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Liepos 6-toji — Lietuvos Valstybės Diena
Lietuva, kaip tautinė valstybė, 

tarptautinį pripažinimą įgijo 1253 m. liepos 
6-tą dieną.

Išmintinga ir tvirta karaliaus Mindaugo 
politika pelnė Lietuvai taikų krikštą, 
Romos popiežiaus palankumą ir karalystės 
titulą. Kuomet Europoje kūrėsi tautinės 
Prancūzijos, Anglijos, Ispanijos ir kitos 
monarchijos, Lietuva tuo metu tapo 
karalyste ir atliko istorinę misiją Europos 
civilizacijai - sustabdė Rytų klajūnų 
veržimąsi, telkė visas baltų gentis - latvių, 
jotvingių, prūsų - į kovą už nepriklausomybę.

Istoriniai karaliaus Mindaugo laimėjimai 
teikė stiprybę tautai ir jos vadovams, 
rūpintis savarankiška valstybe ir visų baltų 
žemių vienybe.

Lietuva didžiuojasi karališka savo 
valstybės kilme ir gerbia jos gimtadienį 
valstybine švente.

Per visą Lietuvos gyvavimą šviesiausi 
lietuvių tautos protai aukojosi, kūrė ir 
tobulino valstybę, nes Nepriklausomybės 
idealas yra amžinas.

Karalius Mindaugas, laimėjęs krikštą 
sukurtai valstybei įgijo garbingą karalystės 
titulą Tarptautinis pripažinimo aktas yra 
tvirtas teisinis ir moralinis pagrindas
Lietuvos valstybės buviui. Atstačius Per keliolika metų Mindaugas pasiekė
Nepriklausomybę, Lietuvos gimtadienis, labai daug Jo svarbiausias pasiekimas buvo

Lietuvos įvykiuapžvalga
Saulius Varnas

Seimo Pirmininkas pasirašė įstatymą 
“Dėl SSRS žalos atlyginimo"

Antradienį Seimo Pirmininkas 
Vytautas Landsbergis pasirašė įstatymą 
“Dėl SSRS okupacijos žalos atlyginimo", 
praneša ELTA. Šio įstatymo nepasirašė 
Prezidentas Valdas Adamkus. Priežasčių, 
dėl ko įstatymas nepasirašytas, prezidentūra 
nekomentavo. Pagal Konstituciją, jei 
Prezidentas per 10 dienų nei pasirašo, nei 
su pataisomis grąžina įstatymą Seimui 
pakartotinai svarstyti, jį oficialiai pasirašo 
ir paskelbia Seimo Pirmininkas. 
VI andsbergio nuomone, kurią jis paskelbė 
pareiškime, "Apie birželio 13-osios 
įstatymo teisinę ir valstybinę prasmę", šiuo 
įstatymu "Lietuvos Nepriklausomybė 
teisiškai Įtvirtinta kiek tik buvo galima". 
V. Landsbergio teigimą Seimas žengė šį 
žingsnį tinkamu ir galbūt paskutiniu 
tinkamu laiku. Tuo būdu, pasak jo, 
sistemiškai užbaigtas Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo teisinis 
pastatas.

Lietuva ir Rusija iš esmės sutarė dėl 
ambasadų pastatų Vilniuje ir Maskvoje

Lietuva ir Rusija sutarė iki rugsėjo 
vidurio parafuoti susitarimą dėl Lietuvos 
ambasados turto Maskvoje ir Rusijos 
ambasados turto Vilniuje. Šis susitarimas 
sukurs prielaidas deryboms dėl prieškario 
Lietuvos ambasadų pastatų Romoje ir 
Paryžiuje, dabar valdomų Rusijos, 
sugrąžinimo Lietuvai. Ketvirtadienį 
I ieluvos Užsienio reikalų ministerijoje po 
dvi dienas trukusių derybų pasirašytas 
protokolas dėl ambasadų įsikūrimo. 
Rusijos užsienio reikalų viceministras 
Ivanas Sergejevas, vadovaujantis Rusijos 
derybininkams dėl ambasadų turto, 
žurnalistams sakė, jog dviejų diplomatinių 

liepos 6-tą įtvirtintas tautos švente - 
Valstybės Diena - tapo mūsų valstybės 
simboliu.

Tenka apgailestauti, kad turimieji 
istorijos šaltiniai nepakankamai nušviečia 
Mindaugo epochą Žinome, kad Mindaugas 
suvienijo Lietuvą ir nuo jo prasideda 
Lietuvos valstybės istorija.

Lietuvos žemių 1219 m. sutartyje yra 
minimas 21 lietuvių kunigaikštis, jų tarpe 
Mindaugas ir jo vyresnysis brolis 
Dausprungas. Jie abu su Živinbudu, 
Daujotu ir Viligaila vadinami vyresniaisiais 
kunigaikščiais. Maždaug 1240 m. Mindaugas 
tapo valdovu, o 1246 m. jis jau buvo 
vadinamas Lietuvos “aukščiausiuoju 
karaliumi”. Susidariusi valstybė buvo ir 
labai nevienalytė, joje vyko vidaus kovos 
tarp įvairių genčių, Mindaugo bei jo 
giminaičių.

1251 m. Mindaugas apsikrikštijo ir tęsė 
vidaus karą kurį jis laimėjo 1253 m. prieš 
pat jo apvainikavimą karaliumi.

1254 m. buvo įsteigta Lietuvos 
vyskupiją tiesiogiai pavaldi popiežiui. 1255 
m. popiežius leido karūnuoti karaliumi ir 
Mindaugo sūnų, kuo buvo patvirtintas 
Lietuvos karalystės tęstinumas.

atstovybių turto klausimai turi būti 
sureguliuoti artimiausiu metu. Dėl 
Lietuvos ir Rusijos ambasadų įsikūrimo 
derybos vyksta jau kelerius metus. 
Anksčiau šalys yra pasirašiusios 
memorandumą, numatantį, jog Lietuvos 
prieškario ambasadų Romoje ir Paryžiuje 
klausimas bus pradėtas spręsti, kai bus 
parafuotas susitarimas dėl Lietuvos 
ambasados Maskvoje ir Rusijos ambasados 
Vilniuje turto. I ieluvos ambasadas Romoje 
ir Paryžiuje po Lietuvos okupacijos perėmė 
sovietai ir dabar jose yra įsikūrę Rusijos 
diplomatai ir Rusijos naujienų agentūra.

Rusijos saugumo klastotė
Rusijos Federalinė saugumo tarnyba 

(buvusi KGB) šį pirmadienį pranešė, kad 
po sėkmingos operacijos Rusijoje 
išaiškintas JAV centrinės žvalgybos 
valdybos (CŽV) bei Lietuvos Valstybės 
Saugumo departamento (VSD) agentas. Jis 
esąs Lietuvos pilietis. Sulaikytasis 
prisipažino, kad praeitais metais CŽV ir 
VSD jam pavedė įsilaužti į FST 
kompiuterines bazes ir sužinoti FST veiklos 
planus bei gauti darbuotojų sąrašus. Po 
apklausos Rusijos saugumiečiai sulaikytąjį 
paleido. Filmuotus reportažus apie agento 
sulaikymą rodė visos Rusijos televizijos 
stotys. Lietuvos Saugumo departamentas 
tvirtina, kad šnipinėjimo istorija - Rusijos 
provokacija. Šnipinėjimu buvo apkaltintas 
Pavelas Iljinas, buvęs Trakų mokesčių 
inspekcijos darbuotojas. Iljinas buvo 
žinomas kaip geras kompiuterių 
specialistas, kelis kartus jis buvo 
konsultavęs VSD darbuotojus. Jam 
lankantis Kaliningrado srityje jis pajuto, 
kad ji bando verbuoti Rusijos federalinė 
saugumo tarnyba (FST). Apie šiuos 
bandymus jis pranešė Lietuvos saugumui.

“Mindaugo vainikavimas.” Dailininkas Petras Kalpokas

Lietuvos pripažinimas tarptautiniu mastu 
ir jos įėjimas į Europos politinę sistemą.

Apgailėtina, kad 1263 m. Mindaugą 
nužudė sąmokslininkai. Lietuvos valdžią 
užgrobė Treniota, kuris grąžino šalyje 
pagonybę.

Lietuva po to geopoHtiškai dar pusantro

Paskutinį kartą lankydamasis Kaliningrado 
srityje, kur šventė gimtadienį, jis’TWiawndo 
sąmonę ir daugiau nieko neatsimena. 
Lietuvos Valstybės saugumo departamento 
generalinio direktoriaus pavaduotojas 
Arvydas Pocius tvirtiną kad šis Rusijoje 
sukeltas triukšmas dėl tariamo šnipo 
pagavimo yra FST kerštas dėl nepavykusio 
verbavimo. Rusijos laikraštis "Izvestija" 
praeitą penktadienį rašė, kad tariamo 
I .ieluvos ir Amerikos šnipo Pavelo Iljino 
byla atsirado dėl vidaus prieštaravimų 
Rusijos Federalinėje saugumo tarnyboje 
(FST) arba dėl pernelyg didelio čekistų 
uolumo. "Visa ši istorija palieka nemalonias 
nuosėdas. Susidaro įspūdis, kad Iljino byla 
atsirado dėl FST vidaus prieštaravimų arba 
dėl didelės būtinybės atsiskaityti po 
paskutinio Rusijos saugumo tarybos 
posėdžio", rašoma laikraštyje.

Seimo rinkimų įstatymo pataisų 
priėmimas atidėtas kitai savaitei

Nesutariant dėl kai kurių esminių 
dalyką Seimo rinkimų įstatymo pataisų 
priėmimas atidėtas kitai savaitei. 
Didžiausio parlamentarų pasipriešinimo 
susilaukė konservatoriaus Rimvydo 
Survilos pasiūlyta Seimo rinkimų pataisa 
atsisakyti vienmandatėse apygardose 
antrojo rinkimų turo. Pasiūlyta apygardoje 
nugalėjusiu laikyti tą kandidatą, kuris per 
pirmąjį rinkimų turą gavo daugiausiai 
balsų, praneša ELTA Iki šiol antrajame 
ture kaudavosi du per pirmąjį turą 
daugiausiai balsų surinkę kandidatai. 
Rinkimų praktika rodo, kad vienmandatėse 
apygardose dėl vietų Seime kovoja po 10 
ir daugiau kandidatų. Kaip sakė Seimo 
rinkimų įstatymo pataisas rengusios darbo 
grupės vadovas Sigitas Kaktys, antrojo 
rinkimų turo atsisakymas leistų sutaupyti 
apie 6 milijonus litų, sustiprinti 
vykdomosios valdžios pozicijas. Be to, 
pasak S.Kakčio, palikus vieno rato sistemą, 
rinkimai taptų dinamiškesniais, nebūtų 
iškreipiama rinkėjų valia. Tiro tarpu įvairių 

šimtmečio pasiliko už Europos ribų, tačiau 
Mindaugo sukurta valstybė išliko. 
Mindaugo iškeltą politinę programą vėliau 
dalinai įvykdė Vytautas Didysis.

Mindaugo krikštas ir karūnavimas 
visados mums liks labai svarbūs Lietuvos 
istoriniai įvykiai. « • »1 3 Jurgis JonavKius
opozicinių frakcijų atstovai griežtai 
pasisakė prieš tokį siūlymą, teigdami, kad 
jis iš esmės keistų visą rinkimų sistemą, 
sudarytų galimybes būti išrinktam į Seimą 
kandidatui, už kurį balsavo vos kokie 10% 
apygardos rinkėjų. Opozicija taip pat 
priekaištauja, kad esminiai rinkimų 
islatvmo nakcilimai daromi likus vos 
keliems mėnesiams iki rinkimų, rimtai 
visoms partijoms neišnagrinėjus įstatymo 
pataisų. Seimo rinkimų įstatymas pasiūlytas 
keisti, siekiant jį suvienodinti su Prezidento 
ir savivaldybių tarybų rinkimų nuostatomis. 
Prie JAV pakrančių dingo Lietuvos laivas 

Birželio 21-ąją, siaučiant "Carlotta" 
uraganui, dingo Lietuvos transportinis 
laivas "I inkuva". I .aivas be krovinio plaukė 
į Long Beach uostą, kur turėjo įsipilti 
degalų tolesnei kelionei. J uragano 
epicentrą patekusio laivo kapitonas suspėjo 
pranešti, kad laivas stipriai pakrypęs ir 
sustojo pagrindinis variklis Dingusio laivo 
7-ias dienas icškoio JAV ir Meksikos 
pakrančių apsaugos tarnybos, bet joms 
pavyko surasti tik dvi "Linkuvos" 
sudaužytas gelbėjimo valtis. Prieš 12 metų 
Japonijoje pastatyta "Linkuva" - vienas 
naujausių ir moderniausių Klaipėdos laivų 
Jame dirbo 18-a įgulos narių. Kol kas jokių 
žmonių ar laivo žūties liudijimų nerasta.

