užprašęs...“

Tremtinių namuose gyvena apie 60 
asmenų, daugiausiai po du, turi bendrą 
virtuvėlę ir patogumus. Švaru. Kambariai 
tvarkingi, personalas turi patyrimo grei
tosios medicinos pagalbos atveju, o, reika

CPadėkA
Geelongo Lietuvių Bendruomenės Savaitgalio Mokyklos vardu nuošir

džiai dėkoju p. Reginai Skerienei, Irenai Skerytei-Luscombe ir Arlauskų šei
mai už dovanotas knygas bei laikraščius mūsų Mokyklai ir Bibliotekai.

Su pagarba, Jūratė Vitkūnaitė-Reilly, Mokyklos vedėja

Atkelta iš 2 psl.

kardomąjį suėmimą pratęsė dar dviem 
mėnesiais. V. Šimkui kaltinimai nėra 
pareikšti, tačiau jis liekąs įtariamasis.

BNS

# Paskutinėse,M-P“pasiekusioseži- 
niose, kurias rugsėjo 25 d. perdavė ELTA, 
sakoma, kad „tikrinant š. m. liepos 1 d. 
naktį paslaptingai dingusio kunigo Ri
čardo Mikutavičiaus finansinį veiklą, 
paaiškėjo naujųfaktų, verčiančių suabejo
ti žinomo Kauno dvasininko pagrobimo 

lui esant, nuveža žmogų į kliniką ar pas 
gydytoją. Kambario nuoma - 75 litai 
mėnesiui. Dabar tremtinių padėtis kiek 
pagerėjo, nes jie gauna 138 litų mėnesinį 
priedą prie soc. pensijos, kuri esanti 250 
litų į mėnesį. Kai kurie gauna invalidų 
pensijas, kurios yra įvairios, priklausomai 
nuo tam tikrų kategorijų. Jie taip pat gali 
veltui keliauti traukiniais, turi galimybių 
nemokamai pasigydyti Druskininkų ar 
kitose sanatorijose, tačiau tik vėlyvą ra-* 
denį ar žiemą. Ir dar: Tremtinių namų 
gyventojai maistu apsirūpina patys, bet 
kadangi krautuvių arti nėra, jiems reika
lingi produktai pristatomi du kart į savai
tę. Dr. St. Pacevičienė klausė, ar užtenka 
pinigų maistui. Žmonės sakė, kad „val
gom, ką turim, tik mėsai neužtenka pini
gų“. Viešnia pastebėjo, kad dauguma se
nesnių žmonių arba neturi dantų, arba jie 
blogame stovyje - tad šiaip ar taip tenka 
maitintis košelėmis...

Pirmininkė lankėsi ir Palangoje, trem
tinių būstinėje ir muziejuje, kur yra įdo
mių eksponatų, kaip pvz: iš Sibiro parvež
ti ten nuvirtę lietuvių kryžiai, jų kančios 
ir mirties liudininkai. Sušelpusi Palan
goje vėžiu sergančią tremtinę, dr. St. Pace
vičienė buvojo Kaune, kur teko apdova
noti keletą paliegusių moterų-tremtinių, 
priklausančių savitarpio pagalbos sam
būriui.

Atrodo, didelį įspūdį keliautojai pali
ko apsilankymas Alytuje, kur buvo mini
ma Juodojo kaspino diena. Pradžioje 
buvo pamaldos, o po to eisena prie Sibiro 
tremtinių paminklo, kuris vaizduoja mo
tiną, nešančią kūdikio karstelį ir kryžių į 
kapus. Paminklo postamente-verkiančios 
motinos veidas su parašu „Mamyte, kodėl 
Tu verki, kai mes prašome valgyti?“ Me
ninėje dalyje pasirodė chorai, solistai, 
jaunimas. Tai daugiausiai tremtinių vai
kai, anūkai... Koncertas buvo labai aukš
to lygio.

Kas be ko, Alytaus skyriaus (taip pat ir 
Marijampolės) Sibiro tremtiniai, politiniai 
kaliniai ir partizanų giminės labai nuo
širdžiai padėkojo už gautą labdarą iš 
Adelaidės lietuvių bendruomenės.

Užbaigsiu Juodu jumoru“. Ponia Pa
cevičienė pasakojo, kad ji savaitę pralei
dusi Druskininkuose, sanatorijoje „Lie
tuva“. Ji sako: „ Labai nustebome, kai gir
dėjome tik lenkų kalbą . Visi sanatorijos 
svečiai - lenkai ir keletas rusų, o jeigu 
kalbi lietuviškai, tai sako, kad esat iš 
Izraelio... “

V. Vitkūnienė

versija", - teigia „Lietuvos rytas“. Pa
aiškėjo, kad R. Mikutavičius turėjo sąs
kaitą viename Lietuvos banke; bylą tirian
tys pareigūnai nepaneigia, kad kunigas, 
prieš dingdamas, buvo atsiėmęs savo indė- 

,lį. Manoma, kad R. Mikutavičius turėjo 
atsidaręs sąskaitą ir kokiame nors užsie
nio banke. Patikrinus užsienio šalių 
atstovybes, buvo nustatyta, jog R. Miku
tavičius buvo gavęs vienos Vakarų vals
tybės vizą. Pasak bylos tyrimui vado
vaujančio Kauno apygardos prokuroro 
Pauliaus Jablonskio, „iškelta versija, kad 
R. Mikutavičius slapta išvyko į užsienį“.

ELTA

Australijos lietuvių krepšinio komanda, dalyvavusi Pasaulio liet, sporto šventėje 
1998 m. vasarą Tėvynėje

Hobarte šventėme Tautos Šventę
Kaip visuomet, susirinkome ponų Šikš

nių name. Atvyko virš trisdešimt žmonių, 
daugiausiai pagyvenusių, bet daugiau nei 
paprastai susirinko ir jaunų.

16 vai. bendruomenės pirmininkas 
Ramūnas Tarvydas atidarė minėjimą ir 
lietuviškai bei angliškai paskaitė labai 
išsamią paskaitą apie Lietuvos išsilais
vinimą iš sovietų Rusijos jungo. Paskai
toje buvo plačiai papasakota apie Sąjū
džio susikūrimą, paminint jo kūrėjus ir jų 
veiklą, vedant Lietuvą į laisvę, ir po ilgų 
vargų - nepriklausomybės atgavimą.

Po paskaitos sugiedojome Lietuvos 
Himną ir tuo šventės programa užsibaigė.

Sugrįžę iš Lietuvos Magdalena ir Pet
ras Šiaučiūnai, Mindaugas Kožikas ir 
Rožytė Wilson, kur dalyvavo Pasaulio

Esu laimingas atvykęs į tėvų žemę...
tuvoje metu. Tai patyriau ir aš, dalyvau
dama šventose Mišiose Kristaus Kara- 

. liaus bažnyčioje. Klebonui kunigui Ber
nardui Talaišiui pranešus parapijiečiams 
apie kunigo iš Australijos netikėtą apsi
lankymą, visi bažnyčioje esantys svečią 
pagerbė atsistodami. Pamokslo metu 
kunigas A. Savickis papasakojo, kaip jis, 
bent iš dalies norėdamas eiti lietuvių kan
čių keliais nuo Kinijos iki Maskvos, per 
Sibirą visą mėnesį važiavo traukiniais 
paprastuose vagonuose. Kunigo žodžiai: 
„Žinau, kad lietuviai buvo tremiami gy
vuliniuose vagonuose. Būčiau važiavęs ir 
aš“. Deja, šiuo metu traukiniai su gy
vuliniais vagonais maršrutu Vladivosto
kas - Maskva nebekursuoja. Svarbiausio
se tremties vietose kunigas apsistojo, pa
gal galimybę bendravo su lietuvių ben
druomenių atstovais. Irkutsko lietuviai 
atsisveikinimo minutę giedojo nuostabią 
giesmę,Marija,Marija“‘.Beje, šiaismetais 
Australijos lietuviai, kurie išvengė trem
ties ir spėjo emigruoti į užsienį, paminėjo 
50 metų tėvynės netekties sukaktį. Tuo 
pačiu su pagarba minėjo sunki] tautiečių 
nueitą kelią Lietuvoje nuo tremties iki šių 
dienų.

Atvykęs į Lietuvą kunigas Alfonsas 
Savickis iš karto aplankė Šiluvą - Šilinių 
švenčių dienomis. „ O dabar esu pakeliui 
į Kryžių kalną. Esu laimingas atvykęs į 
tėvų, Kryžių ir Marijos žemę“, - sakė ku
nigas. Dėkodamas lietuvių tautai už 
didvyrišką kankinio dvasią, už iškovotą 
laisvę, kvietė visus susirinkusius ją gerbti 
h mokėti ją išsaugoti. Atsisveikinimo mi
nutę parapijiečiai svečią palydėjo stovė
dami, širdyse linkėdami geriausios sėk
mės tolimesnėje jo kelionėje.

Irena Idzelienė 
-’„Klaipėda“ 1998. 9.18 1
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Kun. Alfonsas Savickis Klaipėdoje, Lie
tuvininkų aikštėje.