Žemdirbiai nebepristatn pieno
Ketvirtadienį prasidėjo Valstiečių 

partijos ir Ūkininkų sąjungos organizuota 
protesto akcija - pieno perdirbimo 
įmonėms nebenarduodamas pienas. 
Žemdirbiai reikalauja, kad už litrą pieno 
jiems būtų mokama ne mažiau kaip 55 
centai. Siu metų gegužę, nutraukus 
valstybinį pieno kainos reguliavimą pieno 
kaina krito iki 40 centų. 1 Jkininkai teigia, 
kad pieno perdirbimo įmonės uždirba 
milžiniškus pelnus, o jie nesuduria galo su 
galu. Akcijos organizatoriai tikisi, kad 
pieno pramonė dėl nutrauktų eksporto
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♦ Prijedor kaime Bosnijoje birželio 25 
d. britų kariai suėmė Bosnijos serbų 
generolą Duiko Sikirica, buvusį 
koncentracijos stovyklos viršininką. Jis 
kaltinamas dėl kelių šimtų musulmonų ir 
kroatų belaisvių kankinimo ir nužudymo. 
Generolas pristatytas Tarptautiniam karo 
nusikaltimų tribunolui Hagoje.
♦ Birželio 26 d. Ambor katalikų 
vyskupas Joseph Tethoo oficialiai kreipėsi 
į Jungtines Tautas pagalbos sustabdyti 
kruvinas kovas tarp krikščionių ir 
musulmonų rytinėse Indonezijos salose. 
Indonezų kariai nesugeba ardei šališkumo 
nenori sustabdyti žudynes. Kreipimąsi 
pasirašė ir Ambon salos protestantų 
pastoriai
♦ Birželio 27 d. Indonezijos oro 
vicemaršalas Graito Usodo pažadėjo, kad 
1400 karių Ambon saloje bus pakeisti 
kitais. Dabartiniai kariai yra per ilgai 
užsibuvę ir emociškai įsivėlę.
♦ Birželio 27 d. JAV kongresas 
sušvelnino Kubai taikomas ekonomines 
sankcijas. Kuba galės importuoti iš JAV 
maistą ir vaistus.
♦ Birželio 29 d. JAV- Aukščiausias 
Teismas leido 6 metų pabėgėlio Elian 
Gonzales tėvui išsivežti sūnų į Kubą, 
užbaigdamas vaiko giminių bei pabėgėlių 
iš Kubos bandymus teismo keliu pasilaikyti 
jį JAV. Vaiko motina ir patėvis paskendo, 
laiveliu bėgdami iš Kubos į JAV lapkričio 
mėnesį.
♦ Birželio 28 d. netoli Howard miestelio 
Queensland valstijoje suimtas besislapstąs 
Robert Long, įtariamas sukėlęs gaisrą 
Childers viešbutyje, kur žuvo 15 žmonių. 
R.Long sužeidė jį suimti bandžiusį

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta išlpsl
sutarčių patirs didelių nuostolių ir bus 
priversta pakelti pieno supirkimo kainas. 
Vyriausybė mano, kad nukentės patys 
ūkininkai, nes pieninės įsiveš pieną iš 
kaimyninių šalių. Lietuvos ūkininkų 
sąjungos pirmininkas p. Čiulevičius tvirtino, 
kad ketvirtadienį pieno nebetiekė apie 
30% Lietuvos ūkininkų. Šią protesto akciją 
taip pat palaiko LDDP ir A Paulausko 
socialliberalai

Darbo statistika
Pirmąjį šių metų ketvirtį Lietuvoje 

dirbo 1.603 mln. gyventojų. Tai 60 000 
mažiau nei per tą patį praėjusių metų 
laikotarpį, pranešė Statistikos 
departamentas. Daugiausia gyventojų - 
19% (310 200) - sausio - kovo mėnesiais 
dirbo žemės ūkyje”vertėsi medžiokle ir 
miškininkyste, 18 % (284 000) dirbo 
apdirbamojoje pramonėje, 15% (240 500) 
vertėsi didmenine ir mažmenine prekyba, 
automobilių, motociklų remontu, buities 
daiktų taisymu, 10% (158 400) dirbo 
švietimo įstaigose. Per metus apie 14 000 
(4%) sumažėjo dirbančiųjų žemės ūkyje, 
besiverčiančių medžiokle ir miškininkyste, 
apie 12 000 (11%) dirbo statyboje, apie 
13 000 (13%) - kitose komunalinio, 
socialinio ir asmeninio aptarnavimo srityse. 
Vidutinis atlyginimas Lietuvos ūkyje 
gegužės mėnesį išaugo, didesnis buvo ir 
realusis darbo užmokestis. Vidutinis 
apskaičiuotasis (bruto) darbo užmokestis 
visame ūkyje, be individualiųjų įmonių, 
gegužę buvo 1096.3 lito - 3% didesnis nei 
balandį ir 2.3% didesnis nei pernai gegužę. 
Sumokėjus mokesčius, vidutinis 
atlyginimas (neto) praėjusį mėnesį buvo 
772.4 lito -per mėnesį jis padidėjo 2.7%, o 
per metus - sumažėjo 0.7%. Realusis darbo 
užmokestis gegužės mėnesi palyginti su
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policininką, o ir pats suimant buvo 
peršautas.
♦ Kremlius peneigė generolo Genadijaus 
Trošev pareiškimą, kad karas Čečėnijoje 
beveik baigtas. Tiek oro puolimai tiek 
artilerija bus intensyviai naudojami prieš 
sukilėlius. Birželio 29 d. Rusija prisipažino, 
kad patyrė sunkių nuostolių Čečėnijoje, o 

liepos pradžioje Groznyj susprogdintos 
auto mašinos užmušė apie 100 rusų karių 
bei policininkų.
♦ Birželio 29 d. audringoje jūroje 
pakeliui iš Halmahera salos į Sulawesi 
(Celebes) salą paskendo Indonezijos laivas 
Cahaya Bahari su 500keleivių, jų tarpe 290 
krikščionių pabėgėlių iš Durna ir Galela 
miestų. Liepos 2 d. pasisekė surasti jūroje 
dešimtį keleivių, įsikabinusių į laivo 
likučius, visi kiti žuvo.
♦ Birželio 30 d. Solomon salų 
parlamentas išrinko ministru pirmininku 
opozicijos lyderį Mannaseh Sogavare. 
Naujasis vyriausybės galva yra kilęs iš 
Choiseul salos, tad turėtų būti priimtinas 
tiek Malaita, tiek Guadalcanal pilietinio 
karo frakcijoms. Visgi liepos pirmomis 
dienomis kovose Honiaroje žuvo keletas 
žmonių.
♦ Liepos 1 d. prezidento rinkimuose 
Meksikoje išrinktas dešiniųjų centristų 
kandidatas Vincente Fox, įveikęs 
vyriausybės išstatytą Francisco Labastida. 
Pralaimėjusi Institutinė Revoliucinė partija 
valdė Meksiką be pertraukos nuo 1929 m
♦ Pasaulio Bankas yra smarkiai
kritikuojamas dėl sutikimo finansuoti 60000 
kiniečių įsikūrimą Tibete. Šis žingsnis sulaužo 
Pasaulio Banko gaires ir kritikų vadinamas 
kultūriniu genocidu. n 

balandžiu, išaugo 3%, o palyginti su 1999- 
ųjų geguže - sumažėjo 1.1%.
Generalinė prokuratūra perdavė teismui 

sovietų stribų bylą
Generalinė prokuratūra baigė tirti ir 

Vilniaus apygardos teismui antradienį 
perdavė Lietuvos gyventojų genocidu 
sovietų okupacijos metais kaltinamų 
penkių buvusių Lietuvos SSR Valstybės 
saugumo ministerijos (MGB) agentų ir 
agentų-smogikų baudžiamąją bylą. 
Generalinė prokuratūra ištyrė 
nusikalstamos veiklos epizodus dėl 15-kos 
Lietuvos partizanų, kovojusių prieš sovietų 
okupaciją, sušaudymo ir vieno partizano 
ištrėmimo, žinių agentūrai BNS pranešė 
Generalinės prokuratūros atstovas 
spaudai. Nusikaltimai buvo įvykdyti 1952- 
1953 metais* tuometiniuose Utenos, 
Kupiškio, Anykščių, Troškūnų, Dusetų ir 
Ramygalos rajonuose. Dėl genocido 
kaltinimai yra pareikšti tuometiniams 
MGB agentams ir agentams-smogikams - 
77 metų Broniui Viater (Kalyčiui), 70- 
mečiams Pranui Preikšaičiui ir Ignui 
Tamošiūnui bei 75 metų Kaziui Kregždei 
ir Algirdui Lapinskui. Prokuratūra yra 
paskyrusi kardomąsias priemones 
kaltinamiesiems - rašytinį pasižadėjimą 
neišvykti Kaltinamieji gyvena Vilniuje ir 
Panevėžyje.

Į pasaulinę parodą Lietuva atveš 
aukščiausio lygio meną

Geriausi Lietuvos meno kolektyvai iki 
spalio vidurio reprezentuos šalies kultūrą 
pasaulinėje parodoje EXPO 2000 
Hanoveryje. Milijoną litų kainavusioje 
kultūrinėje programoje pristatoma 
Lietuvos muzika, dailė, teatras, taip pat 
architektūra ir videomenas, praneša EITA 
Pasak EXPO 2000 Lietuvos vicekomisaro 
kultūros viceministro Juozo Širvinsko, 
Lietuvos paviljonas Hanoveryje (Jo

Sėdžiu trečiadienio vakarą redakcijoje, 
“bhrsinėju” a.a. Vinco Kazoko žodžiais tariant 
eilinį AfP numerį SavanoriaikorektoriaiNijolė 
Bartkienė ir Teodoras Rotcas, neseniai sėjo 
perskaitę laikraštį (vienas skaito rašinio 
originalą, kitas seka, ar taip ir išspausdinta); man 
belieka jų ir Vytauto Patašiaus popieriuje 
sužymėtas pataisas perkelti į kompiuterį ir 
išspausdinti švarius puslapius, kurie 
ketvirtadienį 9 vai ryto turi būti spaustuvėje.

Kad tik nepamirščiau pasiimti bjauriai 
suglamžytų ir sudraskytų ankstesnio numerio 
egzempliorių, bus įrodymas spaustuvės valdžiai 
skundžiant brošiūruotojus (ar kaip tenjie dabar 
vadinasi). Prieš keletą savaičių kartu su tik 
parengtu spaudai numeriu vežiausi kelis 
raudonais dažais sutaikytus laikrašius, kuriuos 
gavo kai kurie skaitytojai, tarp jų ir Engadynės 
Lietuvių sodybos gyventojai

Kas (konkrečiai!) dėl to kaltas, kol kas 
nepavyko išsiaiškinti, kaip ir to, kas (konkrečiai!) 
kaitas, kad laikraštis, tegul ir su taškytas, vis dar 
vėlnoja arba ir visai pamiršta kelią į kai kurių 
skaitytojų namus.

Tiesa,vieną trečiadienį, kai taip sau vakare 
tūnodamaprie kompiuterio, kad dėlvisko kalta 
aš. Taip! Kadangi laikraščio pristatymas vėluoti 
pradėjo kaip tik tuo metu, kai aš pradėjau 
Pastogėje dirbti(“prie Žalio taip nebuvo”). Apie 

tai pranešė į redakciją užsukusios vieno 
svarbaus susirinkimo dalyvės.

Na, ką aš galiu pasakyti. Kad metų 
pradžioje, kai atėjau Australijoje atsitiko 
ir kitas nemažiau svarbus dalykas - pradėta 
vykdyti Australia Post reforma, jau ne kartą 
minėjau. Žinoma, prenumeratą suimokėju- 

siems skaitytojams dėl to nei šilta, nei šalta, jie 
nori laiku gauti savo mėgstamą (atleiskite, jei 
kiek užsisvajojau) laikraštį

Telefono skambučiai į Regents Park pašto 

nuotrauką spausdinome MP 26. Red.) 
nestokoja dėmesio - birželio mėnesį jame 
apsilankė apie 290 000 žmonių, įspūdingą 
video filmą "Skrydis per Lietuvą" kasdien 
pamato apie tūkstantį žiūrovų. Įdomios 
architektūros paviljonas oficialiai 
atidarytas birželio 1 dieną, atidaryme 
koncertavo dainininkė Veronika 
Povilionienė ir saksofonininkas Petras 
Vyšniauskas. Lietuvai atstovauti parodoje 
atrinkti patys stipriausi šalies menininkai 
daugiausia - muzikos atlikėjai, o pati 
programa tęsis apie pusę metų. Liepos 6- 
ąją oficialioje Lietuvos nacionalinės dienos 
programoje koncertuos Valstybinis 
pučiamųjų orkestras "Trimitas", o vakare 
M.KČiurlionio simfoninę poemą "Miške", 
Osvaldo Balakausko "Kalnų sonatą" ir 
Johanno Brahmso antrąją simfoniją atliks 
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras 
ir pianistas Petras Geniušas. Spalvingas 
Trimito" orkestras dar penkias dienas kvies 
parodos lankytojus į Lietuvos paviljoną. 
Liepos 9 d. pasaulinėje parodoje lietuvių 
folklorą pristatys ansamblis "Kupole", o 
liepos 21-22 dienomis Lietuvos paviljone 
bus atliekama kompozitoriaus Giedriaus 
Kuprevičiaus oratorija "Pasaulio sutvėrimas 
XX amžiaus pabaigai", rodomos 
M. K. Čiurlionį o paveikslų skaidrės. 
Rugpjūčio 22 dieną lietuvių ir užsienio 
kompozitorių kūrinius kartu su Lietuvos 
kameriniu orkestru, diriguojamu 
profesoriaus Sauliaus Sondeckio, atliks 
violončelininkas Vytautas Sondeckis. 
Rugpjūčio 29 d. koncertuos Kauno 
valstybinis choras, instrumentinė grupė ir 
Vokietijoje gyvenantis violončelininkas 
Davidas Geringas. Diriguos Robertas 
Šervenikas. Lietuvos kultūrinę programą 
spalio 14 dieną baigs Vilniaus mažasis 
teatras režisieriaus Rimo Tumino 
spektakliu "Maskaradas".

Garsaus rusų dailininko kolekcija 
pažadėta Lietuvai

Paskutine žymaus rusų dailininko 

Darbščioji ekspeditorė 
Jadvyga Dambrauskienė. 
Dėl jos kaltės laikraštis 
tikrai nevėkioja!

skyrių, žodiniai 
Jadvygos 
užklausimai, 
kame reikalas, 
nieko nepadėjo. 
Prieš savaitę 
Spaudos 
Sąjungos 
pirmininkas 
Vytautas Patašius 
pasiuntė oficialų 
užklausimą 
Regents Park
ryšininkams ir nesulaukęs atsakymo asmeniškai 
su Jadvyga nuvyko pas skyriaus vadovę 
(business manager) Margaret Smith (jei kas 
norėtųją“bombarduoti”, tel (02) 920503897), 
ji turėjo išsiaiškinti, kas atsitinka Strathfieldo 
Letter Facility (ką tai bereikštų), kur “Mūsų 
pastogė” atsiduria penktadienį vakare.

Ketvirtadienio rytą man nuvežus maketą į 
Sydham priemiestyje esančią spaustuvę, 
ekspeditoriai tiražą pasiima apie vidurdienį ir 
visą dieną pakuoja bei klijuoja adresus, suriša 
“pundais” pagal pašto kodo numerius.

Penktadienį rytą Australuos lietuvių 
bendruomenės savaitraštis jau būna Regents 
Park Ten pašto biznio skyriuje Pastogė 
praleidžia, galima sąlyti, visą dieną, bet ne 
vėliau kaip 8 vai vakaro. Po to ji atsiduria jau 
minėtame Strathfieldo Letter facility.

Tolesnis jos tikimas kol kas - gili paslaptis. 
Kur tas mūsų laikraštis klajojakartais netsavaitę 
nepatekdamas pas adresatus, niekas neturi 
supratimo. Šias eilutes rašau 2000 liepos 5 d. 8 

vai .50 min. vakaro Rytinės Australijos 
pakrantės laiku. Mrs. Smith dar nieko 
nepranešė. Bijau, kad AfPpristatymo “suspense

Mstislavo Dobužinskio valia Lietuvai gali 
būti perduota maždaug 8 milijonų JAV 
dolerių vertės sukaupta tapybos ir grafikos 
darbų kolekcija. Išpildyti šį lietuvių kilmės 
menininko norą testamentu pasižadėjo 
prieš kelias dienas Paryžiuje miręs jo sūnus 
Rostislavas. Nacionalinei Martyno 
Mažvydo bibliotekai jau perduotas M. 
Dobužinskio dokumentų, dienoraščių ir 
laiškų archyvas, j kurį didelių pretenzijų 
turėjo ir Rusija. Galutinai viskas turėtų 
paaiškėti po pusės metų, pradėjus vykdyti 
testamentą. 1957 metais Niujorke miręs 
lietuvių kilmės menininkas Mstislavas 
Dobužinskis buvo vienas Lietuvos 
nacionalinio teatro pradininkų. Daugiau 
kaip 10 metų praleidęs Lietuvoje, M. 
Dobužinskis čia apipavidalino apie 40 
Valstybės teatro operų, baletų, dramų.

Mirė žymi Lietuvos aktorė Monika 
Mironaitė

Praėjusio penktadienio naktį eidama 
88 metus, mirė garsi lietuvių teatro aktorė 
Monika Mironaitė. Daugiau nei 60 metų 
teatre dirbusi M. Mironaitė suvaidino 
spektakliuose "Irka", "Vyšnių sodas", 
Tartiufas", "Nora", "PigmaKonas", "Katedra" 
ir daugybėje kitų. Užuojautą dėl M. 
Mironaitės mirties artimiesiems, kolegoms, 
šalies teatro bendruomenei pareiškė 
prezidentas Valdas Adamkus. "Netekome 
aktorės, pelnytai laikomos viena ryškiausių 
dvidešimtojo amžiaus Lietuvos kultūros 
asmenybių. Reto talento ir reto darbštumo 
žmogus įrašė į mūsų teatro istoriją vieną 
savičiausių puslapių, sukūrė daugybę 
vaidmenų”, rašoma prezidento užuojautoje.

Ruošiant šią apžvalgą pasinaudota 
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centro 
atsiųstais informacinių agentūrų BNS ir 
ELTA pranešimais bei dr. Vytauto 
Statulevičiaus paruošta savaitine Lietuvos 
spaudos apžvalga.

□
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I OLIMPIADĄ SU GITARA

Jaunimo Kongreso ruošėjai laukia SIMO
Olimpinių žaidynių proga į Australiją atvyksta dainininkas ir dainų 

autorius SIMAS - Vytautas Babravičius. SIMAS sutiko prisidėti prie Jaunimo 
Kongreso lėšų telkimo suruošiant koncertus įvairuose Australijos lietuvių 
bendruomenėse. AČIŪ JAM. SIMAS yra vieno žmogaus koncertas: dainos, gitara, 
lūpinė armonika.

Iki šiol koncertai yra nustatyti Melbourne sekmadienį, rugpjūčio 27 d., ir 
Sydnėjuje sekmadienį, rugpjūčio 3 d. (Rugsėjo 10 d. SIMAS koncertuos Olimpinių 
Žaidynių reikalais Sydnėjuje). Dar tariamasi dėl koncertų datų Adelaidėje, 
Geelonge ir Canberoje.

Jaunimo Sąjungos/Jaunimo Kongreso ruošėjų vardu sutikau koordinuoti SIMO 
koncertinę kelionę aplink Australiją. Visais bendrais koncertų kelionės 
reikalais arba dėl Melbourne koncerto, prašau kreiptis į Birutę Prašmutaitę, tel.: 
(03) 9579 3946 arba e-pastu biruteprasmutas(Shotmail.com

Sydnėjaus koncertą organizuoja Viktoras Šliteris (snj) tel.: (02) 9498 2571.
Canberros koncertą organizuos Alfa Olšauskas tel: (02) 6286 2979.

Birutė Prašmutaitę

Vytautu Babravičiaus [Simo]- 
dalnų autoriaus Ir dainininko kūryblnė-koncertlnė 

veikla
Vytautas Babravičius (sceninis “Runos”, koncertavo didžiausiose Lietuvos

dainininko vaidas - SIMAS) pirmosios 
lietuviškos country grupės “Deficitai” 
įkūrėjas ir vadovas, country muzikos 
pradininkas Lietuvoje.

1973-aisiais metais parašė dainą 
(muziką ir tekstą) “Ąžuolams, liepoms”. 
Kaip ir ši daina, taip ir vėlesnė Simo kūryba 
pasižymi lietuviška patriotine tematika.

Su country grupe “Deficitai”(1978- 
1983) prikėlė iš užmaršties ir aranžavo 
daug lietuvių liaudies dainų, kurios vėl tapo 
mylimos ir dainuojamos. “Deficitų” 
ansamblis ir jo vadovas Simas 1997-aisiais 
grupės CD (kompaktinės plokštelės) 
išleidimo proga apdovanoti Lietuvos 
Kultūros ministerijos Padėkos raštu “Už 
nuoširdžią kūrybinę veiklą plečiant 
lietuviškos dainos horizontus”.

1979-aisiais įsimintinas ir reikšmingas 
Simo dalyvavimas VVU 400 metų 
jubiliejaus renginiuose. Didžiajame 
koncerte atlikta autorinė “Tau jaunyste” ir 
finalinė “Salve Alma Mater” dainos.

L® kūrybinę-koncertinę veiklą Simas du 
kartus “savo noru” paliko darbovietes: 
1980-aisiais Valstybinį televizijos ir radijo 
komitetą ir 1985-aisiais -žurnalo “Jaunimo 
gretų” redakciją.

Atgimimo metais, įkūręs grupę 

salėse: Kauno Sporto halėje, Vilniaus ir 
Alytaus sporto rūmuose, Panevėžio 
kultūros rūmuose, Šiaulių stadione ir 
kultūros rūmuose, Klaipėdos Žvejų 
kultūros rūmuose ir Lt.(po 2 koncertus per 
dieną!). Pilnose žiūrovų salėse buvo 
skleidžiama Sąjūdžio dvasia ir idėjos.

Pvz.:1989-ųjų vasario mėnesį per 23 
dienas įvyko 28 Simo autoriniai koncertai 
įvairiose Lietuvos vietose (kiekvieno 
koncerto trukmė - 1.5 valandos). Po 
koncertų buvo dalijama Sąjūdžio spauda, 
o lėšomis, surinktomis už koncertus, buvo 
remiamas Sąjūdis Vilniuje, Kaune, Alytuje 
ir kituose rajonuose.

1989-ųjų liepos mėn. dalyvavo Europos 
lietuvių dienose tuometinėje Vakarų 
Vokietijoje, giedojo Pasaulio lietuvių 
Vyskupo EBaltakio aukojamose šv.Mišiose 
“Už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą”.

Su gitara ir giesme pradėjo pirmąjį 
Lietuvos kultūros darbuotojų Sąjūdžio 
mitingą tuometinėje LTSR profsąjungų 
tarybos (dabar LR Seimo IlI-ųjų rūmų) 
konferencijų salėje.

1989-ųjų rugpjūčio 23-ąją su gitara ir 
giesme pradėjo Molotovo-Ribentropo 
pakto 50-ųjų metinių minėjimą Vilniaus 
Kalnų parke, maždaug 100 000 auditorijai.

Nuo 1980-ųjų iki 1988-ųjų Simo kūryba 
nebuvo įsileidžiama į Lietuvos televiziją ir 
radiją...

1991-ųjų Sausio įvykių metu surengė 
dviejų valandų trukmės autorinį koncertą 
Aukščiausiosios Tarybos didžiajame 
vestibiulyje deputatams, gynėjams ir 
svečiams. Sausio įvykių dienomis dainavo 
rūmų gynėjams aikštėje prie laužų, o 
okupavus televizijos komitetą - pirmojoje 
nepriklausomos televizijos “Veidrodžio” 
laidoje.

Pastaraisiais Lietuvos
nepriklausomybės metais liko ištikimas 
muzikai: koncertavo Lietuvoje, taip pat 
JAV, Kanados, Lenkijos lietuviams. 
Dauguma koncertų buvo labdaringi: 
autoriniai koncertai Punsko kultūros namų 
statybai paremti; Čikagos lietuvių vaikų 
paramos fondo “Viltis” renginiuose; 
Putnamo (JAV), Toronto (Kanada) senelių 
prieglaudose; taip pat Lietuvoje - 
nepilnamečių pataisų kolonijose, vaikų 
vasaros poilsio stovyklose, beglobiams ir 
šiukšlynų vaikams, senelių namuose, 
žmonėms su negalia, kalėjimuose, 
“Caritas” organizacijos renginiuose, 
bažnyčiose ir t.L Už labdaringą koncertinę 
veiklą apdovanotas Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Gedimino ordino medaliu.

Su daina dalyvavo visose valstybinėse 
šventėse, garbingų sukakčių minėjimuose. 
Pvz.: 1992-aisiais Lietuvos AT delegacijos 
sudėtyje vyko su lietuviška daina 
pasveikinti Čečėnijos vienerių 
nepriklausomybės metų sukakties proga 
(įsimintini susitikimai su Džocharu 
Dudajevu, Zvijadu Gamsachurdija), 
dainavo Lietuvos kariams, buvusiems 
partizaninių kovų dalyviams, tremtiniams. 
Su Lietuvos Švietimo ministerijos 
patvirtinta programa dainavo įvairių 
Lietuvos regionų vidurinių mokyklų 
moksleiviams. 1995-aisiais tapo pirmuoju 
Pamario krašto švietimo ir kultūros 
darbuotojų “Lietuvininkų vilties” premijos 
laureatu.

1995-aisiais buvo įkurta Lietuvos 
Countiy muzikantų asociacija (LCMA). 
Vytautas Babravičius nuo pat LCMA 
įsteigimo iki šiandien - Asociacijos 
valdybos narys.

1996- aisiais pasirašęs kultūrinio 
bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos 
Tautiniu olimpiniu komitetu iki 2000-ųjų 
metų, išleido pirmąją kompaktinę plokštelę 
“Ąžuolams, liepoms” skirdamas ją 
jubiliejinio olimpinio forumo Atlantoje 
dalyviams.

1997- aisiais Vytautas Babravičius 
įsteigė labdaros ir paramos fondą “Simo 
Runos”, vildamasis,jog pats, būdamas 
internatų ir vaikų namų auklėtiniu, su 
gitara ir daina nors šiek tiek galės prisidėti 
prie likimo nuskriaustų kūrybingų vaikų ir 
asmenų dvasinio ugdymo.

1998- aisiais Vytautas Babravičius 
išrinktas Lietuvos autorinių teisių gynimo 
agentūros (I^ATGA) Tarybos nariu.

Šiemet Vytautas Babravičius (Simas) 
pažymi savo kūrybinės veiklos “30 metų 
scenoje su gitara” jubiliejų. Planuojami 
autoriniai koncertai daugelio Lietuvos 
miestų ir rajonų žmonėms. Jubiliejinio turo 
rengėjai - Lietuvos Kultūros ministerija ir 
tarptautinis festivalis “Visagino country”.

Iš kitas operas (ir baletą)

Lietuvos nacionaliniame operos ir 
baleto teatre pirmą kartą Lietuvos baleto 
istorijoje pastatytas Igorio Stravinskio 
“Šventasis pavasaris”, taip pat baletas 
“Kontrastai...” pagal Sergejaus Prokofjevo 
muziką. Spektaklius sukūrė Vokietijoje 
gyvenantis žymus kinų kilmės choreografas 
Xin Peng Wangas. w

“Šventasis pavasaris” pasaulyje retai 
statomas dėl techniškai sunkios orkestro 
partitūros. Pasak vyriausiojo dirigento 
Liutauro Balčiūno, Nacionalinio operos ir 
baleto teatro orkestrui pavyko išraiškingai 
perteikti pagoniškų apeigų muzikinius 
niuansus, o “Šventojo pavasario” premjera 
vainikuoja seną mūsų teatro svajonę. F)

SUSIKAUPIMO VALANDĖLĖ
Gamta ir Dievas

Aleksandras Mauragis
Nuostabus pasaulis, kuriame gyvename, 

ir kurio vis dar pilnai nepažįstame. Mes, 
skautai, būdami gamtos draugai, 
stengiamės gamtą pažinti ir pamilti, nes 
gamta teikia didelių malonumų ir daug 
patogumų, jei kas moka ir žino, kaip su ja 
apseiti. Be to realaus pažinimo, kurį 
kasdien patiriame, gamta yra mistinis 
reiškinys, sukeliantis daug minčių, kilnių 
jausmų, nuostabos, vedančios į Dievą.