Lietuvių tauta nuo amžių garsi savo 
tradicijomis, begaline meile savoTėvynei. 
Kančių keliais, vedančiais į Sibiro tolius, 
dažnai išnykusiais, paklydusiais tundros 
platybėse. Tik maži ir gausūs žemės kau
burėliai su senais ir apsamanojusiais me
diniais kryžiais liudija apie lietuvio am
žinojo poilsio vietą. Jų gausu prie Lapte
vų jūros, Krasnojarsko, Uralo, Irkutsko ir 
visoje šaltojo ir tolimojo Sibiro gilumoje.

Garbė lietuvių tautai, išsaugojusiai 
klaikios tremties istorines vertybes. Di
džiulė pagarba lietuviui, gyvenančiam to
limojoje Australijoje, giliai mylinčiam 
savo tėvų žemę, nepabūgusiam sunkumų 
ir panorusiam eiti lietuvių tautos kančių 
keliais nuo Vladivostoko iki Maskvos. Šią 
kelionę, kuri prasidėjo Kinijoje prieš ke
letą savaičių, baigė Vakarų Australijos 
lietuvių bendruomenės pirmininkas teo
logijos daktaras kunigas Alfonsas Savic
kis. Šią kilnią asmenybę klaipėdiečiai ir 
visa šalis žino iš gausių humanitarinių 
siuntų Lietuvai, iš jo nuoširdžios dvasinės 
šilumos, sklindančios apsilankymų Lie- 

lietuvių dainų šventėje, parsivežė dabai 
įdomių vaizdajuosčių iš Dainų ir Šokių 
šventės. Buvo įjungtas televizorius ir mes 
pamatėme tą tiesiog neįsivaizduojamą 
reginį. Kramtydami Bonifaco paruoštus 
sumuštinius ir užsigerdami kava, vakarą 
praleidome žiūrėdami neįtikėtinai gražius 
vaizdus. Aikštėje apie 2000 šokėjų, pa
sipuošusių įvairiaspalviais tautiniais rū
bais, šoko įvairius lietuviškus šokius. 
Negalėjome atsistebėti šokėjų darnumu, 
šokių sudėtingumu ir tokia daugybe šo
kėjų, kaip plaštakių skrajojančių po ža
lią pievą. Prieš išsiskirstant, Mindaugas 
apdovanojo mus iš Lietuvos atsivežtais 
suvenyrais ir su Petru Šiaučiūnu pasakojo 
apie pasakiškai Lietuvoje praleistą laiką. .

S. Augustavičius
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XX-uju Australijos Lietuvių Dienų 
Ruošos Komitetas

P r* n e s
Atvykstantiems tautiečiams į Lietuvių Dienas 

Geelonge ir dar neturintiems kur apsistoti, papildomai 
duodame adresus, kur dar yra galimybė gauti vietą 
apsistojimui. Apsistojimo vieta kiekvienas pasirūpina 
asmeniškai, susirišdamas nurodytais adresais.

P.S. Skaičiai žemėlapyje reiškia žemiau išvardintas numeruotas apsistojimo vietas.

ALD Ruošos Komitetas Geelong

1. Corio Bay Motel, 292 Princes 
Highway, Corio 3214. Ph. (03) 52751489, 
Fax (03) 5275 5950. Chain - Budget

2 Parkwood Motel, Cnr. Shannon 
Avenue & Ballarat Road, North Geelong
3215. Ph. (03) 5278 5477, Fax (03) 5278 
5477. Chain - Budget.

3. Kangaroo Motel, 16 The Esplanade 
South, Geelong 3220. Ph. (03) 52214022, 
Fax (03) 5221 4892. Chain - Budget.

4. Eastern Sands Motel, 1 Bellerine 
Street, Geelong 3220. Ph. (03) 52215577, 
Fax (03) 5221 7775. Chain - Flag.

5. Bay City Motel, 231 Malop Street, 
Geelong 3220. Ph. (03) 5221 1933, Fax 
(03) 5221 7101. Independent.

6. Innkeepers Motor Inn, 9 Aberdeen 
Street (Hamilton Highway), Geelong 3220. 
Ph. (03) 52212177, Fax (03) 5222 2941. 
Chain - Budget.

7. Shannon Motor Inn, 285 Shannon 
Avenue, Newtown 3220. Ph. (03) 5222 
4355,Fax(03)52224276. Chain-Budget.

8. All Seasons Ambassador Hotel- 
Motel, Cnr. Gheringhap & Myer Streets, 
Geelong 3220. Ph. (03) 5221 6844, Fax 
(03) 5221 5814. Chain - Flag.

9. Colonial Lodge Moteli, 57 Fyans 
Street, South Geelong 3220. Ph. (03) 5223 
2266, Fax (03) 52291141. Chain - Budget.

10. Quality Inn Parkside, 68 High 
Street, Belmont 3216. Ph. (03) 5243 6766, 
Fax (03)5243 6987. Chain - Choice Hotels.

11. Hacienda Motel, 15 Mt. Pleasant 
Road, Belmont 3216. Ph. (03) 5243 5844, 
Fax (03) 52419613. Chain - Best Western.

12. Rose Garden Motorinn, 14Settle— 
ment Rd (Princes Highway), Belmont
3216. Ph. (03) 5241 9441, Fax (03) 5241 
9563. Independent.

13. Southern Comforte Motor Inn, 
308 High Street (Princes Highway), 
Belmont 3216. Ph. (03) 5243 0122, Fax 
(03) 5243 0791. Chain - Best Western.

14. Grovedale Motel, 142 Torquay 
Road (Surfcoast Hwy), Grovedale 3216. 
Ph. (03) 5243 3264, Fax (03) 5243 8532. 
Chain - Golden Chain.

Daugiakultūrinis vakaras pas kroatus
Rugpjūčio 29 dieną, šeštadienį, Kro

atų Klube (St. John's Park) mūsų tautinių 
šokių grupė „Sūkurys“ dalyvavo kroatų 
folklorinės grupės .Jadran“ suruoštame 
daugiakultūriniame vakare.

Labai didelis ir erdvus Kroatų Klubas 
buvo pilnas linksmai nusiteikusių žiū
rovų, sėdinčių prie stalų. Visoms tautinių 
šokių grupėms buvo paruošti atskiri sta
lai, papuošti atitinkamomis tautinėmis 
vėliavėlėmis. Šokėjai labai gerai šoko, o 
jų tautiniai rūbai buvo įdomūs. Visiems 
labai patiko argentiniečių šokėjai. Aptilę 
žiūrovai galėjo dar ilgai žiūrėti jų šokių... 
Kiek vėliau atėjo eilė ir mūsų sūkuriečių 
pasirodymui. Žiūrovai labai susidomėję 
stebėjo mūsų gracingai ir elegantiškai į 
salę įeinančias keturias šokėjų poras 
(Jean Knightley, Gediminas Sauka, Alina 
Cameron, Jacintą Ankus, Robertas Sirutis 
Juani Pullinen, Andrius Lašaitis, Venessa 
Viscontini). Jie atrodė tikrai puikiai, nes 
tautiniai rūbai buvo labai gražūs ir smar

Kitoniški apmąstymai dėl grįžimo į Tėvynę
Kodėl mes negrįžtame į savo gimtą 

šalelę, priežastys nėra taip lengvai išaiš
kinamos, kaip „Drauge“ aprašo J. Gaila. 
Ką mes prarandame, negrįždami savo se
nolių žemėn? Praktiškai visą savo ateitį. 
Lietuvai mes labai reikalingi. Ne tik fi
nansiniais sumetimais. Pagalvoję apie pas
kutinius rinkimus ir juos vos nelaimėjusį 
KGB auklėtinį A. Paulauską, mūsų įsi
maišymas tautos visuomenėje, gal pakeis
tų kaimynų galvoseną. Čia Amerikoje ir 
Kanadoje daug mokslus baigusių tautie
čių, kurie būtų labai reikalingi Lietuvos 
jaunimo auklėjimo baruose. Šiandien veik 
išimtinai Lietuvos moksle vadovų vietas 
užima buvęs (ir dar esantis) raudonasis 
elementas, kuris, nors nemini Lenino, bet 
visais būdais kovoja prieš lietuvišką tau
tinį susipratimą. Jie šiandien auklėja kos
mopolitus. Galima paminėti visą eilę kitų 
tarnybų, kur reikalinga užsienio lietuvių 
pagalba.

Kurie neseniai aplankė Lietuvą, išgy
veno dvasinį persilaužimą. Tiesa, mes pa
sigedome okupantų sunaikintų sodybų. Ir 
aš neradau savo paties vaikystėje sodintų 
medžių, nei milžiniškų baltųjų topolių, 
nei senuko gluosnio sodybos gale. Iš gra
žaus Mituvos intako -didžiulis gilus, viks
vų priaugęs griovys. Dingo pelkės su šim
tais pempių ir perkūno oželių. Bet bendras 
gamtovaizdis nepasikeitęs. Karštą vasaros 
dieną, dviračiu važiuodamas į Girkalnį, 
sustodavau prie kalnelio, vadinamo Vo- 
verinkalniu. Čia, platformoje, išsirikiavę 
kaip tikri kariai, amžiams miega prie 
Dubysos mūšyje žuvę prūsų fiuzilieriai. 
Pažvelgus į pietus, atsiverdavo nuostabus 
pasaulis. Mažiausiai dvylikos bažnyčių 
bokštai. Panemunės ir padubysio, net iš 
miškų į dangų žvelgianti balta gulbė -

15. Golden Paims Motei, 234 Torquay 
Road (Surfcoast Hwy), Grovedale 3216, 
Ph. (03) 5243 1077, Fax (03) 5243 3045. 
Chain - Haven.

16. Kiloran Motel, Princes Highway, 
Belmont 3216 (Private Bag 133, Geelong 
3221). Ph. (03) 5243 6333, Fax (03) 5241 
9199. Independent.

17. Aristocrat Waurnvalc Motel, 90 
Princes Highway, Waum Ponds 3221. Ph. 
(03) 5241f211, Fax (03) 52418283. Chain 
- Golden Chain. 

kiai skyrėsi nuo kitų tautybių.
„Sūkurio“ šokėjai sušoko šešis šokius, 

kurie buvo labai skirtingi ir visiems labai 
patiko. Kai vyrai pašoko „Oželį“, tai 
žiūrovai nesigailėjo plojimų. Šiaip, visą 
vakarą po salę bėgiojo vaikai, bet kai šo
ko argentiniečiai ir lietuviai, tai net ir jie 
sėdėjo ramiai ant grindų. Atrodo, kad ir 
vaikams labiausiai patiko „Oželis“. Kai 
pasibaigė lietuvių pasirodymas, kroatų 
šokių grupės vadovas p. Nero Stipicic 
pabrėžė, kad Lietuva, nors labai maža ša
lis, bet lietuviai, kaip ir kroatai, vertina 
laisvę. Po šių žodžių žiūrovai vėl smarkiai 
plojo. Prie lietuvių priėjo ir kitų šokių 
grupių vadovai, kurie gyrė šokėjus už pui
kią choreografiją ir šokių išpildymą.

Didelis ačiū mūsų „Sūkurio“ šokė
jams ir jų vadovei Jūratei Valytei už tokį 
gražų mūtų tautos atstovavimą daugia
kultūriniame vakare.

Bravo, Sūkurys!
Julija Lašaitienė

Šiluvos bažnyčia. Po penkiasdešimtme
čio vėl atklajojau į šį gražų kalnelį. Jaus
mus aprašyti per sunku. Sėdėjau kokią 
valandą. Ir dabar konkotėžius svaidė vo
verikės ir bitutės samanės dūzgė aplink.

Tie, kurie norės giliau suprasti savo 
tėvynės grožį, panašių vietų suras Utenos, 
Marijampolės ar Telšių apylinkėse. Tuo
met keleivis supras, ką reiškia tėvynė, 
motulė, sesuo, vaikystė, o pagal poetą: 
„Liūdesys ir abejonės griebs už širdies" 
(kažkada skaičiau tai).

J. Gaila rašo, kad mums jau seniai 
sunku atsisakyti patogaus gyvenimo, ku
rio Lietuvoje, deja, nerasime. Iš dalies tie
sa, bet, kalbant su daugeliu tautiečių apie 
negrįžimą Lietuvon, išgirsime daug prie
žasčių: baisauskriminalizmas, gali sugrįžti 
rusai, mūsų ten nekenčia ir t.t. Visi šie 
tvirtinimai yra perdėti. Kriminalizmas ne 
didesnis negu Amerikoje, galimybė, kad 
rusai sugrįš, beveik nulis, neapykanta tik 
nuo atėjūnų - rusų ir lenkų. Bet yra 
priežastys, kurios, net ir norintiems, kaip 
man, sunkiai nugalimos. Šeima ir meilė 
vaikams bei anūkams. Girdžiu žodžius: 
„Kaip aš galiu palikti savo anūkėlę- 
zuikelį".

Visus, kurie jau kiek paaugę paliko 
Lietuvą, vieną dieną likimas prives prie 
dykumos, liūdesio ir tuštumo. Netiesa, 
Juozai Gaila, kad mes šiame krašte esame 
giliai suleidę šaknis. Iš tikrųjų, kabame 
paviršiuje kaip stagarai .Vieną dieną audra 
gali išversti mus iš koto. Ne visi, kaip J. 
Gaila, gali gyventi vidurinės klasės prie
miesčiuose, naudotis internetu ir kitomis 
moderniomis technologijos priemonėmis. 
Mažai kas gali siuntinėti E-mail savo 
giminėms ir draugams Lietuvoje. O kiek 
jų Lietuvoje tokias ryšio priemones turi, 
gal vienas iš dešimties tūkstančių. Visa tai 
nėra gyvemimas savo prabočių tėvynėje. 
Tai tik savęs apgaudinėjimas.

Vieną dieną gal Lietuvos Vyriausybė 
susipras, gal atsiras gudrių tautiečių, kurie 
išnaudos pelningą progą, pastatys namų 
koloniją sugrįžtantiems iš Vakari) kraštų.

Čia galima būtų praleisti savo gyveni
mo rudens paskutines dienas, gyventi 
saugiai ir kultūringai. Na, ir kai kada pa
lošti su tautiečiais kortomis. Tie, kurie čia 
neturi artimų giminių, gyvena dažnai 
tuštumoje ir laukia žiaurios gyvenimo 
tikrovės.

Nukelta į 5 psl.
"Įy "sų Pastogė" Nr.39 1998.10.5 psl.4
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KULTŪRINĖSE PARUTĖSE
Aldona Veščiūnaitė

poetai: iš kairės Kazys Bradūnas, Birutė Pūkelevičiūtė, Vitalija Bogataitė, Al
dona Veščiūnaitė, Bronius Žalys. Nuotr. A. Žižiūno

Gerbiama Redakcija,
Man viešint Kaune, kur Maironio lie

tuvių literatūros muziejuje buvo suruoštas 
mano kūrybos vakaras (birželio 25 d.), 
beveik atsitiktinai išryškėjo sena proble
ma, kuri, manau, buvo išspręsta pakan
kamai priimtinu būdu.

Dar 1990 metais Australijoje buvo 
sudaryta ir Lietuvoje išleista antologija 
,Po Pietų Kryžiumi“, kur publikuojama 
Australijos lietuvių literatų kūryba. An
tologijoje - 42 vyresniosios, viduriniosios 
ir jaunesniosios kartos autoriai. Pritar
dama ir aš pati šiam patraukliam suma
nymui, nusiunčiau vyriausiajam redak
toriui Albertui Zubrui ir savo kelis eilė
raščius. Atrodė, kad visi pasiruošimo dar
bai vyko sklandžiai. Ruošė net 5 redakto
riai, iš kurių Gediminas Butkus figūravo 
kaip atsakingasis sekretorius, atstovaujan
tis Lietuvoje „Sietyno“ leidyklai.

Jau per Lietuvių Dienas Melbourne 
(1990 m.) pateko į mano rankas pirmasis, 
tos antologijos egzempliorius. Vartydama 
puslapius, pasidžiaugiau dailininko Vik
toro Simankevičiaus menišku viršeliu ir 
Evos Kubbos iliustracijomis, o patikrinus, 
kaip puslapiuose įsikomponuoja mano 
eilėraščiai (mano pačios anuomet siųsti 
redakcijon), varčiau toliau norėdama su
sipažinti su kitais autoriais. Ir čia staiga 
matau - po kito autoriaus pavarde mano 
dar 3 eilėraščiai (kurių aš nebuvau nu
siuntus). Tuoj pat sukėliau triukšmą - ra
šiau laiškus pirmiausia Sauliui Kubiliui, 
klausdama, kaip šie 3 eilėraščiai buvo 
pridėti prie jo eilėraščių, rašiau redakto
riams norėdama išsiaiškinti, kaip atsirado 
ši klaida, ir ką gi: pats jaunasis autorius iš 
viso man neatsakė, buvau jo motinos, gyve
nančios Adelaidėje, laišku informuota, kad 
sūnus jau kuris laikas gyvena Europoje, 
lyg ir nepasiekiamas, o visi redaktoriai 
tvirtino, kad tai per jų neapsižiūrėjimą ši 
klaida buvo padaryta. Netgi parašiau į 
Vilnių .Literatūros ir meno“ redakcijai, 
išdėstydama šią nedovanotiną klaidą, rū
pestingai pažymėdama, kad 2 mano eilė

Atkelta iš 4 psl.

Aš nekritikuoju rašytojo V. Volerto ar 
poeto A. Nykos-Niliūno pasirinktų gy
venimo kelių. Poeto žodžiai, kažkada 
skaityti, neišnyksta iš mano atminties: 
„• Po ilgo klaidžiojimo mano rankos 
Pradėjo nebejusti
Daiktų, ir aš gulėjau, kaip nudžiūvęs medis, 
Prie upės svetimos, po svetimu žvaigždynu. - “

Mūsų vaikai, gimę šioje žemėje sutirps 
Amerikos tautų sulydinimo katile. Pri
simena poeto Nykos-Niliūno didelis 
talentas ir jo siaubingai gilūs žodžiai 

raščiai buvo paimti iš mano poezijos kny
gos „Aidinčios Upės“, kuri buvo išleista 
1985 metais Algimanto Mackaus knygų 
leidimo fondo Čikagoje, ir vienas eilė
raštis paimtas iš mano poezijos knygos 
„Žodžiai Kaip Salos“, kuri buvo išleista 
1976 metais taip pat Algimanto Mackaus 
knygų leidimo fondo. „Literatūros ir me
no“ redakcija maloniai paskelbė šį mano 
laišką. Jiems ačiū.