Mūsų gražiose pasakose girdime gėles 
kalbant, medžius svajojant, akmenėlius ant 
kelio verkiant. Mažai kas į tai tikėjo, 
išskyrus mažus vaikus ir tuos pasakorius, 
kurie mylėjo pasakas bei gamtą ir gyveno 
vaizduotės išgražintame pasaulyje. Dabar 
mums mokslas atskleidžia daug naujų 
dalykų ir mes matome, kad ir gėlės kalba, 
ir medžiai jaučia, ir akmenėliai liūdi, kad 
ir jie gyvena vidujiniu gyvenimu. Neseniai 
mačiau filmą, kuriame mokslininkai 
specialiais aparatais tai įrodinėjo. Prie 
medelio stovinčiam žmogui, neturinčiam 
jokio kontakto su medeliu, buvo su adata 
įdurta į ranką, kad jam sukeltų skausmą. 
Tbo metu medelio lapai suvirpėjo, pajutę 
žmogaus skausmą, tartum jam pačiam kas 
būtų įdūręs. Medelis pajunta žmogaus 
skausmą, neturėdamas jokio kontakto su 
žmogumi. Tai reiškiniai, iš kinių galime 
daryti tolimas išvadas. Mūsų 

pasaulėvaizdis, gal geriau pasakius 
pasaulėjautis, turi keistis ne tik su gyvulių 
psichologijos tolimesniais tyrinėjimais bei 
išvadomis, bet ir su augmenijos 
pasaulėjautos pažinimu. Gyvename šiame 
pasaulyje ne mes vieni, bet ir visi kiti, kurie 
yra šalia mūsų. Visi esame to paties Dievo 
sukurti, “visa per jį atsirado, ir be jo 
neatsirado nieko, kas tikyra atsiradę”, - sako 
šv. Jonas (Jn 1, 3). Kaip lengvai dabar jau 
galime suprasti apaštalo Pauliaus žodžius, 
pasakytus Areopage atėniečiams: “Juk mes 
Jame (Dievuje) gyvename, judame ir esame” 
(Apd. 17,22-30). Taigi, Dievas yra visur, jo 
ieškoti nereikia, kai norime jį sutikti.

Be abejo, gamta nėra mums Dievas, 
kaip ir mes patys nesame dievai, bet 
pasaulis, kaip ir mes visi, esame Dievo, jo 
sukurti ir palaiminti augti bei daugintis, 
pripildyti žemę. Su tokiu pat stropumu ir 
pasiryžimu kiekviena gyvybė, kiekviena jų 
rūšis stengiasi pripildyti žemę ir įvykdyti 
Dievo įsakymą. Taigi, Dievo palaima lydi 
kiekvieną gyvą sutvėrimą, nes pasaulis yra 
pilnas Dievo dvasios ir todėl pilnas jo 
meilės. Pierre Teilhard de Chardin SJ, 
pagarsėjęs mokslininkas ir teologas sako, 
kad pasaulis yra sukurtas iš visatos 
medžiagos, kurioje yra dvasios - medžiagos 
molekulėse esama dvasios. Todėl mūsų 
meilės jėga apima žmonių ir žemės visumą, 
esame vieni su kitais sujungti viena Dievo 
dvasia, kuri reiškiasi visuotine meile.

Dabar, kada gamta taip nerūpestingai 

teršiama, naikinamas jos grožis, sveikata, 
skautai turėtų tapti jos globėjais, ginti ją 
nuo vertelgų, kuriems rūpi tik jų biznis. 
Mefistofelis Goetės “Fauste” yra visų laikų 
ir visos žmonijos civilizacijos išraiška ir 
jėga, išreikšta šios arijos žodžiais: “Vien tik 
auksas valdo mus... ” Mes, skautai, ir visi, 
kurie labiau brangina idealą ir humanizmą, 
turėtume pasipriešinti aukso veršio 
garbintojams, įrakinantiems gamtos grožį, 
gėrį, sveikatą ir tyrą džiaugsmą, be kurių 
negali būti gyvenimo.

Atminkite, kad gamta yra ne tik mūsų 
gyvenimo ir džiaugsmo pagrindas, bet ir 
šventovė, kurioje susitinkame su Dievu. 
Gamtos grožio nuostaba visada sukelia 
dėkingumą Kūrėjui Dievui už sutiktą ir 
pajaustą malonumą, kuris baigiasi “Tu - 
Tu” nuoširdžiame pasikalbėjime.

Tikėjimas, kaip ir paveldėtas turtas, 
daugeliui yra nebrangus. Tikėjimą reikia 
įsigyti pačiam, tada jis tampa brangus, tada 
gali juo džiaugtis, tada jis suprantamas ir 
mielas. Gamta yra toji erdvė, kurioje 
kiekvienas gyvas padarėlis tave gali 
nustebinti tiek savo gyvenimo būdu, tiek 
savo nepaprastu sudėtingumu, įvairumu, 
gražumu ir net išmintingu paslaptingumu. 
Jei nuoširdžiai tuo įvairumu džiaugiesi, 
neišvengiamai susitiksi ir su pačiu Kūrėju, 
nepajusi, kaip atversi savo nuoširdumą ir 
pradėsi kalbėti kaip “1b su Th” draugystėje. 
Jausi pagarbą ne tik tam mažam kūrinėliui, 
bet dar labiau jo Kūrėjui, tada bus lengva 
suprasti, kad esame visi vieno Dievo 
globoje ir meilėje.

Straipsnio autorius dr. Aleksandras Mauragis 
prie lietuviško koplytstulpio Lietuvių sodyboje 
En gadinę.________________________________

Nieko nėra taip arti Dievo, kaip žmogus 
ir niekas nėra taip toli nuo Dievo, kaip 
žmogus, paneigęs Dievą, ■
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Bronius Žalys Laiškai iš Vilniaus

Gyvenimas Vilniuje, ypač kultūrinis, 
vyksta pilnu tempu - visokiausi 
kultūriniai renginiai, parodos minėjimai ir 

L L atidaromi vos ne kasdien - vargu, ar ir 
labai norėdamas spėsi visus aplankyti. Tarp 
jų ir sydnėjiškės dailininkės-keramikės 
Jolantos Janavičienės darbų paroda, 
atidaryta gegužės 23 d., bei Jurgio 
Janavičiaus fotografijos paroda “Gyvenimas, 
gėlės ir raudonas automobilis”, atidaryta 
birželio 2 d. Abi parodos vyksta “Lietuvos 
aido” galerijoje. Deja, jose dar nebuvau.

Vilniaus universiteto kieme 
užbaigtas visą savaitę trukęs 
“Poezijos pavasaris 2000”. Užbaigoje, deja, 

dalyvavo gana mažai Lietuvos poetų, bet 
už tai svetimųjų - nors maišan krauk: iš 
Danijos, Estijos, Islandijos, JAV, Latvijos, 
Lenkijos, Norvegijos, Švedijos, Vokietijos 
ir kL kraštų - gal net per daug?!!

Šių metų “Poezijos pavasario” laureatu 
tapo ąžuolo lapais vainikuotas klaipėdietis 
poetas Gintaras Grajauskas už knygą 
“Kaulinės dūdelės”. Bet jo paties taip ir 
nepamatėme, sako, susirgo ir guli 
ligoninėje. Australijos lietuvių poetų, bent 
šiame popietyje, nemačiau.

Gegužės gale parke, priešais 
Ministrų tarybos rūmus, piketavo 
iš Žemaitijos atvykę' (ir įpykę!) 

susilikvidavusio, uždaryto “Litopos” 
fabriko darbininkų būrys. Darbininkams 
ištisais mėnesiais neišmokėti atlyginimai. 
Jie kvietė tautiečius dalyvauti visuotiniame 
Žemaitijos darbininkų streike prieš “tautos 
skurdinimo genocidą” prieš prichvatizavimo 
korupciją”. Vieno plakato užrašas: “Ponų 
šunys mėsą valgo, o “Litopos” darbininkai 
du metus kaulą graužia!” Daugiausia 
“kliuvo” Seimo pirm. V.Landsbergiui ir “jo 

šutvei”, kaip visų Lietuvos bėdų 
kaltininkams (“Landsbergis apvogė visą 
Lietuvą!” - [rašyta viename plakate). 
Vėliau vyresnis policijos pareigūnas 
demonstracijos vadovus nuvedė į Ministrų 
tarybos rūmus.

Troleibusui stabtelėjus Vilniaus 
centre, išlipame Gedimino 
prospekte. Vaikštome šia pagrindine 

sostinės gatve, užeiname į Nr. 24 esantį 
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacinį 
centrą, kur mus pasitinka vienas iš 
pareigūnų p. Rimgaudas Bubelis. 
Padėkojame už suteiktą informaciją dėl 
grįžimo (mums dar esant Sydnėjuje), 
gauname šiek tiek patarimų ateičiai...

Diena graži, bet nekaršta, nors jau 
birželio pradžia. Nutariame su žmona, kad 
“ištyrinėsime” nors dalį Gedimino 
prospekto, kur pilna įvairiausių įdomių 
pastatų, bet pirmiausia užsukame į kavinę - 
restoraną “Kuba”, kad gautume tam 
reikalingų jėgų! O čia dar restorano galva 
- giminaitis!.. Deja, Giedriaus nesimato, 
bet restoraną aptarnauja trys grakščios 
merginos. Dar ne pietų metas, tai stalą 
gauname greitai. Palydovė pasirūpina kava 
ir karštais kepsniais, kurie valgant tiesiog 
tirpsta burnoje. Tik kad kavos puodukai 
triskart mžesni negu Sydnėjuje.

Išėję iš restorano stabtelime prie 
Gedimino prospekto Nr. 40 - tai didžiulis 
mūrinis pastatas. Ant jo sienų įrašas: 
“Šiuose rūmuose, pastatytuose 1890metais 
apygardos teismui, per visas okupacijas 
veikė represinės įstaigos - teismai ir 
prokuratūra, Gestapas, KGB... Čia buvo 
planuojamas gyventojų genocidas, 
kalinami, tardomi, kankinami ir žudomi 
Lietuvos valstybės piliečiai”. Ant pastato 

sienų užrašyti nužudytųjų vardai - jų virš 
200. Tarp jų vysk Vincento Borisevičiaus, 
kelių kunigų ir daugelio vyrų, prie kurių 
pavardžių prijungti slapyvardžiai(matyt, 
partizanų). Vėl įrašas: “Įvykdytą pareigą 
Tėvynei, jos garbei ir nepriklausomybei 
teliudija šiame buvusio KGB pastate 
sušaudytų Lietuvos patriotų pavardės - 
1945 -1947”. Dabaršiame pastate įsikūręs 
Vilniaus apygardos ir Apeliacinis teismai, 
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centras bei Lietuvos ypatingasis 
archyvas. Šalia jo esanti gatvė pavadinta 
Aukų gatve, o šalia esančioje aikštėje 
pastatytas paminklas žuvusioms kovotojams 
už Lietuvos laisvę - padarytas iš akmenų 
,surinktų iš laukų, kuriuose žuvo laisvės 
kovotojai

Netoliese prasideda ir didžiuliai 
pastatai, kuriuose gyvena dabartiniai 
Lietuvos Seimo parlamentarai (dar 

Vilniuje vykusiame tarptautiniame teatro festivalyje LIFE didelį pasisekimą turėjo trupe iš Australuos 
Strange Fruit. Spauda rašė, kad au stralai pavergė publiką įspū dingais siurrealistiniais vaizdais. Aktoriai 
vaidino ir net šoko įsitvirtinę ant keturių metrų aukščio lanksčių strypų.

nežinau, kokie ten tame Seime žmonės, 
nors pakalbintieji vilniečiai galvoja, kad jų 
bent du trečdalius būtų galima tučtuojau 
atleisti iš pareigų, esą nuo to tik pasitaisytų 
krašto ekonomika!..)

Čia pat, antroje Gedimino gatvės 
pusėje, ir Lietuvos Respublikos Seimo 
rūmai, statyti sovietmečiu. Iš lauko pusės 
juos supa buv. Sausio 13-osios (1991-jų) 
beginklės rezistencijos prieš sovietus 
reliktai - buvę gatvių ir pastatų užtvaros - 
cementiniai luitai, spygliuotos vielos!.. Tarp 
jų ir beblunką šūkiai už tautos laisvę, 
priklijuoti 1991 sausio 13-ją, Vilniuje 
žuvusių - tankų sutraiškytųjų - nuotraukos, 
šūkis - “Dieve, globok Islandiją - 
1991.02.11” (tai pirmoji šalis, išdrįsusi 
pasirašyti už nepriklausomą Lietuvos 
egzistenciją).

Deja, į pastatų vidų įeiti laiko 
neturėjome - apie tai, kada nors vėliau!

Tremtiniai atžalos grfžta į Lietuvą

Septyniolikmečio Sergejaus senelis 1941- 
aisiais buvo ištremtas iš Lietuvos į Intos lagerį. 
Beveik po šešiasdešimties metų jo anūkas 
Sergejus grįžo į Lietuvą., mokosi Vilniaus 
vidurinėje internatinėje mokykloje “Lietuvių 
namai”,tikisi Lietuvoje įsigyti ir aukštąjį 
išsilavinimą, tapti programuotoju ir likti 
gyventi Lietuvoje.

Panašaus likimo paauglių ir vaikų 
“Lietuvių namuose” daugiau kaip du šimtai

Daugelio jų tėvai arba seneliai buvo 
ištremti ir nebegrįžo gyventi į Lietuvą. Tačiau 
jų atžalos prisiminė lietuviškas šaknis ir viliasi 
susieti savo ateitį su tėvų ir senelių gimine.

“Lietuvių namai” vienoje buvusių 
sovietinių karinių mokyklų teritorijoje buvo 
įkurti 1990 metų spalį.

Fter dešimtmetį beveik septyni šimtai 
vaikų, daugiausia - tremtinių atžalų, iš bemaž 
trisdešimties pasaulio valstybių čia ne tik 
mokosi kalbėti lietuviškai, bet ir įgijo vidurinį 
išsilavinimą.

Nemažai šios mokyklos auklėtinių įstojo į 
Lietuvos aukštąsias mokyklas ir gavo 
dipktnus. -

“Lietuvių namą” auklėtinių likimai dažnai 
panašūs. Septyniolikmečio Vytauto tėvas 
buvo ištremtas į Sibirą, tačiau šeštajame 
dešimtmetyje persikėlė į Ukrainą, ten rado 
žmoną ir susilaukė palikuonių Vytautas yra 
jauniausias iš jų.

lik jis vienas nusprendė mokytis ir gyventi 
Lietuvoje. Sužinojęs apie Vilniuje esančius 
“Lietuvių namus”, Vytautas neilgai galvojo - 
prieš dvejus metus čia atvyko ir pradėjo 
mokytis.

Jis šiek tiek mokėjo lietuviškai, dabar jau 
kalba sklandžiai, be akcento.

Su Ukrainoje gyvenančiais tėvais Vytautas 
nuolat susiskambina telefonu. Jis sako, kad ir 
tėvai galvoja grįžti į Lietuvą, tačiau kada - 
nežinia.

Aštuoniolikmečio Vitalijaus senelis taip 
pat buvo ištremtas į Rusijos gilumą. Tėvas 
apsigyveno LJlanUdė mieste, vedė ukrainietę
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Vitalijus kartu su tėvais prieš trejus metus 
atvyko į Vilnių, apsigyveno Pilaitės 
mikrorajone.

Metus pasimokęs “Lietuvių namuose”, jis 
galėjo pereiti į Pilaitės mokyklą, bet to 
nepadarė. “Labai susidraugavau su čia 
besimokančiais panašaus likimo broliais”, - 
teigė jis.

Apie šią specifinę mokslo įstaigą lietuviai 
sužino įvairiai: iš savo artimųjų, lietuviškų 
laikraščių.

“Mes kasmet išplatiname skelbimus, 
kuriuose pranešame, kad tokia mokykla yra”, - 
sako mokyklos direktorius Alfonsas Rudys.

Baltų plytų trijų aukštų mokyklos pastatas 
Naujininkų mikrorajone niekuo nesiskiria 
nuo kitų lietuviškų vidurinių mokyklų.

Tik čia kartais skamba rusų kalba Ja 
bendrauja tie, kurie visiškai neseniai atvyko į 
Lietuvą. Tiesa, jau po pusmečio kalbėti 
rusiškai poreikio nėra

“Lietuvių namų” direktorius A Rudys, 
kaip ir kitų mokyklų vadovai, skundžiasi 
blogu finansavimu. Nuo praėjusių metų mums 
tiko 156 000litų įsiskolinimas. ”, - sakojis.

Vis dėlto kosmetinį remontą šią vasarą 
pavyks atlikti. Tačiau direktoriui patinka 
daugiau kaip trijų dešimčių pedagogų 
entuziazmas: “Tas mūsų darbas yra ypatingas 
- integruoti į visuomenę likimo nublokštų 
lietuvių vaikus. Mano nuomone, tai itin svarbi 
misija”.

“Lietuvių namams” finansiškai ir moraliai 
padeda Tremtinių grįžimo fondas, keli Seimo 
nariai-buvę tremtiniai, taip pat buvę išeivijos 
veikėjai, pora firmų.

Besimokantieji “Lietuvių namuose” 
gyvena čia pat esančiame bendrabutyje.

Fb du kambaryje įsikūrę vaikai per daug 
nesiskundžia nei auklėtojais, nei valgyklos 
maistu.

Tik sakė, kad gana tvarkingai įrengtu dušu 
norėtų naudotis dažniau, o ne kartą per 
savaitę, kaip yra dabar. “Jeigu būtų geresnis 
finansavimas, tikrai leistume didesnes išlaidas 

karštam vandeniui. Kol kas 
to negalime padaryti”, - 
piniginėmis problemomis 
guodėsi ARudys.

Bendrabutyje

Čia gyvenantieji darbo 
dienomis miegoti turi eiti 
dešimtą valandą vakaro, 
savaitgaliais — vienuoliktą. 
Kambariuose neleidžiama 
turėti televizorių, jis 
žiūrimas kartu tam reikalui 
skirtame kambaryje.

Kiekvienam 
bendrabučio gyventojui 
pamaitinti valstybė skiria 
dienai 7.13 Lt

Mokyklos direktorius 
sako, kad tos sumos lyg ir 
pakanka, bet “vaikai tikrai 
nesupyktų jeigu ji būtų kiek 
papildyta. Tuomet ir 
daržovių ir vaisių būtų 
galima nupirkti daugiau

Kai “Lietuvių namų” 
bendrabutyje lankėsi 
“Kauno dienos” žurnalistai, 
dauguma keturių aukštų pastato kambarių 
buvo tušti.

Vaikai, pabaigę mokslo metus, 
išsivažinėjo: kas pas tėvus, kas pas gimines 
Lietuvoje ar užsienyje.

Valstybė neskiria pinigų tokioms 
kelionėms, tad jomis turi pasirūpinti patys 
tėvai arba giminės.

Bet štai septyniolikmetis Sergejus

Lietuviu kuHūmės veidos tęstinumas Ausfrdįoįe 
mūsų visų reStofas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 
pajamų mokesčio (Tax deductable)

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 
Foundation INC. 44 - 50 Errol St, North Melbourne, Vic. 3051. 
Thrint klausimų, galite skambinti Algui Šimkui tek (03) 9578 4319.

jų, reikia manyti, ir “Lietuvių namuose” besimokantys tremtinių 
vaikai. Nuotrauka iš žurnalo “Veidas”.

neketina net vasarą važiuoti pas tėvus. Jis 
norėtų padirbėti Lietuvoje, kad galėtų 
užsidirbti papildomų pinigų smulkioms 
išlaidoms.

“Pats raginu tėvus atvažiuoti čia. Tikriausiai 
sutiks. Aš tikiuosi juos čia pamatyti”, - gražiai 
lietuviškai kalbėjo Sergejus.

(Pagal “Kauno dieną”)
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HHliutės kampelis 
taip Salta, net earšta

Kalboje būna tokių prąjovų, kad tas pats žodis gali reikšti visai priešingus dalykus, 
kai sakom šalta, tai žinom, kad šalta O kai šaltis dar didesnis, tai jau speigas. Dėl to aš 
šaldymo kamerą vadinu speigme. Kai sakome degti, deginti - tai karšta O kai puodo 
dugne kas pridega, tai prisvyla nes per karšta buvo. Jei būtų šaltas puodas, tai neprisviltų. 
O jeigu ne puodas?

Juk sakome: “Koks šaltis! Net ausys svyla! ”, “Sugrįžo namo vaikai, speigo nusvilintais 
degančiais veidais”.

Panarpliokime šiuos žodžius.
šaltis - šaltumas, šaltas oras. (Indogermanų šaknis “kol-” galėjo reikšti ir šaltį, ir 

šilumą - ar ne nuo to tada prasidėjo painiava?)
Speigas - nepaprastas, ledinis šaltis. Šalia “speigo” yra ir speigeti - šalti ir spigti - 

blizgėti, spygsėti - btvkčioti. Tai vis tas ledas ar sušalęs sniegas taip spindi
Spiginti-labai šaldyti arba deginti Sakoma: “Deginančiai Šalta”. Žinoma, gali būti 

ir deginančiai karšta. Daukanto raštuose randame: “degančios saulės spiginami” ir 
“neapykantą ant romėnų spigino” (uždegė).

Ths spindėjimas gali būti visai menkutis. Spygsulė arba spingsulė - silpnas šviestuvėlis 
arba tolumoj matoma švieselė.

Ryški, spiginanti šviesa gali būti labai nemaloni: “Nieko nematau, saulė | akis spigina”. 
Bet kartais taip pat nemalonu gali būti ir į akis tiesą sakant “Spigins tau kaimynai į akis 
už tokius darbus”. Nuo tokio spiginimo tikrai karšta gali pasidaryti.

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO

15 REDAKCIJOS PASTŪ

Taigi, ta kalba...
Man labai malonu, p.Malinauskai, kad 

taip vertinate mano kampelį, kad net 
manote, jog galiu paveikti kirčiavimą. O 
aš pati, gimusi ir augusi Kaune, apie 
kirčiavimą labai mažai teišmanau. Pastatau 
akis ir aš, nugirdusi kai kuriuos keistai 
tariamus žodžius (Kaune sakydavom: 
žodžius) ir tuoj griebiuosi prof. 
Pr.Skardžiaus “Lietuvių kalbos vadovo”, 
išleisto 1950 m. Vokietijoje. Tai mano 
lietuvių kalbos biblija, ar bent jau - 
sutrumpintas katekizmas. Kalbos mokslo 
dalyje yra visų kirčiuočių pavyzdžiai, o 
žodyne pažymėta, kuriai kirčiuotei žodis 
priklauso.

Dabar, gerai įsižiūrėjus į tas kirčiuotes, 
matau, kad jeigu gyvendami stovyklose 
Vokietijoje, vieton šokę, dainavę ir 
sportavę, būtume pastudijavę “Lietuvių k 
vadovą”, taip nesistebėtume mums 
neįprastu kirčiavimu.

Net anų laikų kauniečiai sakydavo 
dieną, dienoje, Lietuvoje, bet nežinom, kad 
ir aguoną, dietą, Argentiną kirčiuojamos 
gale. O kur dar vietininkas - klube!

Pagal Maironio eilėraščio ritmą 
buvome įpratę sakyti “Jos aukštus valdovus 
užmigdė kapai..”, o tikrai reiktų sakyti 
valdovus.

Būna, žinoma, kad kai kas ir 
persistengia. Vilnius, Klaipėda (ne 
Klaipėda), Australija turi pastovų kirtį, taigi 
- Vilniuje, Klaipėdoje, Australijoje. (O 
Melboumui Skardžius kirčio nenurodo.)

Būkime atlaidūs - ne visomet mes, 
senieji Lietuvos čiabuviai teisūs.

Aliutė

“Aliutės Kampelis” - deimančiukas

Tortinga mūsų kalba! O dar kiek 
įdomybių atskleidžia p. Alena savo “Aliutės 
Kampelyje”, kuri su entuziazmu skaitau kas 
savaitę. Nuoširdžiai sveikinu “Mūsų 
Pastogės” redakciją ir pačią p. Aleną, 
sugalvojus ir ėmusis iniciatyvos pravesti šį 
lietuvių kalbos daug kam iš mūsų skaitytojų 
gilesnį ir platesnį supažindinimą.

Gailiuosi tik, kad mano sūnūs nesiryžta 
skaityti “Mūsų Pastogės” ir praleidžia šią 
vertingą progą praturtinti savo lietuvybės 
sąmoningumą. Na, bet pamąsčius, juk ir aš 
pats lietuviškų laikraščių bei žurnalų 
vengdavau iki gan brandaus amžiaus, nors 
ir kiek mano a.a. tėveliai siūlydavo ir 
ragindavo mane jaunystėje (vis būdavau 
“užsiėmęs” svarbesnėm pragmatiškom 
kasdienybėm) Tad gal dar yra vilties ir 
mano sūnums? Su geriausiais,

Antanas Slepanas, AM

Gyvenimas nelengvas, bet eina pirmyn
Gerb. Redaktore, kaip žadėjau, 

bandysiu kai ką papasakoti iš savo patyrimo 
Lietuvoje. Pagyvenus ilgesnį laiką, Lietuva 
kitaip atrodo nei čia svečiuojantis. 
Įspūdinga, kai visi skundžiasi bloga valdžia, 
bet, kuriame krašte yra gera valdžia, kad 
visus patenkintų? Visi nori tik gauti ką nors 
iš tos valdžios, bet jai duoti - noro tikrai 
nėra.

Gyvenimas nėra lengvas, bet eina 
pirmyn. Judėjimas gyvas, parduotuvėse 
pilna gėrybių ir pirkėjų. Na, automobilių - 
visi gerai žino, kad jų daug yra, nors ir 
senoki, bet važinėja taip, kaip nebūtų 
rytojaus. Atrodo po,žigulių ir volgų - 
audinės ir opeliai tai gyvenimo tikslas. Nors 
benzinas brangsta kaip visur, bet mašinų 
nemažėja.

Kalbant apie važinėjimą, gera, kai čia 
pat gyveni ir žinau kur ir kokia gatvė, bet 
naujokui sunku susigaudyti, nes gatvių 
vardu lentelės tik ant kampinių namų. 
Tolokai nuo gatvės, dažnai uždengtos 
medžių šakomis arba surūdiję. Pripratus 
prie aiškių užrašų ant stulpų gatvės kampe, 
sunku susigaudyti, kur esi Na, o vakare 
mažai apšviestoje gatvelėje tenka tikrai 
pavargti kol surandi adresą. Namų 
numeracija taip pat dar daugiau 
klaidinanti. Bet Lietuva dėl to nesugrius, 
gyveno ir gyvens. Vadinamų pėsčiųjų perėjų 
yra daug, bet jos tik menkai pažymėtos šone 
esančiomis lentelėmis su ženklu, kai kur 
yra ir zebra linijos, bet jos sunkiai matomos, 
nusitrynę. Dabar jau duodama šiek tiek 
pirmenybės pėstiesiems einant per perėją, 
o policija jau ir gaudo pažeidėjus su maža 
100Lt bauda.

Jokiomis reformomis netikima, 
“anksčiau buvo geriau”. Ypač užsieniečių 
patarimai nepageidaujami. Mes geriau 
žinome mūsų gyvenimo sąlygas. Pvz. 
medicinos pagalbos reforma įstrigusi stoka 
lėšų, stoka kvalifikuotų naujoms pareigoms 
gydytojų ir pan. Tas lėšų stygius tai 
nuolatinė giesmė visur ir visada.