Ponai antologijos redaktoriai atsipra- 
šinėdami man parašė, kad bus išspaus
dinta „ERRATA“ ir tą lapelį bus galima 
įklijuoti į kiekvieną egzempliorių. Po 
kurio laiko gavau štai tokį lapelį su žodžiu 
„Errata“, buvo man patarta įlipdyti jį į 
mano turimą antologijos egzempliorių. 
Pasitikėdama redaktorių sąžiningumu, 
nusiraminau.

Dabar atsiranda daug entuziastingų 
studentų, kurie pasirenka studijuoti išei
vijos poeziją (Vytauto Didžiojo univer
sitetas Kaune), ir kaip tik man teko susi
pažinti per minėtą vakarą Maironio lietu
vių literatūros muziejuje su viena stu
dente (Jurgita Baltrušaitytė), kuri studi
juoja Čikagoj išeivijos poetus, rašys dok
toratą. Ir ii jau turėjo rankose australišką
ją antologiją - matyt, naudosis ja. Malo
niai pakalbinta, knygą paėmus, pavarčiau. 
Tas magiškasis lapelis „Errata“ ten nėra 
įklijuotas! Grįžus į Vilnių, nedelsdama 
nuėjau į Rašytojų sąjungos biblioteką, 
ten, maloniosbibliotekininkės padedama, 
susiradau antologiją „Po Pietų Kryžium“ 
ir vėl tikrinau; deja ir šitame egzemplio
riuje „Errata“ nėra įlipdyta. Matyt, tam 
tikram skaičiui Australijoje gyvenančių 
lietuvių tie lapeliai buvo išdalinti, bet ne
pasirūpinta Lietuvos skaitytojais. Net 
bibliotekoms nebuvo išsiuntinėta! Pra
šyčiau bibliotekų, turinčių šią knygą, at
kreipti dėmesį į nurodytas klaidas.

Tad dabar maloniai prašau paskelbti: 
antologijoj „Po Pietų Kryžium“, p. 362, 
eilėraštis „Aukštos švilpynės“ yra paim
tas iš Aldonos Veščiūnaitės poezijos kny
gos „Aidinčios Upės“, p. 48; taip pat p. 363 
eilėraštis „Bibliotekoje“ yra paimtas iš 

eilėrašty „New York“:

„- Tavo kolosu apsvaigintos miršta tautos - 
Didelės ir mažos, pilko
Žmogaus ilgai nešiotos nekaltos mergaitės
Pavidale: jų simboliai seniai jau gimdo 

deformuotus
Peanuts vaikus. Jų gentys iš medinių skrynių 
Meta į gatvę gimtosios žemės saujas, gautas 
iš tėviškės ugniavietėj tebegyvenančio 

vaiduoklio".

Henrikas Kudreikis
(„Draugas“ 1998.VII.18)

AUKŠTOS ŠVILPYNĖS

uolos ir šviesos 
Žaisme 
aukštos švilpynės 
skrodžia viršūnes, 
suskaldo srovę

upelyje, 
raguotais profiliais, 
ragais auksiniais 
nušoks į saulę

ožkos 
ornamentais, žiedais, 
laukiniais augalais 
Dodonos amfiteatrą 

puoš, 
vaikinai šoks ir šoks, 
merginos deklamuos, 
Homero apdainuotas 
šis uolų ir šviesų 

sostas.

ŠYPSENOS LAPŲ 
ORNAMENTE

pasakoja 
la Parisienne kavinės katinai 
grakščiai užraitę uodegas, ilgas 
dryžėtas pasakas, 
lentynose arkadų itališki moliai dega, 
gieda paukščiai vazonuose, 
sidabriniais dviračiais les 
parapluis de Cherbourg

nuvažiuoja 
miesto akmenis sidabru nutaškę, 
žodžius dainos palikę laiptuose, 
mėlynumą vasaros.
Kasdieniški žvirbliai laipioja dienos 

pakraščiais.

Galvas užvertę milžiniški medžiai 
gainioja debesis,

* Poetės A. Veščiūnaitės eilėraščiai, atspausdinti knygoje "Po Pietų Kryžium" kita pavarde.

Aldonos Veščiūnaitės poezijos knygos 
„Aidinčios Upės“ p. 49.

Antologijos 364 puslapyje eilėraštis, 
pažymėtas tik trim žvaigždutėm(***), 
yra paimtas iš Aldonos Veščiūnaitės poe
zijos knygos „Žodžiai Kaip Salos“, mano 
pavadintas „Šypsenos lapų ornamente“,

l<iišl«ia redakcijai

Argi tai reikalinga?
Šių metų rugsėjo 22 dieną klausiausi 

SBS radijo valandėlės lietuvių kalba. 
Nustebau, netgi truputį pasipiktinau, kad 
programos pradžioje klausytojams buvo 
pateiktas darbiečių partijos priešrinkimi
nės agitacijos fragmentas. Atrodo, kad 
buvo prasižengta su rinkimine etika, kai 
opozicijai buvo suteikta teisė tarti pirmąjį 
žodį. Be to, manau, kad dauguma lietu
vių rinkėjų, jau daug metų gyvenę Aus
tralijoje, yra užtektinai prisiklausę ir 
prisiskaitę „politinių blevyzgų“. Ta trum
pa valandėlė vieną kartą per savaitę yra 
per daug brangi, kad būtų gaišinama 

Atitaisymas
"M.P." nr. 38, 5 psl. straipsnyje "Jolantos ir Jurgio Janavičių kūrybos paroda 

Šiauliuose" įdėtos nuotraukos paraše įvelta nemaloni klaida: vietoje "Dailinin
kai - Jolanta ir Vytautas Janavičiai", turėtų būti "Dailininkai - Jolanta ir Jurgis 
Janavičiai".Paliestąjį nuoširdžiai atsiprašome. "M.P." Redaktorius

—, ----- -------- 'Mūsų-Pastogė" Nr.89-1998.10.5' psl; 5'

tarp medžių slepias 
didelės plaštakės 
raudonos poinsetijos, 
pavėsiuose
dar miegančios magnolijos.

Aukštai languose įsižiebus saulė 
sriautais stogų į pačius tolimiausius 
Sydney priemiesčius, 
tiltais išbėgusias šviesias gatves
Ir prieplaukas užtvinsta.
Meškeriotojai užmiršę valandas.

Gates closed at sunset. Bet dar toli.
Kišenės pilnos nuotykių
ir nuo dainavimo šiurkštumas 

medžių žievėse.

BIBLIOTEKOJE

Kas vakarą 
Northamo ežere 
žaidžia šviesomis 
šešiaaukštis rūmas.

Išeinančių, 
įeinančių gyvos 
eilės. Ieškojimai 
lentynose. Pašnekesiai. 
Balsais prislopintais, 

pakeltais.
Nusikvatojimai. Staigūs 
Šiurenimai

puslapiais. 
Autoriai išdalinti.
Sugrupuoti.

Įpavidalinti.
Kiekvienas savitą 
savo minties tėkmę 
susekęs

skęsta 
šimtmečių įsiklausyme.

p. 26 - 27.
Kadangi yra gana keblu paaiškinti visa 

tai, - autorystės reikalavimas akcen
tuojamas perrašant visus 3 minėtus eilė
raščius. Dėkoju už malonų dėmesį.

Sil pilgcirbcl Aii xr w« —
Aldona Vesčiunaite

politinėmis reklamomis.
Taipogi mane stebina, kad komen

tatorius iš Lietuvos (berods p. R. Valatka) 
ribojasi tiktai nuolatine dabartinės (kon
servatorių) vyriausybės kritika. Nejaugi 
valdžia nėra nieko gero atlikusi? Juk 
Lietuva gyvuoja, žengia, nors ir pamažu, 
priekin - ar tai nėra kieno nors nuopel
nas? Nei vienas dailininkas, piešdamas 
paveikslą, nepasitenkina tik viena spal
va - būtent JUODA!

Girdėjau žmones, sugrįžusius iš vieš
nagės Lietuvoje, išreiškiančius susiža
vėjimą padarytu progresu tėvynėje. Tai 
argi reikia skleisti tik negatyvią pusę?

Teodoras J. Rotcas
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Vl-ųjų Pasaulio liet, sporto žaidynių rezultatai
Pasaulio lietuvių tautinės II-sios 

olimpiados ir Vl-ųjų Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių rezultatus atsiuntė Or
ganizacinis šių žaidynių komitetas. Čia 
pateikiame Australijos lietuvių sportinin
kų pasiektus rezultatus.

KREPŠINIS. Merginų komanda, kurią 
sudarė: G. Statkutė, D. Meiliūnaitė, R. 
Važnevičiūtė, D. Dičiūnaitė, K. Jampols- 
kytė, E. Kapačinskaitė, T. Bungardaitė ir 
S. Protaitė su trenere J. Stumbriene iš 7- 
nių komandų užėmė 4-tą vietą.