Štai jau ir vasara. Pavasaris buvo šiltas 
ir sausokas, nukentėjo derliai Sako, dzūkų 
mergos bus šiemet basos ir nuogos, nes 
grybų nėra, uogų nedaug ir tos pačios 
mažos. Bet soduose viskas geriau atrodo, 
nes palaistoma. Na, braškių ir vyšnių tai 
gausu ir stebuklingo skonio. Australijoje 
tokių neteko ragauti. Maisto produktai 
švieži ir skanūs tikrai. O kiek visokių 
duonų, dešrų ir kitokių mėsos gaminių, tik 
reikia turėti to trūkstamo daikto - litų.

Dar viena keistenybė - laiškams vokų 
galima gauti tik pašte, sako, anksčiau 
būdavę ir kioskuose, bet dabar dingo, 
nejaugi žmonės laišku nerašo? Juk visi

Gerb. “Mūsų Pastogės” leidėjai,
“Mūsų Pastogės” 23 numeryje vėl 

pasirodė straipsnelis-laiškas, šmeižiantis 
V. Landsberg. Jį pasirašo tūla Genovaitė 
Ragauskienė “iš Vilniaus”. Esą tai “Mūsų 
Pastogės” nuolatinė skaitytoja Lietuvoje. 
Ar tokia prenumeratorė iš vis egzistuoja, 
ar tai tik “Dorothy Dix”? Laiškelis 
“paremtas” keistu samprotavimu - 
Lietuvoje šis gerbtinas asmuo dar pikčiau 
šmeižiamas, tad kas čia tokio, jei ir pas jus 
šmeižtai pasirodo? Ar patikrintas teiginys, 
kad V.Landsbergis “šiandien yra 
turtingiausių Lietuvos piliečių sąraše”? 
Kokiame sąraše, kas tą sąrašą sudarė, ar 
tas sąrašas tikslus, ar tai patikrinta? Jei 
patikrinta, tai kaip? Mano rimtomis 
žiniomis, jokių milijonų V.Landsbergis 
“nesusikrovė”. Kad jo atsiekimai atkuriant 
ir įtvirtinant Lietuvos nepriklausomybę 
daug ką pykina, jokia paslaptis. Iš vis, bet 
kurį politikos veikėją galima mėgti ar jo 
nemėgti, galima su juo sutikti ar jam

Anoniminė kritika
Redaktore Rita, AS UŽ JĄ! Ir kadangi 

būsiu klausiama “kodėl?”, tai atsakymas labai 
paprastas: “KAD PAGERBTUME SVEIKĄ 
PROTĄ”. O tai labai jau mums sunku - nuo 
parapijos suok) ligi visuomeninės kėdės. Bet 
tas sunkumas yra dirbtinis, nes yra auklėtas 
siekiant įsivaizduojamos pagarbos 
viršininkams; gų ta pagarba viršininkams yra 
siejama su “pasižymėjiškumu”: mokytas ar 
nemokytas kalbėtojas, menko ar didelio 
laipsnio žinojimas ir kokiam sambūriui yra 
priklausoma - “kairiesiems”, “centristams” 
ar “dešiniesiems”. Vadinasi asmuo iš anksto 
yra pastatomas “po ženklu”, su sulig ženklu 
priimtinas ar nepriimtinas, visai nepaisant to 
kalbėtojo nuosaikumo lygio! - Kaip 
bendruomenėse, taip ir seimuose, durnose ir 
parlamentuose.

Na, ir “Aliutės kampelis” apie “ddHkus”, 
“parmazonus” ir “barribizus” liudija tą patį, 
tik Aliutė nesileidžia į politinio tikėjimo 
skaidąs. O kadangi esu asmeniškai 
pergyvenusi daug neužtarnautų prieštaronių 
tik todėl kad remiuosi sveiku protu, bent taip 
aš širdyje mąstau, tai noriu paviešinti, kad 
asmeniškai prisegami nevertumai labai skaldo 
visuomeninę vienybę. Pavyzdžiui:

- kodėl šaukti dvpygį ar trilygį susitikimą, 
jei susirinkimo vadovas į prabilusįjį gali 
kreiptis: a) kur tavo žinojimo atestatas? b) o 
kas tu toksai / tokia mokyti žinančiuosius?

- savo “ženkle” pasikėlę į aukštumas, 
klausytojai a) uždaro atvirumą, b) riboja 
lygiavertiškumą, c) geidžia “įkišti pašiną” į 
kalbėtojo savigarbą;

visokių nuomonių, ir tuomet tokiomis 
nuomonėmis vadovaujasi a) be ištyrimo, b) 
su pašaipa ir net su panieka.

To pasėkoje susidaro “draugų” rateliai 
kurie pasirenka klausyti ar neklausyti “anų”. 
Tad tokie kalbėtojai, kurie ateina tik su 
nekaltu į nuomonių rinką savuoju įnašu, gali 
būti pastatomi “ant kanto”.

O dabar duosiu dar vieną šitokio 
“kaltinimo” pavyzdį. Š.m Sekminėse po mišių 
prisėda prie manęs viena ponia, tikriausiai 

raštingi baigę aukštuosius mokslus, o E- 
mail / kompiuterių dar tiek daug nėra.

Fteiskaiaus p. Žalio laišką, krito į akį 
jo patarimas valiutą pervesti American 
Express čekiais. Tai brangus ir nepatogus 
būdas. Per Talką pigiau ir paprasčiau, o 
sąskaitą Vilniaus banke ar kokiame kitame 
gali atidaryti ir artimieji, gyvenantys 
Lietuvoje. Aš taip padariau be jokio vargo. 
Kodėl p. Žalys keliavo į Lietuvą sunkiu 
būdu su persėdimais ir laukimais? Lauda 
lėktuvai skrenda iš Sydney per Melboumą 
tiesiai į Vieną ir po 2 valandų yra lėktuvas 
į Vilnių. Bilietas gal keliasdešimt dolerių 
brangesnis, bet patogumas didelis, nereikia 
tu nesunkiu lanatiuiuliu iasvli. J.K. 

prieštarauti, bet jo šmeižti nevalia. 
Lietuvoje, deja, tokiais šmeižtais 
žiniasklaida mėgaujasi, nes tai dažnai 
pakelia jų spausdinių tiražą, o maksimali 
bausmė už “asmens šlovės nuplėšimą” 
pagal Lietuvos įstatymus yra ribojama 
10000 Lt (apie A$4000). Tai, palyginti, 
menkniekis, jei laikraščio tiražas taip 
neetiškai elgiantis pakyla. Bet tokios rūšies 
šmeižtas, pakartotas Australijoje, gali turėti 
kur kas rimtesnes pasekmes, nes pas mus 
bausmės už šmeižtą yra neribotos ir dažnai 
būna ne dešimtys tūkstančių, bet šimtai 
tūkstančių - ne litų, o dolerių. Atsakomybę 
už tai turėtų ne tik pats laikraštis ir jo 
rašeivos “iš Lietuvos”, bet ir visa redakcija 
bei leidėjai. Jei tokia byla iškiltų, o 
techniškai tai visai įmanoma, tai to 
pasėkoje būtų visiškai sunaikintas mūsų 
bendruomenės laikraštis ir sunkiai 
nukentėtų jo redakcinė kolegija. 
Gerbiamieji ar tokia rizika jums priimtina?

Su pagarba A.Kabaila

Sekminių pakilimu ar šventumu apsisiautusi 
ir neatlaidžial tiesiog primygtinai pradeda 
mane tardyti “Tai sakyk, kokia tau nauda iš 
to universiteto?” Man tas jau buvo koks 
trisdešimtasis klausimas, ir jau esu prie jo 
pripratusi. “Kad geresnius laiškus 
redaktoriams parašyčiau! ”— linksmai atsakiau, 
ir panašiai ir taip linksmai toliau. Ką tas 
reiškia: a) man nevalia mokytis? b) 
parapijiniam katalikiškunvii nesveika, kad 
renkuosi pasaulietinį švietimosi būdą? c) ar 
mano siekimas šviesos yra kam nors rakštimi? 
Man mįslė: ar visi yra taip tardomi ar tik mano 
draugai ir pažįstami negali man “šito 
išsišokimo” - brandos amžiuje mokslo - 
dovanoti?

Tai jeigu draugai šitaip “apsidirba” su 
saviške, tai tuo atstumiančiau turi jaustis tie, 
kurie tik su gera valia ir tikslu kreipiasi į 
nepažįstamuosius reikšdami savo nuomonę.

Aš nebijau išeiti į viešumą ar pasirašyti 
po savo žodžiu, bet man gaila lietuviškos 
bendruomenės / visuomenės, jei stovėdami 
po “ženklu” rūšiuojame visus į “vertus” 
“nevertus”, “savus”, “anuos”, “tokius” ir tt, 
tuo nukirpdami galimybių žvaigždei uodegą, 
idant ji kristų ten, kur klausytojo valia nurodys 
jai kristi. Šitaip savais ribotumais ribodami 
kitus ir užsidarome ribotumuose, be galimybės 
nušvisti tolėliau...

Pagaliau, ar nedejuojame, nesi- 
skundžiame “žmonių abejingumu”? Jei 
esame verti suvalgytos druskos, turime 
prisipažinti, kad toksai ar kitoksai 
abejingumas kaip tik remiasi šia ir panašia 
žmonių dalyba. Žmogus yra gimęs būti 
savanaudžiu; jis negali nesiartinti į tą šaltinį, 
kuriame atras savo širdžiai džiaugsmo Bet 
jei jis neranda - niekuo jo nepriversi pritapti.

Tad iki išmoksime mylėti savo Brolį 
Lietuvį ar Sesę Kristuje, te nužemintieji ar 
kitaip sąmoningieji dalinasi savo sveiku protu, 
dengdamiesi po slapyvardžiu. Žinomą, 
redakcijai turi būti žinoma slapyvardininko 
tikroji pavardė ir adresas. A

Elena Lomsargienė,
Adelaide

Jono Varno pieš.
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Antanus Laukaitis

A.Sabonis po 
operacijos

Baigęs žaisti šį 
sezoną su “Portland

Trail Blazers” NBA klubo krepšinio 
komanda ir negavęs čempionų auksinio 
žiedo, Arvydas Sabonis atsigulė į “NW 
Surgical Specialist” kliniką. Ten jam atlikta 
kulšnies operacija, pašalintos kaulo 
atplaišos ir išvalytos druskos. Praėjus 
septynioms dienoms po operacijos, iš pėdos 
jam buvo išimti siūlai 

Paskutinėmis gautomis žiniomis iš 
Amerikos, dabar jam kasdien yra 
atliekamos specialios pėdos procedūros. 
Kol kas pėda nesilanksto, koją nuleidus,
pėda įkaista ir pradeda bėgti kraujas. Todėl 
ją reikia šaldyti ledais. Didžiausias 
skausmas naktimis. Visą gydymo procedūrą 
gydytojai liepia atlikti neskubant Pats 
Sabonis nori kuo greičiau grįžti į Lietuvą 
ir ten tęsti gydymą, tačiau laikinai jis dar 
turi gydytis Amerikoje.

Didžiausias visiems Lietuvos 
olimpiniams sporto vadovams, o tuo pačiu 
ir visai Lietuvai, rūpestis ir klausimas yra, 
ar Arvydas pasveiks iki olimpiados ir galės 
atstovauti Lietuvą Sydnėjuje? ASabonio 
agento Amerikoje ir “Trail Blazers” 
prezidento nuomone, pasigydęs jis turės 
gerai pailsėti ir olimpiadoje dalyvauti 
negalės. Paklaustas, ar jis sutinka su šia 
agento ir jo klubo prezidento nuomone, 
Sabonis atsakė jam būdingu atsakymu, kad 
“agentas tai tikrai Sydnėjuje nežais ir ne 
jam, bet man reikia žaisti ir ne jis, o aš pats 
nutarsiu, ar žaisiu ar ne, mano galimybes 
nustatys daktarai, o dabar reikia gydytis ir 
tada pamatysim”. Klubo generalinis

Specialiai “Mūsų Pastogei” is Lietuvos

Šienapjūte
Jau ir žiemkentėliai baigia subrandinti 

grūdą, o iš laukų vis dar rieda į kluonus 
vežimaį sunkvežimiai traktorinės priekabos 
su šienu. Skaudžios pavasario šalnos, 
užsitęsusi sausra suvėlino šienapjūtę. Mažai 
kam šiemet pavyko prisišienauti ankstyvos, 
pačios vertingiausios žolės. Vešliau augti ji 
pradėjo tik birželį, sulaukusi gegužės 
sodresnio lietaus. Tad vis dar tebešienaųjama, 
nors žolė jau bevek peraugusi ir netokia 
maistinga.

Tik nedaugelis stipresnių ūkininkų, 
žemės ūkio bendrovių išgali taikyti užsienio 
šalyse paplitusią pažangaus šienavimo 
technologiją - apvytintą supresuotą žolę 
surišti į polietileninius ryšulius. Ypač šis 
būdas geras, kai šienapjūtės orai lietingi 
Tačiau tokio pašaro (šienu jo nepavadinsi) 
ruošimo technologija reikalauja sudėtingos 
technikos ir todėl pašaras brangus. 
Palengvina šieno ruošimą traktorinės šieno 
rinktuvės - tuomet nereikia šieno grėbti ir 
į vežimus krauti Bet kai porą tonų šieno 
rinktuvė išdriekia šalia klojimo, prisieina 
gerai parakaituoti, kol jis šakėmis 
sutempiamas po stogu. Tada talkon puola 
visa šeimyna, dar ir kaimynai ateina 
pagalbon. Yra dar šieno presai, kurie 
suspaustus išdžiovinto šieno gabalus suriša 
špagatu. Tai patogus, gana plačiai paplitęs 
būdas: nereikia šieno grėbti, o parvežus 
presuotą šieną be didelio vargo galima 
talpiai sukrauti pastogėje; žiemą juo šerti 
irgi patogu. Stambios pieno fermos 
karvėms šerti nuo seno iš pievų žolių 
tranšėjose slegia silosą, o jei pavytintą žolę 
slegia-šienainį.