Vyrų krepšinio komanda, kurią suda
rė: M. ir C. Zdaniai, R. Mališauskas, A. 
Svaldenis, E. Viržintas, St. ir R. Levickiai, 
L. Kaspariūnas, V. Antanaitis,P. Daugelis, 
L. Skimbirauskas su treneriu V. Levickiu, 
savo pogrupyje užėmė 3-čią vietą, tačiau 
finale pralaimėjokomandai iš Punsko, nors 
pirmame susitikime prieš juos buvo lai
mėję rezultatu 59:43, ir užėmė 8-tą vietą.

KĖGLIAI. Kėglių varžybose daly vavo 
du tasmaniečiai, bet laimėjimų nebuvo.

STALO TENISAS. Moterų 18 - 29 m. 
amžiaus grupėje dalyvavo E. Wilson, bet 
pralaimėjo dvejas rungtynes; moterų 40 - 
49 m. grupėje dalyvavusi R. Vaičiulevičiū- 
tė - pralaimėjo; moterų 50 - 59 m. grupėje 
dalyvavusi J. Stumbriene - pralaimėjo; 
moterų 60 - 69 m. grupėje dalyvavusi Z. 
Vabolienė vienas rungtynes laimėjo, bet 
vėliau pralaimėjo.

Vyrų 60 - 69 m. grupėje dalyvavę A. 
Balnionis vienas rungtynes laimėjo, bet 
vėliau pralaimėjo; G. Bernotas - pralaimė
jo; 70 - 79 m. grupėje dalyvavo J. Donela, 
J. Ablonskis. Pirmasis abejas rungtynes 
pralaimėjo, o antrasis tik finale pralaimėjo 
jurbarkiečiui. Vyrų dvejete: J. Ablonskisir

' 'Pas kengūras'' A. Sabonis dar nebuvo
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 

atstovas per Sydnėjaus olimpiadą Anta
nas Laukaitis, pasisvečiavęs gimtinėje 
tris mėnesius, susitiko ir kalbėjosi su „Lie
tuvos sporto“ laikraščio korepondentu 
Karoliu Bartoniu.

K.Bartom‘s: Greitai bėga laikas. Štai jau 
iki Sydnėjaus olimpinių žaidynių beliko 
dveji metai. Praleidote trejetą mėnesių 
Lietuvoje, aktyviai dalyvavote mūsų ša
lies sportiniame gyvenime. Sakykite, ar 
Lietuvos sporto organizacijos, sportinin
kai, jūsų nuomone, pakankamai gerai, 
rengiasi 2000 m. olimpiadai?
A. Laukai tis:Manau, kad gerai.Tai spren
džiu iš pasitarimų Olimpiniame komite
te, iš programų, pagal kurias vyksta pasi
rengimas, pagaliau - iš sportininkų rezul

"Mū$ų Pastogė" Nr.39 1998.10.5 psl. 6

A. Matijošaitis užėmė 2-rą vietą. Mišria
me dvejete 70 - 79 m. grupėje J. Ablonskis 
ir M. Onufrijenkaitė laimėjo 1-mą vietą.

ŠACHMATAI. V. Augustinavičius 
buvo 29-tas.

ŠAUDYMAS. 25 metrai, 30 šūvių, 
nejudantis taikinys: S. Juraitis surinkęs 15 
taškų užėmė 7-tą vietą. Laimėtojas iš 
Anglijos surinko 252 taškus.

PAPLŪDIMIO TINKLINIS. D. Dau
gėlienė, žaidusi su latvaite laimėjimų 
nepasiekė.

BILIARDAS. St. Šutas ir V. Marga- 
navičius turėjo po laimėjimą, bet vėliau 
pralaimėjo. P. Burokas - pralaimėjo. A. 
Bieri turėjo du laimėjimus, o G. Domei
ka - vieną laimėjimą.

KALNŲ SLIDINĖJIMAS - SLALO
MAS. Moterų 19 - 34 m. grupėje D. 
Arandall užėmė 2-rą vietą, o S. Maura- 
gytė - 4-tą vietą. Moterų 35 - 49 m. gru
pėje J. Vaitiekūnienė užėmė 3-čią vietą. 
Moterys 50 m ir vyresnės: A. Wallis užė
mė 1-mą vietą, o D. Binkis - 2-rą vietą.

Berniukai iki 12 m. grupėje: S. Gru
žauskas užėmė 1-mą vietą, M. Gružauskas
- 2-rą vietą ir K. Vaitiekūnas - 3-čią vietą. 
Jauniai 13 -18 m.: N. Mauragis - 1 vieta; 
vyrai 19 - 34 m.: A. Šilinis - nebaigė; vyrai 
35 - 44 m.: J. Vaitiekūnas - nebaigė; vyrai 
45 - 54 m.: V. Bagdonavičius - 2 vieta, A. 
Gružauskas - 3 vieta; vyrai 55 - 64 m.: M. 
Mauragis - 4 vieta, J. Liutikas - 7 vieta.; 
vyrai 65 m. ir vyresni: D. Kraucevičius - 3 
vieta, V. Binkis - 4 vieta.

Absoliutūs rezultatai: moterų D. 
Arandall - 2 vieta, vyrų N. Mauragis - 1 
vieta.

DIDYSIS SLALOMAS. Moterų 19 
34 m.: S. Mauragytė - 2 vieta, D. Arandall
- 3 vieta; moterų 35 - 49 m.: E. Vaitiekūnie
nė - 2 vieta; moterų 50 m. ir vyresnės: D. 
Binkis -1 vieta, A. Wallis - 2 vieta.

Berniukai iki 12 m.: S. Gružauskas -1 
vieta, K. Vaitiekūnas - 2 vieta, M. 
Gružauskas - 3 vieta; jauniai 13-18 m.: 
N. Mauragis -1 vieta; vyrai 19 - 34 m.: D. 
Mauragis - 5 vieta; vyrai 45 - 54 m.: V. 
Bagdonavičius -1 vieta, A. Gružauskas - 3 
vieta; vyrai 55 - 64 m.: M. Mauragis - 3 
vieta, J. Liutikas - 7 vieta; vyrai 65 m. ir 
vyresni: D. Kraucevičius - 1 vieta, V. 
Binkis - 5 vieta.

Žiemos šventėje dalyvavo 21 spor
tininkas iš Lietuvos, 17 - iš Australijos, 4 - 
iš JAV. T , ...Antanas Laukaitis

tatų. Grįžęs į Sydnėjų, lauksiu LTOK 
atstovų Australijoje. Manau, tarp jų bus 
"Sydnėjus - 2000" programos ir olimpinės 
misijos olimpinėse žaidynėse vadovas A. 
Raslanas, LTOK olimpinių rinktinių di
rektorius K. Steponavičius, LTOK direk
torius V. Zubemis, LTOK viceprezidentas, 
Sporto federacijų sąjungos prezidentas 
V. Nėnius. Viską reikia savo akimis pa
matyti, vietoje aptarti būtiniausius daly
kus. Galiu pasakyti, kad konkurencija 
šiose Žaidynėse bus didelė. Australija ne
gaili pinigų savo šalies sportininkų, ypač 
talentingo jaunimo pasirengimui.
Nors australai -Žaidynių šeimininkai, tai
gi turi galimybių dalyvauti pačia ge
riausia rinktine, šios šalies rinktinė bus 
sudaryta tik iš pačių geriausių. Niekam 
nebus nuolaidžiaujama. Būdamas Lie-

tuvoje, be to, stebėdamas per televizorių 
žiemos olimpines žaidynes Nagane, paju
tau, jog pas jus vyrauja kita, švelnesnė 
nuostata, todėl į Žaidynes siunčiama per 
daug ir ne visiškai kvalifikuotų sportinin
kų. Mano manymu, turėtų būti griežtes
nė atranka. Jeigu sportininkas pretenduoja 
tik į vietą trečiame dešimtuke, verčiau pa
likti jį namuose - tegu daugiau treniruo
jasi ir siekia didesnio meistriškumo.
K.B.: Australijos vyriausybė buvo paža
dėjusi veltui skraidinti Žaidynių dalyvius. 
Taigi rinktinė gali būti ir gausesnė, vis- 
vien kelionės išlaidos nekainuos, o jau
niems sportininkams tokia kelionė ir da
lyvavimas olimpinėse žaidynėse - dide
lis paskatinimas.

Lietuvos krepšinio didysis - Arvydas 
SABONIS. _____________
A.L.: Taip. Australijos vyriausybė neat
sisako savo pažado. Nereikės mokėti ne 
tik už sportininkų, trenerių, oficialių ats
tovų kelionę, nemokamai bus transpor
tuojamas ir sporto inventorius, žirgai... O 
jaunimo šiaip sau nepasiųsi, jeigu jie 
neįvykdys olimpinės’normos. Australai 
nesuinteresuoti skraidinti sportininkus 
turistus. Žinoma, visi sportininkai, kurie 
pasieks olimpinį standartą, turi vykti į 
Sydnėjų.
K.B.: Išleidusi daug lėšų transportui, 
Australijos vyriausybė, matyt, pareikalaus, 
kad bilietai į varžybas būtų brangesni nei 
kitose olimpinėse žaidynėse - niekas ne
nori subankrutuoti... Ar mūsų šalies spor
tininkai turės tarp Australijos lietuvių 
daug gerbėjų? Ar čiabuviams lietuviams 
bilietai nebus per brangūs ir ar juos ma
tysime tribūnose?
A.L.: Bilietus į varžybas pradės pardavi
nėti kitąmet. Kiek jų teks australams -kol 
kas neaišku. Bilietai paskirstomi pagal 
TOK nurodymus. Jie brangūs nebus. Ži
noma, ne visiems norintiems užteks bi
lietų į Žaidynių atidarymo ir uždarymo 
ceremonijas, į kai kurių populiarių spor
to šakų, pvz., lengvosios atletikos, futbolo 
ir ypač plaukimo varžybas. Lietuvių 
Australijoje - 10 000, Sydnėjuje - 3 000. 