Mūsų senų jų žemdirbių, ypač mažažemių, 
šienapjūtė senoviška: žolė guldoma į 
pradalges, vartoma, džiovinama, grėbiama 
į kupetas. O kad lietūs mažiau pakenktų, 
rūpestingi ūkininkai šieną džiovina ant 
žaiginių. Gerą dobilų šieną irgi nepagaminsi 
be žaiginių: vartomiems dobilams nubyra 

direktorius B. Whitsitt pasakė, kad jeigu jis 
panorės žaisti, tai sutrukdyti jam niekas 
negalės.

Ar žais Karnišovas Sydnėjuje?
Vienas geriausių Europos krepšinio 

puolėjų Artūras Karnišovas Sydnėjaus 
olimpiadoje, vietoje atstovavęs Lietuvą 
aikštėje, ko gero gali būti tik žiūrovu. 
Paskutinį sezoną jis buvo geriausias Italijos 
“Paf” profesionalų komandos žaidėjas. 
Tačiau gegužės mėnesį jam buvo padaryta 
sudėtinga kelio (po traumos) operacija.
Sportininkams kelio sąnarys yra 
traumuojamas dažnai, nes turi atlaikyti 
didelį žaidėjo svorį. Dėl to dažnai, kaip 
sako daktarai, plyšta kelio raiščiai ir 
meniskas. Ši operacija nėra labai pavojinga
ir tai nėra sunku išgydyti AKamišovas 
prieš lemiamas finalo rungtynes per 
treniruotę suklupo ir kelyje pajuto didelį 
skausmą. Daktarai pasakė, kad jam 
susidėvėjo kremzlė ir jos nelygumus reikia 
nušlifuoti. AKamišovas yra Lietuvos 
rinktinės kapitonas ir jeigu jis bei centras 
A.Sabonis negalės dalyvauti olimpiadoje, 
tai Lietuvos rinktinė bus labai susilpninta. 
AKamišovas praėjusią savaitę išskrido į 
New Yorką, kur jam bus padaryta 
artroskopinė operacija ir tik po to paaiškės, 
ar jis galės žaisti Sydnėjuje.

O čia ir vestuvės
“Cleveland Cavaliers” profesionalų 

NBA komandos aukštaūgis (221cm) 
centro puolėjas Žydrūnas Ilgauskas 
Amerikoje susižiedavo su amerikiete 
studente ir kitais metais numato ją vesti 
Visą šį sezoną Žydrūnas nežaidė, nes gydėsi 
operuotą koją. Jo pėda buvo sutvirtinta 
medicininiais varžtais. Pora mėnesių jis 

pati maistingiausia augalo dalis - gležni 
lapeliai

Tačiau jau vis rečiau pasigirsta plakamo 
dalgio garsai, nedaugelis šienpjovių, 
atsikėlę saulutei tekant, verčia lygias 
rasotas pradalges. Gražu ankstyvą giedrą 
birželio rytą pievoje. Šienpjovius sveikina 
nuo miško atskriejantis gegutės balsas, 
netoliese lizde klegantys gandrai, nuo 
dirvos pakilusio vyturėlio čyrenimas. Jo 
giesmelė trumpa, nes nėra laiko - 
beaugantys paukšteliai laukia pusryčių.

Jau ir mokančių dalgį išrinkti, jį gerai 
sureguliuoti ir gražiai suversti pradalges 
lieka vis mažiau. Senieji kaimo žmonės per 
daugelį metų šio amato tobulai išmoko iš 
savo tėvų. Moku šienauti ir aš, bet taip 
lengvai traukti dalgį, kaip mano draugas 
Albertas, žmonos svainis, neišmokau. Jis 
sakydavo, kad tai nesunkus darbas. Dabar 
jau yra pakankamai traktorinių ir savaeigių 
šienapjovių, kurios gerokai palengvina 
kaimiečiui šienapjūtę.

Pašarų atsargas žiemai dar papildys 
kukurūzų, kitų augalų silosas, o rudenį - 
šakniavaisiai. Suvalkijoje jie vadinami 
runkeliais, Aukštaitijoje - burokais. Kai 
kurie pasigamins ir paties naujausio, 
Lietuvoje dar tik plintančio pašaro - 
susmulkinto mišinio (siloso) iš burbuoles 
subrandinančių kukurūzų veislių. Anksčiau 
Lietuvoje auginti kukurūzai buvo pjaunami 
silosui žalų ir kad nebėgtų iš jų aplinką 
teršiančios sultys, pridėdavo miežinių 
šiaudų. Dabar jie greitesnio brendimo ir iš 
jų pagamintas pašaras vertingesnis 
gyvuliams. Bei kaip iš seno įprasta, daug 
kur svarbiausias galvijų pašaras ir 
ateinančią žiemą bus šienas. Juo labiau, kad 
tikimasi sulaukti už pirmąją žolę vešlesnės 
antrosios - atolo. Birželio pabaigoje, po 
Joninių, sulaukėme ir dažnesnio lietaus, tad 
kurie laiku nešienavo, tie gero pašaro 
žiemai neturės.

Dr.ILSTROLYS 

vaikščiojo su 
ramentais ir gipsu. 
Šiuo metu, po 
turėtos didelės 
depresijos, jis 
atsigauna ir tikisi, 
kad sekantį sezoną 
jau galės žaisti. Dėl 
savo susižeidimų jis 
nebuvo įtrauktas ir 
į Lietuvos rinktinę.
Geros naujienos

Mūsų geriau
sius krepšininkus 
lydi nesėkmės, bet 
kiti Uetuvos olim
piečiai pasiekia 
gražių laimėjimų ir 
turi galimybę gauti 
olimpinius 
medalius.

Pasaulio vice
čempionas Virgi
lijus Alekna Taline vykusiose varžybose 
tapo pirmuoju ir pasiekė geriausią šių metų 
disko metimo rezultatą, tuo pačiu 
pagerinęs ir Lietuvos rekordą. Pasaulio 
rekordininkas yra vokietis J.Schulz, kuris, 
sulaukęs 40 metų, šį sezoną atrodo 
pavargęs ir Alekna pasakė, kad yra 
įmanoma pagerinti ir jo pasaulinį rekordą. 
Gal tai jis bandys padaryti per olimpiadą
Sydnėjuje, nors čia konkurencija bus didelė.

Amerikoje vykstančiose daugiadienėse 
moterų dviračių varžybose Europos 
čempionė Diana Žiliūtė yra lyderė, jos 
didžiausios konkurentės - australe 
AWilson ir prancūzė J.Longo. Jolanta 
Polikevičiūtė varžybose yra aštunta.

Penkiakovininkas Andrejus 
Zadneprovskis, Vokietijoje laimėjęs pirmą 
vietą šiuolaikinės penkiakovės pasaulinėse 
pirmenybėse, užsitikrino sau vietą 
olimpiadoje. Visa tai jis patvirtino birželio

Ille|praati pavojai
■ Tomašovo rajone liepos 2 d. apie 4 

vai ryto nuo greitkelio nuriedėjo autobusas 
su 68 Lietuvos turistais, vykusiais į Kroatiją. 
Kraupioje avarijoje du žmonės žuvo, 38 buvo 
sužeisti

Žuvusiosios 28 metų kaunietė Vilma 
Liaugaudienė ir dvylikametė vilnietė Giedre 
Veličkaitė šią savaitę palaidotos Lietuvoje, 
daugelis sužeistųjų gydomi įvairiose Lenkijos 
ligoninėse ir Lietuvoje.

Avarijos priežastys tiriamos. Manoma, 
kad avarija įvyko dėl vairuotojų kaltės.

KRYŽIAŽODIS “LIETUVOS ISTORIJA”
7. Lietuvos Respublika

VERTIKALIAI: 1. Garsus lietuvių tautos poetas. 2. Vienas iš lakūnų, skridusių “Lituanika” per 
Atlantą. 3. Pertvarkymo sinonimas. 4. Lietuvos jūrų uostas. 7. Tautinių mažumų Lietuvoje atstovas. 
8. Bendras žmonių (valstybinis) ūkis. 9. Žinomas rašytojas. 11. Laikinoji Lietuvos sostinė.
Horizontaliai: 5. Žinomas poetas ir dramaturgas, pjesės “Atžalynas” autorius. 6. Įstatymų leidimo 
įstaiga. 10. Prezidentas, valdęs Lietuvą nuo 1926 metų iki 1940 metų. 12. Lietuvos Respublikos 
užsienio reikalų ministras, dalyvavęs 1939 metų derybose Maskvoje. 13. Prezidento Smetonos 
vardas.

KRYŽIAŽODŽIO Nr. 6 SPRENDIMAS
VERTIKALIAI: 1. Daukantas. 2. ėdančius. 5. Rusija. 6. Smuklė. 9. Manifestas. 10. Uriadnikas. 
Horizontaliai: 3. Caras. 4. Aušra. 7. Kudirka. 8. Karčiama. 11. Basanavičius. 12. Nemunas. 13. 
Imperija. 14. Knygnešys. 15. Sukilimas.

12-18 dienomis Italijoje vykusiose pasaulio 
pirmenybėse, tapęs šiuolaikinės 
penkiakovės pasaulio čempionu. 
Dalyvaujant anksčiau penkiakovės 
varžybose Australijoje, mūsų lietuviams 
sportininkams australiški žirgai pasirodė 
per smarkūs, juos net iš balno išmetė. 
Tikėkimės, kad per olimpiadą jau bus 
priprasta ir prie gerųjų Australijos žirgų.

Užsisakykite bilietus
Norintieji matyti Lietuvos vyrų 

krepšinio rinktinę žaidžiant 
WoHongonge rugsėjo 11-12 dienomis, 
prašomi kuo greičiau užsisakyti bilietus 
pas ALaukaitį tel. 9798 0306. Pinigus 
reikia sumokėti čekiu arba 
sekmadieniais Lietuvių Klube. 
Užsisakę anksčiau ir dar nesumokėję, 
prašomi kuo greičiau atsiskaityti už 
bilietus.

Lenkijos keliuose
■ Lenkijos keliuose siaučia ginkluoti 

nusikaltėliai, persirengę policininkais. Į jų 
spąstus pakliuvo ir 47 metų panevėžietis 
vairuotojas Napoleonas Matulis. Grasindami 
pistoletu, banditai iš jo atėmė sunkvežimio 
dokumentus, o jį patį nuvežė į mišką, pririšo 
prie medžio ir paliko merdėti Kelias paras 
be maisto ir vandens išgyvenęs Matulis 
leisgyvis buvo surastas miške. Diržai lietuviui 
taip nuspaudė riešus ir čiumas, kad oda 
apmirė ir ėmė pūti Šiuo metu jis gydomas

(Pagal-Lietuvos rytą”)

Sudarė Jitiulė Zailddenė
Mūsų Pastogė Nr. 27,2000.07.10, psl *
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Priimkime
Lietuvos svečius
Be Lietuvos olimpinių 

sportininko, kurfe olin plačios m etų

gin inos, kajp tavai, broliai ir

ran erpi ir ąx>rtirrinkO m oiaiirriai

ne in anom a viešbučiuose gauti. 
vietS, tai mes kreipiamos " 
Šyduotus lietuvius, prašyčiam i 
padėtim um spriin tisuos Lietuvos

galiu \įa ’), nein ant už tai jokio 
atiyginin o. V oliau paskelbsiu e

in in£>
2. Išnuom otibut' ar kam bar*'. 

Taibt t6 apm o kam a pagaba. D 01 
kainos reikto .susitartisu m um is.

K adangi atvažiuot lietuviai ir 
m es gros norin e apgyvendinti pas 
Uetuvus, tai vienu ar kitu atžvilgiu

V Įsais reikalais prašom e

konsuliiViktorui Šliteriui tek (02) 
9498 2571 arba LR olimpiniam at
tache Antanui Laukaičiui tek (02) 
9798 0306.

Mindaugas Kozikas - tarp garbingiausių Glenorchy piliečių
Kas metai Tasmanijos Glenorchy 

miesto savivaldybė pagerbia gyventojus 
savanorius, kurie yra gerokai pasitarnavę 
apylinkės bendruomenei. Gegužės 18 d. 
apsivilkęs iškilmėms skirtais burmistro 
rūbais ir pasipuošęs visais savo medaliais, 
Aiderman Terry Martin išdalino 
Volunteer Awards 2000 pažymėjimus 86 
nusipelniusiems Glenorchy piliečiams.

Tarp jų - ir lietuvis Mindaugas 
(Mervyn) Kozikas, apdovanotas už 
ilgametį pasiaukojamą darbą Hobarto 
sporto klube “Perkūnas”. Burmistras 
pažymėjo, kad nuo 1958 m. Mindaugas 
klubui yra paaukojęs daugiau kaip 40000 
valandų savo laisvalaikio.

Kad visos Australijos lietuviai galėtų 
drauge su tasmaniečiais pasidžiaugti 
Mindaugo nuopelnais, apklausinėjau jį 
apie jo gyvenimą Tasmanijoje ir veiklą 
“Perkūno” klube.

Būdamas vienuolikos metų 
Mindaugas su tėvais ir dviem broliais į 
Australiją atvažiavo 1949 metų rugsėjį. 
Į Tasmaniją Korikų šeima atvyko po trijų 
savaičių Bonegillos pereinamoje 
stovykloje.

Į Alekso Jakšto ir kitų sukurtą

lietuvišką krepšinio sporto klubą 
“Perkūnas” Mindaugas įsijungė 1957 
metais. Tais laikais klube žaidė gal 10 
lietuvių vyrų ir moterų. Iš viso klubui 
priklausė 3 vyrų, 3 moterų, 2 berniukų ir 2 
mergaičių komandos.