Tikiuosi, kad jų bus ir tribūnose - mūsiš
kiai domisi sportu ir jį remia. Kai Aus
tralijoje buvo Š. Marčiulionio krepšinio 
mokyklos komanda, Lietuvos jaunimo 
rinktinė, net trečios kartos vaikai, kurie ir 
lietuviškai nemoka kalbėti, ėjo į varžy
bas, nešini vėliavomis su užrašais „ Valio, 
Lietuva!“
K.B.: Kaip Jūs vertinate Lietuvos spor
tininkų startus stambiausiose šių metų 
sporto varžybose - šiemet tiek daug jų 
buvo?
A.L.: Nusivyliau, kad, pavyzdžiui, krep
šininkai pasaulio čempionate užėmė sep
tintą vietą. Tikėjausi, kad Lietuvos rinkti
nė tikrai pateks į ketvertuką. Turėjo patek
ti... Tiesa, australai irgi silpnai žaidė. Da
bar jie aiškinasi priežastis. Nesiteisina 
Australijos krepšininkai nuovargiu ir 
traumomis, ką daro Lietuvos lengvaat
lečiai... Tai vaikiški pasiteisinimai. Jeigu 

■dėl traumų ar ligos gerai nepasirengei 
čempionatui - nevažiuok. Negadink savo 
geros reputacijos ir vardo... Nors tai klau
simas ne apie sporto pamainą, noriu porą 
žodžių apie tai pasakyti. Privalote dau
giau dėmesio skirti mokyklai. Buvau ke
liose mokyklose skirtingose Lietuvos vie
tovėse. Vaizdas liūdnas - mokyklos ne
turi kamuolių, sportinės aprangos, apšiu
rusios sporto salės, sporto inventorius. 
Lėšų nedaug gauna. Provincijos mokyk
lose sportas apskritai vos rasena. Manęs 
mokytojai prašė, jog apie tai pasakyčiau 
sporto ir švietimo valdžios žmonėms. Bet 
argi jie patys to nežino?
KK: Jus šią vasarą buvo galima pamatyti 
daugelyje Lietuvos sporto bazių. Gražes
nės ir geresnės jos tapo, tiesa?
A.L.: Labai jaukus Kauno S. Dariaus ir S. 
Girėno sporto centro stadionas. Tik jį rei
kėtų labiau „apkrauti“ - rengti daug ir 
įvairių varžybų. Kauno halė keičiasi ne
atpažįstamai... Krepšininkams čia bus 
maloniau žaisti. Beje, neseniai buvau su
tikęs Arvydą Sabonį ir su juo šnekėjausi. 
Arvydas sakė, jog „pas kengūras“ jis nėra 
buvęs, tad pažadėjo atvažiuoti į Austra
liją. Jeigu Žydrūnas Ugauskas ir Arvydas 
Sabonis su Lietuvos rinktine atvažiuos į 
olimpines žaidynes, turėsime labai stiprią 
komandą. Be šių krepšininkų apie meda
lius galvoti būtų per drąsu. O kas krito į 
akis Lietuvoje? Mažas susidomėjimas 
sportu - į sporto bazes ateina labai mažai 
žiūrovų. Pavyzdžiui, tarptautines futbolo 
rungtynes Vi 1 niuje stebi apie 1000žmonių. 
Nesuprantu... Be to. turite labai painų 
Labdaros ir paramos įstatymą-niekas, su 
kuo kalbėjau, nesugebėjo išaiškinti, kokią 
jis turi naudą, skirdamas parmą sportui. 
Australijoje viskas labai paprasta. Jeigu tu

Nukelta į 7 psl.

6



Plauko šviesūs debesys 
Tėvynės padangėje (16)

Bronius Žalys

(Tęsinys iš praeito „M.P.“ nr.)
Liepos 28 d. popietė. Bičiulių Romo ir 

Danguolės Grunovų vežami, pasileidome 
iš Kauno Ignalinos - Aukštaitijos nacio
nalinio parko - link. Bičiuliams bepasa
kojant apie pravažiuojamas vietas, o mums 
- apie Australijos kalnus ir slėnius, nė 
nepamatėme kaip atsidūrėme Ignalinoje - 
„Igno ir Linos“ krašte, o iš čia - už 5 km - 
ir mūsų kelionės tikslas - Meironių kai
mas, įeinąs į Aukštaitijos nacionalinio par
ko teritoriją. O tas parkas pasiutusiai gra
žus - neaukšti kalneliai, pamarginti alka
kalniais ir piliakalniais, lygumėlės, tarp 
kurių sėte prisėta ežerų ir ežerėlių, ku
riuos vieną su kitu jungia upeliai ir siauri 
vandens takai... O tiems ežerams duoti iš 
senų senovės ateiną vardai: Lūšiai, Asalnai, 
Dringiai, Baluošas, Okojas, Linkmenas, 
Alksnas, Asėkas, Almajai ir dešimtys ki
tų, pavadintų senų senoviniais vardais, 
apsuptų pasakų ir padavimų. Kai kurie iš 
tų ežerų nedideli, bet kiti užima gana 
didelius plotus ir turi net po kelias nema
žas salas, kuriose ganosi ten nuplukdytos 
karvės. Jas rytais ir vakarais pamelžta jau
nos melžėjos, atplaukusios valtimi. (Di
džiausias - Kretuonos - ežeras yra 829 ha 
ploto).

Meironys -nemažas kaimas, išsidėstęs 
Lūšių ežero pakrantėje iš vienos pusės, o 
iš kitos supamas pusėtinai plataus ir 
sraunaus, nors negilaus upeliuko. Kaimas 
minimas nuo 1554 m. Linkmenų dvaro 
inventoriuje. Mūsų bičiulių - Broniaus ir 
Nijolės Lazdauskų sodyba Meironių kai
mo gale ant Lūšių ežero kranto. Anksčiau 
Meironys būdavo pilni rusų turistų iš 
Petrapilio ir kitų Rusijos miestų. Šiuo 
metu jie apytuščiai, nes rusai nebeatva- 
žiuoja, o savieji neturi pinigų, tad statosi 
palapines ar glaudžiasi pas pažįstamus, bet 
ir jų ne tiek daug. O Vakarų turistams 
kaimas dar nepritaikytas, nors vasaroji
mui yra įrengti gražūs nameliai, bet visa 
kita labai primityvu. Nors įvesta elektra, 
įrengtos virimui krosnelės, bet trūksta 
(ežerųgausybėje!..)geriamo vandens, mo
dernių tualetų ir t.t. Valgį turi gamintis 
pats, nebent jau susitarsi su savo šeimi
ninkais... Bet, paėmus iš kito taško, gy
venimas čia labai romantiškas, nes per 
dienų dienas gali maudytis, keliauti po 
apylinkes, grybauti, uogauti, meškerioti...

Ignalinoje beesą viešbutėliai, kavinės, 
restoranai, o senojoje Palūšėje neseniai

A. f A. Marijos Šmitienės
prisiminimui vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" $ 20 aukoja

 J. Donėla

’’Pas kengūras...”
Atkelta iš 6 psl.

paremsi sportą, žinai, kad ir pats turėsi 
nemažai naudos. Ir dar viena mintis: ko
dėl nelegalizuojami Lietuvoje lošimo 
namai (kazino)? Nebūkite naivūs -neofi
cialių lošimo namų pas jus yra seniai^ 
ne vieni, deja, jie jokių mokesčių nemo
ka. Pas mus kazino pelno dalis tenka 
olimpinių žaidynių organizaciniam komi
tetui. Patikėkit, tai - nemaži pinigai. Ko
dėl jūs tokie šventi - tai, kas daroma vi
same pasaulyje, Lietuvoje draudžiama?..

K.B.: Kai sutinku, visada matau Jūsų 

atidarytas ir labai šaunus „Aukštaitijos“ 
restoranas, kokio niekur kitur nerasi - 
valgomieji, kurių yra netoli dešimties, 
įrengti lietuviškos sodybos fone. Resto
rano sienos išpuoštos lietuviškais darbo 
rykais, pasieniai - kraičio skryniomis, o 
viduryje jo - tūkstantmetinės pušies 
stuomuo... Bet užbaikime apie Meironis! 
Malonių šeimininkų globojami pirmosios 
dienos vakarą užbaigėme 1 valandą ryto, 
sėdėdami (žinoma, ne prie tuščio stalo) ir 
pasakodamiesi, nes paskutinį kartą matė
mės prieš 3 metus.

* * *
Nesnaudžiame - sekantį rytą šokomės 

„tyrinėti“ Meironių apylinkes. Mūsų val
telė čiuožte nučiuožė per Asalnų, Asal- 
nykščio, Linkmeno ir Alksnaičio ežerus 
prie Ladakalnio kalvos, kur gilioje seno
vėje buvusi alkavietė ar pilis. Pakrantėje 
pritvirtinę valtį, užsiropščiame stačiu 
kalvos šonu į jos viršų, o nuo kalnelio at
siveria fantastiškas vaizdas net į kelis 
ežerus, supančius šį kalnelį. Mūsų laimei, 
diena pasitaikė graži ir saulėta, tad gė
rėjomės nuostabiais vaizdais nuo kalno 
viršaus. Panašių kelionių padarėme ir 
daugiau.

* # #
Aukštaitijos nacionalinis parkas įs

teigtas 1974 m. Anksčiau čia buvo turis
tinė bazė. Žinoma, „baze“ ji yra ir dabar, 
tik tų turistų, nešusių paramą čia gyve
nantiems, nebeliko arba jų yra labai ma
žai... Parko plotas - 40 570 ha. Parką 
sudaro Ignalinos (50%), Utenos (25%) ir 
Švenčionių (25%) rajonųžemės. Čia įsikūrę 
keliasdešimt gyvenviečių - kaimų, baž
nytkaimių, miesteliukų.. Juose gyveną 
žmonės verčiasi kaip kas išmano, nes arti 
nėra didesnių fabrikų ar įmonių. Kiek 
geresnės sąlygos yra Ignalinoje, nors 
tiesiogiai ir neįeinančiai į Aukštaitijos na
cionalinį parką. Bet ir čia lyg šiol buvo tik 
nedidelės statybos, transporto įmonės, ke
pykla ir mokyklos, o norinčių dirbti - daug.

Į darbdavių eiles nuo š.m. kovo mėne
sio „įsijungė“ ir mūsų šeimininkas - bičiu
lis Bronius Lazdauskas, talkinamas žmo
nos Nijolės. Ignalinoje jie atidarė savo 
„Labingos“ vardo siuvyklą, kuri jau dabar 
tiekia savo produktus - moteriškus ir 
vyriškus rūbus - ne tik saviesiems, bet, 
svarbiausia - užsieniui. Kol kas klientūrą 
sudaro Suomijos, Danijos, Norvegijos, 
Liuksemburgo, Vokietijos ir kitų Europos 
valstybių prekybos cechai. Jau esą išsiųs
ta virš 100 000 vienetų, o ateityje pla
nuojama parduoti apie 15-16000 vienetų 

rankose laikraščių. Nebūtumėte žurna
listas... Ar objektyviai mūsų spauda rašo 
apie sportą?
A.L.: Jūsų šalies didieji laikraščiai vi
siškai nesidomi Lietuvos sportiniu gyve
nimu... Tai nėra gerai. Iš vienintelio 
„Lietuvos sporto“ sužinai, kas vyksta ša
lyje. Aš apie tai sakiau ne vienam žmogui, 
bet aiškaus atsakymo neišgirdau... Tiesą 
pasakius, nenorėčiau įkyrėti su savo 
pastabomis. Bet tuo, ką čia pasakiau, 
išreiškiau norą matyti mano gimtosios 
Lietuvos sportinį gyvenimą dar geresnį ir 
pilnakraujį.
K.B.: Ačiū už pokalbį.

Prie Merkinės piliakalnių

į mėnesį. Siuvyklą remia Ignalinos savi
valdybė - finansais, patalpomis bei mora
line pagalba, nes Broniaus įmonė žada 
aprūpinti darbu gana didelę dalį lyg šiol 
darbo neturinčių ignaliniečių. Pirmieji, 
prieš tai 3 ar 4 mėnesius apmokinti, 200 
žmonių jau dirba (iš jų virš 100 Ignalinoje, 
kiti netolimame Didžiasalyje), o dar dau
giau jų, tikimasi, bus įdarbūita ateityje.

Bronius į šį projektą sakosi įdėjęs 
visą savo tėvų paveldą - ūkį ir ką turėjo 
susitaupęs... Jis tikisi, kad ateitis bus ge
resnė ne tik jam, bet ir jo darbininkams.

Bronius malonus ne tiksavodraugams. 
Jis lygiai susirūpinęs savo darbininkų 
ateitimi. Tikisi, kad ateityje, kylant firmos 
ryšiams ir pajėgumui, gerės ir darbininkų 
atlyginimai. Jau dabar Iganalinoje įrengta 
valgykla, konditerijos cechas, skalbykla, 
o Didžiasalyje - kavinė ir valgykla.

Bronius ir Nijolė Lazdauskai prie savo 
namų Meironyse

• » #
Matėm, kad Meironių kaimo pakraš

tyje pūpso kažkoks bokštelis su tokia 
savotiška „galva“, bet per daug dėmesio 
tam neskyrėm... O, pasirodo, tai signali
zacinis „švilpukas“, jei kas nelemto atsitik- 
tų su netolimais (30 - 40 km) esančia 
Visagino - Ignalinos atominės energijos
stotimi. Greičiausia, kad tokie signalai 
yra ir visuose aplinkiniuose kaimuose ir 
miesteliuose, nors asmeniškai jų ne
pastebėjome.

Rugpjūčio 1 diena. Laikas skrieja kaip 
pasiutęs -paskutinės dienos Kaune! Va
kar dar sykį pasivaikščiojome po Žalia
kalnio Ąžuolyną, šiandien atsisveikinome 
su Laisvės alėja, dar kartą pasigėrėjome 
alėjos viduriu einančiomis liepų eilėmis, 
jos gale stovinčia įgulos bažnyčia, už
kandome vienoje užkandinėje, ištiesu- 
sioje savo stalus ant šaligatvio (tokių 
Laisvės alėjoje dabar daug). Po to dar 
stabtelime Muzikinio teatro kieme, kuris 
apaugęs storokais medžiais. Tarp jų yra ir nebus!“
visa eilė žymiųjų tautos muzikų-kūrėjų 
paminklų, pastatytų medžių paunksmėje:

'kompozitorių Juozo Gruodžio, Česlovo 
Sasnausko, Stasio Šimkaus, dainininko 
Kipro Petrausko... Vidury aikštės, grin
dinyje yra įdėta marmuro lenta, skirta 
Romui Kalantai, 1972 m. gegužės 14d. čia 
susideginusiam protesto ženklan dėl 
Lietuvos laisvės. Kaip pasakoja matę įvy
kį, susideginimas įvykęs kiek labiau į 
vieną kiemo kraštą nuo paminklinės len
tos, o ne pačiame kiemo viduryje. Čia pat 
Jaunimo kiemo teatras, o kitoje alėjos 
pusėje - DLK Vytauto paminklas. —x

Mus traukia dar kartą aplankyti Karo
muziejų, išsitiesusį palei Donelaičio gat
vę, tad ir pasukame jo Imk. Šįkart neina
me į vidų - koncentruojamos jo kiemu, 
kuris irgi yra savotiškas muziejus - šven
tovė.Kiemo pagrindinis paminklas - 
Nežinomojo kareivio kapas iš nepri
klausomybės kovų 1919 - 1921 m. Pats 
paminklas pastatytas iš nepriklausomy
bės kovų vietovėse surinktų akmenų. Prie 
kapo dieną naktį dega amžinoji ugnis, 
aplink jį - seni lietuviški kryžiai. Čia pat 
ir pirmojo žuvusio už nepriklausomos 
Lietuvos laisvę kario Povilo Lukšio (1919- 
.2.9) ir pirmo žuvusio karininko Antano 
Juozapavičiaus (1919.2.13) paminklai.

Vienas muziejaus kiemo galas išpuoš
tas ankstyvesnę Lietuvos praeitį menan
čiais paminklais. Čia stovi „Sėjėjas“, 
„Knygnešys“, P. Rimšos „Lietuvos mo
kykla 1864 - 1904“, menanti 40 metų 
trukusį lietuviškos spaudos lotynų raidė
mis draudimą. Čia pat ir „Knygnešių sie
na“, kur didžiulėje marmurinėje lentoje 
įrašyti žodžiai: „Čia vienas tik šimtas 
įamžintas mūsų...“ seka buvusių knygne
šių mažytės dalelės, vardai ir pavardės
(atrodo, kad tarybiniais metais šioje vieto
je buvusi „Keturių komunarų“ lenta ar 
paminklas...