Nuo pat pradžios Mindaugas prisidėjo 
prie klubo tvarkymo. Šeštojo dešimtmečio 
viduryje pirmą kartą tapo jo pirmininku 
Po kiek metų pirmininkavimą vėl perėmė 
ir vadovauja klubui. Šiais laikais jis yra visa 
klubo valdyba. Rūpinasi viskuo: kad 
žaidimai vyktų sklandžiai, kad būtų 
parūpintos uniformos, pravesti vajai 
surinkti pinigų klubo išlaidoms ir 11.

1957 metais “Perkūnas” pirmą kartą 
nusiuntė savo atstovus į Australijos 
Lietuvių Sporto Šventę. Dabar klubas 
lietuviškų komandų nebegali sudaryti, nes 
žaidikų su lietuviškom pavardėm nebeturi. 
Į šventes dabar važiuoja tik pavieniai 
asmenys, žaidžiantys golfą, stalo bei lauko 
tenisą ir bilijardą.

Klubo dabartinis stovis yra toks: 4 
komandos vyrų (po dvi A ir B klasėje), 
norima sudaryti dar vieną. Moterų 
komanda yra tik viena. Neužilgo bus 
bandoma sukurti mišrias suaugusių ir vaikų

Mindaugas Kozikas

komandas.
Tris ar keturis kartus klubas buvo 

beiširstąs, bet vėl atsistojo ant kojų. 
Mindaugas tikisi, kad “Perkūnas” sulauks 
pusšimčio jubiliejaus (2007 metais) ir kad 
gyvuos toliau. Ir mes visi jam to linkime.

Mire buvęs “Palangos” savininkas 
Romualdas Cibas-vyresnysis 
Gauta žinia, kad mirė Romualdas 

Cibas (Cibulskis). Liūdesyje liko 
žmona Marija ir sūnus Romas su šeima. 
Plačiau apie velionį - vėliau.

“M.P.” inf.

Iii nicmoriam

DĖMESIO, buvusieji Vasario 16-osios gimnazijos mokiniai!
2001m. vasario 16 d. Vasario 16-osios gimnazija švenčia 50 metų jubiliejų ir nori šiai 
džiugiai šventei suburti visus savo buvusius auklėtinius.
Vasario 16-osios gimnazijos administracija prašo, kad jūs atsilieptumėte į šį pranešimą 
elekroniniu paštu 113240.15 l(žt)compu serve.com paprastu paštu: Litauisches 
Gymnasium, Lorscher str. 1, D-68623 Lampertheim-4, tel. 49 (0) 6256322, fax 49 (0) 
62561641 arba Zitai Dubauskaitei 773-244-1231.

. Jeigu ir negalėtumėte dalyvauti, prašome bent pranešti savo adresą, kad galėtumėme 
sudaryti sąrašą, kuriame būtų duomenys apie buvusius mokinius.

Nuoširdžią užuojautą reiškiame p. AKarazijienei ir artimiesiems, mirus 
Jos sūnaus Algio žmonai Kristinai.

Soc. Globos Moterų Draugija Melbourne

a.a. Romualdui Cibui
mirus, reiškiame gilią užuojautą artimiesiems

Sydnėjaus Lietuvių Klubas

a.a. Romualdui Cibui
mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai Marijai, 

sūnui Romualdui, marčiai Maricai, anūkėms ir visiems artimiesiems
Nijolė ir Algis Bučinskai

Staigiai mirus poniai
Eugenijai Mackevičienei

reiškiame gilią užuojautą liūdesy likusiems jos vyrui Zigmui, dukrai Loretai ir 
jos šeimai bei kitiems giminėms. Jurgis Irena įr

a.a. V.Ramoškiui
mirus po ilgos sunkios ligos, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai 

ARamoškienei.
Soc. Globos Moterų Draugija Melbourne

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

17 RAILWAY I’DE., FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Mirtis neužgesina šviesos. Ji tik uždengia 
žiburį, nes jau prašvito aušra. (R. Tagore)

Su ašaromis akyse rašau apie Kristiną, 
kuri vos prieš trejus metus sušvito mūsų 
šeimoje.

Senutėlis kunigas pasakojo legendą 
apie kareivį, kuris sunaikintame mieste 
rado sudaužytą Kristaus statulą. Jis surinko 
ir sulipdė .visas skeveldras, bet nerado 
rankų. Tada jis Kristaus vardu statulos 
papėdėje įrašė: “Aš neturiu rankų. Dabar 
jūs turite būti mano rankos. ”

Mūsų brangioji Kristina, amžinai 
nurimusi birželio 20-tą, buvo tos rankos, 
su meile apglobiančios šeimą, draugus, savo 
slaugomus ligonius, kiekvieną sutiktą 
žmogų. Kaip ji mylėjo pasaulį, žmones ir 
gyvenimą!

Per savo trumpą amželį ji daug keliavo 
- iš N. Gvinėjos, kur jinai gimė ir augo, į 
Australiją, Angliją, Europos ir Azijos šalis 
ir Lietuvą. Kur ji keliavo, ten liko jos 
draugai, nes užteko vieną kartą ją sutikti, 
kad pajustum, jog esi mylimas ir svarbus 
žmogus.

Gulėdama ligoninėje, tame pačiame 
skyriuje, kuriame ji išdirbo 12 metų, ji rašė 
savo priešmirtinį dienoraštį. Tarp kančių, 
vaistų ir procedūrų, tarp vilties kibirkštėlių 
ir juodžiausios nevilties, visą laiką 
prasimuša jos begalinė meilė ir rūpestis dėl 
vyro, šeimos, draugų. Ji gailisi ligoninės 
personalo, kurie taip susirūpinę dėl jos 
komplikacijų... Ir vis kartoja: “Man dar tiek 
daug neikia gyventi.. Aš dar tiek daug meilės 
galiu paskleisti..”

Jos dienoraštis vasario vidury: “Dana 
išvažiavo (iš ligoninės) šį rytą. Ją pasiėmė 
Gintaras. Ji yra nuostabi sesuo, kaip ir mano 
mama ir tėvas. Man trūksta žodžių išsakyti 
mano meilę Gintarui ir Algiui.. Jis mano 
gyvenimas, mano meilė, mano siela. Aš dar 
tiek daug galiu gauti iš gyvenimo, tiek daug 
kuo gyvenime pasidalinti su jais. ”

Kovo pradžioje: “Aš taip myliu mamą, 
net skauda. Aš bandau būti brutaliai atvira 
apie savo prognozę, kad jai vėliau nebūtų 
tokio didelio šoko, bet kažkaip man atrodo, 
kad vieton to aš tik priveržiu varžtus. Aš taip 
ją myliu ir noriu ją apsaugoti, bet negaliu. Ji 
jaučiasi tokia bejėgė. Ką aš galiu daryti, kad 
ji suprastų, kad tai OK, aš nebijau, nes man 
tai įprasta. Aišku, aš nežinau, koks bus 
rezultatas... aišku, tolimesnė prognozė 
neatrodo gera. Bet aš esu individas, kad kas

Ramūnas Tarvydas

Kristina Cavill - Karazijienė 
(1968J028 - 2000.620)

bus... tas bus. Aš taip myliu Algį... dabar, kai 
aš jį suradau, nejaugi jūs manote, kad aš 
leisiu tokiam dalykui pastoti mums kelią?!’’

Kristina suprato savo likimą, bet visą 
laiką guodė, ramino ir drąsino kitus.

Kristinai gulint ligoninėje, jos draugė 
Lynnie rašė: “Kristina kaip angelas paliečia 
daugelį gyvenimų. Ne tik savo darbe 
ligoninėje, kur kiekvienas ligonis nori, kad jį 
slaugytų Kristina, bet kaip asmuo. Ji yra 
draugas, kuriuo visuomet gali pasitikėti, kuris 
dalinsis tavo gyvenimu gražiosiomis ir 
blogosiomis valandomis. Ji turi tą retą ir 
išskirtiną sugebėjimą atiduoti save be sąlygų 
ir mylėti visus. Ji daug laimingesnė duodama, 
negu pasirūpindama savo poreikiais. Ir 
atsisakydama ko nors sau, ji sudaro įspūdį, 
kad tai tu jai gera padarei O jei tikrai jai 
suteikei mažiausią malonumą, apglėbs tavo 
ranką savosiomis ir pasakys: “Tu esi 
nuostabus žmogus, tu palaiminai mano 
dieną!”

Jos gyvenimas - tai nepaliaujamas 
džiaugsmo dalinimas visiems. Net ir 
kentėdama, ji randa būdą tave pradžiuginti 
Ji gyvenime sutiko įvairių žmonių, bet niekad 
nežinos, kiek daug džiaugsmo jiems atnešė 
kiekvienas susitikimas su ja. ”

Alena Karazijienė
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Įėjimas ir kava su pyragaičiais tik 5 dol.

“Gintaro popietę”

n

'Mūsų Pastogės” administracija

* Mūsų Pastogė Nt.21, 2000.07.10, psi. 8

bAX:«79B49^

OLYMPIC BALL
Saturday 15th July, 2000

to be held at 
The Lithuanian Club, Bankstown 

commencing at 7.30pm

Dress: In the style of Ancient/Modem 
Olympic Competitors

Ih keeping with our tradition of 
audience participation, special Olympic Events 

will be organised for the night.

For Table Bookings Ring: 
Nita Wallis 
Jacinta Ankus

9498.1545
9872.9320

Tickets : $15.00 per head

DĖMESIO!

Primename, kad Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos 
draugija, padedant “Dainos” choro moterų grupei ir Savaitgalio 
mokyklos mokiniams š. m. liepos mėn. 30 d. 2 vai. ruošia

Popietės metu stengsimės surinkti ir parodyti įdomius ir retai 
pasitaikančius gintaro gaminius. Bus gera proga parduoti ir 
nusipirkti gintarinius papuošalus, pabendrauti prie kavos puodelio, 
pasiklausyti pokalbio ir vaizdajuostės apie gintarą, jo pritaikymą, 
kartu pasižiūrėsime vaikų programėlę, pasiklausysime moterų choro.

■ Kviečiame visas ponias ir paneles peržiūrėti savo turimus
" gintarinius papuošalus ir parodyti susirinkusiems, o atliekamus,
■ mažiau mėgiamus - siūlome parduoti. Atskirai bus paruoštas stalas
■ papuošalų pardavimui. Be Jūsų, laukiamų svečių, dalyvavimo ir
■ pagalbos, surenkant parodos eksponatus, vien Moterų draugijos
■ valdyba tos parodos paruošti negalės.

■ Kviečiame kuo gausiau atsilankyti ir dalyvauti gintaro parodos -
■ pardavimo popietėje. Dėl parodos prašome skambinti tel. 9724 9749 -
■ Onutei K.; arba 9709 3814 - Jadvygai D.; arba 9743 4118 - Julijai L.
’ arba 9747 2382 - Natai.

SLMSGD valdyba

Lietuvis fizioterapeutas ieško ligonio, kurį galėtų globoti. Gali atlikti 
masažą ir išmokyti atlikti fizinę mankštą. Skambinti let (02) 9644 9121 nuo 
16 vaL iki 21 vai Sydney.

ii

Lietuviu Klube!

POOL CLUB RENKASI KETVIRTADIENIAIS 730 vat

BiBLJOlEKA VEHUASEKMAlJlEMAiS NLO i23&žŽU23&Yat

Liepos 29d. 12.99 vat ŠVEDIŠKAS STALAS

ĮSIGYKITE KLUBO LOTERIJOS BILIETUS TIKSLf»

Sydnėjaus «XHWiddx>S^'ASw«mB2!ajs

JUO7X) AI.M1O JIRAGIO

- Tnipnti itiyTūi. trniwtiWtau, tniiHirt noriu kitos...

Šiais metais kadenciją baigia du Melbourno Lietuvių Klubo Valdybos nariai: 
VBosikis ir ZAngaitis. Prašome siūlyti kandidatus sekančiai Klubo Valdybai 
iki liepos 31 d.________________________________ Melbourne Klubo Valdyba

Svarbus jubiliejus
Sydnėjuje lietuviai katalikai lankosi St. Joachim’s bažnyčioje, jos klebonas 

Fr. Norman Grady švenčia savo 50 metų kunigystės jubiliejų.
Liepos 22 <L, šeštadienį, 10 vaL šia proga bus iškilmingos mišios, o po jų - 

pietūs gretimoje salėje.
Lietuviai kviečiami dalyvauti mišiose ir po jų - pagerbimo pietuose. 

Pageidaujantys dalyvauti pietuose, būtinai praneškite savo pavardes Danutei 
Ankienei tel 98712524. Parapijos Komitetas

Sydnėjaus sporto klubo “Kovas” metinis olimpinis balius

R u o Htzėnų iki Sydney
liepos 15 dieną, 8 vai. vakare Sydnėjaus Lietuvių Klube, Bankstown.

Kaina $15. Apranga - kaip olimpiados dalyvis - sportininkas ar sportininkė.

Mūsų Pastogės** skaitytojams
Naujieji valstybiniai mokesčiai (GST) yra privalomi ir “Mūsų Pastogei”. 

Nuo šių metų liepos 1 d. “Mūsų Pastogės” prenumerata yra $55, pavienio 
numerio kaina $1.10. Prenumerata užsienyje pasilieka ta pati (paprastu paštu 
- $ 65, oro paštu - $110, N.Zelandijoje oro paštu - $80).

Skelbimų kaina: $330 - už 1 cm per vieną skiltį ($6.60 - per dvi skiltis), 
užuojautos (normalaus dydžio) - $22.

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, NSW 1885.
Tel.: (02) 9790 2319, Faksas: (02) 9790 3233, E-mail: mpastoge@hotmail.com

Redakcinė kolegija
Rita Baltušytė-Ormsby, Antanas Laukaitis, Kęstas Protas, Vytenis Šliogeris

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.

Prenumerata metams $55. Užsienyje paprastu paštu $65. NZelandijoje oro paštu $80.
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