Toliau visa eilė žymiųjų Lietuvos sū
nų, dabar jau tapusių legendomis, biustai. 
Vienoje pusėje: gen. Silvestro Žukausko
(1860 -1937) - pirmojo Lietuvos kariuo
menės vado; dr. Jono Basanavičiaus (1851
-1927) - Lietuvos atgimimo tėvo; Simono 
Daukanto (1793 -1864), apie kurį tik tiek 
pasakyta: „Rašiau lietuvių kalba“-, Mar
tyno Jankaus (1858 -1946) - PrūsųLietuvos 
patrioto, po kurio biustu įrašyti žodžiai, 
tinką ir šiai dienai: „Dirbsime ir vilties 
nenustosime!“ Kitoje plataus tako pusėje 
Vlado Putvinsko (1873 - 1929) - Šaulių 
Sąjungos įkūrėjo paminklas. Toliau - dr. 
Vinco Kudirkos (1858 - 1899) - Lietuvos 
Himno autoriaus, „Varpo“ redaktoriaus 
biustas. Po Maironio - Jono Mačiulio 
(1862 -1932) biustu parašytas punktelis iš 
jo eilėraščio: „Juk be norų ir be kovos, / 
laisvos nebuvo Lietuvos, /nebuvo amžiais

(Tęsinys sekančiame "M.P." nr.)
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^FORMACIJA
Spalio 18 d., sekmadienį, Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos 

Draugija ruošia metinę tradicinę
1 E S M I N Ę

kuri įvyks tų dienų 12 vai. Sydnėjaus Lietuvių Sodyboje - 23 Laurina 
Avenue, Engadine North. Pietūs nuo 1 vai. p.p. Maloniai kviečiame tautie
čius iš arti ir toli apsilankyti. Jaunimo tautinių šokių grupė atliks programa. Veiks 
laimės šulinys. Pasivaišinsite sodybiečių moterų pagamintais tradiciniais pa
tiekalais. Vėliau - kavutė ir pyragai. SLMSGD-ja

I 
I 
I 
I 
I

Sydnėjaus Lietuvių Klubo bibliotekoje 
parduodamos žavios dail. VaclOVO l^atO kūrinių 
reprodukcijos: plakatai - po $ 20; atvirukai - $ 5 už keturis.

Biblioteka dirba sekmadieniais nuo 12 vai. iki 14 vai. po pietų.
Norintieji reprodukcijas siųsti artimiesiems paštu, veltui gaus spec, kartoninius 
futliarus. Sydnėjaus Lietuvių Biblioteka

I
I
I
I
I

Melbourne Pensininkų Sqjungos nariams
Sekantis Melbourne pensininkų susirinkimas įvyks spalio 13 d. Užsimokėję nario 

mokestį nariai prašomi atvykti užsirašyti Kalėdinės šventės vaišėms.
Valdybos narių telefonai: pirm. A. Tomkevičiaus (03) 9859 1379 (po 3 vai. po 

pietų); iždininkės V. Jablonskienės tel. (03) 9818 7145; sekretorės A. Sadauskienės 
tel. (03) 9857 5643. A. S.

Paieškomas geradarys
Aš atvykau į Australiją 1949 m. laivu ''General Heinzelman". Su manim vyko 

dukterys: Violeta (7 metų) ir Danutė (9 metų). Mano vyras Jonas Lizdenis atvyko į 
Australiją 1948 metais. Dar prieš išvykstant į Australiją, sunkiai susirgau ir laivo gy
dytojas paguldė mane į laivo ligoninę. Laive aš neturėjau jokių draugių ar draugų. Kai 
mano dukterys atėjo manęs aplankyti, su jomis atėjo jaunas lietuvis (apie 25 -27 metų). 
Tada aš paprašiau tų lietuvį kelionės į Australiją metu prižiūrėti mano mergaites. 
Nebeatsimenu, ar aš klausiau to lietuvio pavardės, ar ne. tik atsimenu gerai, kad tas 
geraširdis jaunas tautietis man neapsakomai daug padėjo. Tikuosi, kad tas gerasis lietu
vis yra dar gyvas ir iš visos širdies gilumos prašyčiau jo atsakyti į šį mano laišką. Jei jis 
miręs, labai prašau jo žmoną atsakyti į šį laišką.

Mano dukterys yra suaugusios moterys. Jaunesnioji Violeta ištekėjusi už advoka
to, o Danutė yra našlė be vaikų. Aš buvau ištekėjusi 2 kartus ir abu vyrus palaidojau. 
Mano adresas: 17 Lindsay St., Ccssnock, NSW 2325. Su pagarba B. Morriss

Melbourne Soc. Globos Moterų Draugija praneša, kad spalio 11 d. numatyta 
Kultūrinė popietė Lietuvių Namuose, dėl susiklosčiusių aplinkybių 
yra atšaukiama. Kultūrinės popietės ruošimo databus pranešta vėliau.

Melbourne Soc. Globos Moterų D-ja

Ieško draugo: Esu simpatiška, švelnaus būdo blondinė. Domiuosi menu, ke
lionėmis. Norėčiau susipažinti su rimtu vyriškiu rimtai draugystei. Man 59 metai, ūgis 
166 cm, išsituokusi. Rašyti adresu: Elenai Rakauskienei, Viršuliškių 31-9, Vilnius, 
Lietuva arba skambinti telefonu (370 - 2) 41 22 85.

Dėmesio! Dėmesio!
Raganos - ieškokite šluotų ir juodų kačių, vampyrai - aštrinkite dantis, 

burtininkai - skaitykite burtų knygas, o vaiduokliai ir dvasios - pradėkite vai
dentis Bankstowno East Terrace gatvėje, nes "Sūkutio" jaunimas ruošia puikų

Kaukių "3Hallowcen ®isco’’
spalio 31 d., šeštadienį, 7.30 vai. vakaro Lietuvių Klube. Įėjimas $ 10.
Bus turtinga loterija ir prizai už geriausią apsirengimą. Gaila, bet dėl Klubo 

taisyklių bus įleistas tik virš 18 metų jaunimas, o kiti - iki 100 metų amžiaus.
Visiems patiko praeitas disco, tad vėl yra proga įdomiai apsirengti ir šokti iki 

ankstaus ryto pagal T.C. parneštą muziką. "Sūkurio" jaunimas

Sydnėjaus lietuvių choras "Daina" smarkiai ruošiasi savo 
metiniam koncertui, įvyksiančiam š. m. lapkričio 15 d. Sydnėjaus Lietuvių Na
muose, Bankstowne. Choro Valdyba

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

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

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

Septyni mėnesiai Lietuvoje
Gabrielius Žemkalnis, PLB atstovas Lietuvoje, neseniai sugrįžęs į Aus

traliją, pasidalins su mumis patirtais įspūdžiais iš Lietuvos. Pokalbis įvyks 
spalio 11 d. 1.00 vai. po pietų Melbourne Lietuvių Namuose.

Visi kviečiami šioje popietėje dalyvauti.
ALB Melbourne Apylinkės Valdyba 7

FfiCJSTO SfiDfiUSKO 
skulptūros parodo

vyksta š.m. rugsėjo 23 - spalio 10 dienomis Pinacotheca, 10 Waltham
| Place, Richmond, Melbourne, TelJFax (03) 9428 3066.

Paroda atidaryta:
trečiadieniais - penktadieniais-nuo 11 vai. ryto iki 6 vai. po pietų; 
šeštadieniais - nuo 11 vai. ryto iki 5 vai. po pietų.

Visi kviečiami apsilankyti ir susipažinti su šio talentingo tautiečio nau- 
• jausta kūryba.

I
I
I
I
I
I
I
I

--------------------------------------- -----------------------------------------
Pranešimas vyresniesiems tautiečiams

Asmenys virš 70 metų amžiaus, gyvenantys Bankstowno ir Canterbury 
municipalitete, kurie gyvena savuose namuose, bet jau nepajėgia patys save 
prižiūrėti, apsitarnauti, kaip pavyzdžiui, maudytis, palaikyti asmeninę higieną, 
nuvykti pas gydytoją, pasigaminti sau maistą ir pan., dėl pagalbos ir patarna
vimo gali kreiptis į Multicultural Aged ^Disability Support Services Inc. 
(CMADSS). Kreiptis reikia pas Nijolę Chan, 19 South Pde., NSW 2194. Tel. 
9718 6199 arba į Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugijos pirmi
ninkę Juli ją Lašaitienę tel. 9743 4118, kuri jums smulkiai išaiškins kaip visus 
šiuos klausimus galima išspręsti.

Ši pabėgusiems valstybės skiriama parama yra suteikiama visų tautinių 
bendruomenių žmonėms, taigi, mieli tautiečiai, nesidrovėkite prašyti šios paramos, 
tuo labiau, kad ją tikrai esate užsitarnavę. Giminės arba kaimynai, žinantys kam 
reikalinga tokia pagalba, gali šiuos žmones rekomenduoti. Patarnautojos - 
slaugytojos,kurios jus lankys namuose.kalba lietuviškai ir angliškai. Prašykite, jūs 
esate užsitarnavę tokią pagalbą.

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos 
visuotinis metinis susirinkimas

1998 m. visuotinis metinis susirinkimas įvyks sekmadienį, spalio 11 d. 2 vai. po 
pietų Lietuvių Klube. Valdyba maloniai kviečia visus bendruomenės narius daly
vauti. Darbotvarkėje: Valdybos pranešimai. Valdybos bei Krašto Tarybos atstovi, rin
kimai, klausimai ir sumanymai. Po susirinkimo seks kavutė su užkandžiais.

CLBS Valdyba

AUKOS 
AUSTRALUOS 

uetuvr;
FONDUI

Po $ 50 - J. Šniras ($ 595), Vic; O. 
Aleknienė ($ 1400), a.a. L Alekno 
atminimui.

S 20 - Z. Pranckūnienė ($ 430), a.a. 
A. Švedo atminimui.

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Audrius Balbata

AL Fondo iždininkas

Prašome nepamiršti užsimokėti
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