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Valstybės Dienos 
minėjimas Adelaidėje

Kaip ir kitos tautinės šventės, šis 
minėjimas prasidėjo radijo valanda, 
iškilmingu vėliavų pakėlimu šv. 
Kazimiero bažnyčios šventoriuje ir 
Lietuvių Namų sodelyje prie paminklo 
žuvusiems už Lietuvos laisvę. Per vėliavų 
pakėlimą prie bažnyčios trumpai kalbėjo 
Alfredas Vitkūnas, apibūdindamas 
Mindaugo rolę Lietuvos istorijoje. Visas 
apeigas suorganizavo Lietuvių Karių 
Veteranų Sąjunga - Ramovėnai. 
Šeštadienio radijo valandos metu 
paskaitą skaitė Juozas Bajorinas, plačiai 
atpasakodamas Lietuvos istoriją nuo 
Mindaugo laikų. Sekmadieni minėjimas 
vyko Lietuvių Namuose, Nonvood’c.

Oficialioje dalyje ALB Adelaidės 
Apylinkės Valdybos pirmininkė Liucija 
Vaičiulevičius pasveikino susirinkusius 
šios šventės proga. Džiaugiamės, kad ji 
lietuvių kalboje, ypač tarsenoje, padarė 
labai didelę pažangą. Paskaitą skaitė 
Juozas Bajorinas. Jis prieš keletą metų 
atvyko pas mus iš Lietuvos, jo poeziją ne 
kartą esame girdėję scenoje, o dabar

Nukelta į 3 psl.

Nors išeivijai Valstybė Diena yra, 
palyginti, naujas dalykas, šiemet ji

Valstybės Šventė Sydnėjuje
sutraukė gan daug Sydnėjaus 
tautiečių - jie vos tilpo Lietuvių 
Klubo antrojo aukšto salėje. 
Minėjimas įvyko sekmadienį, 
liepos 9, ir jį suruošė ALB 
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba.

Minėjimą atidaręs Valdybos 
pirmininkas dr. Vytautas Doniela 
pastebėjo, kad ši šventė gimė 
sunkiu metu. Po Kovo Vienuo
liktosios, Nepriklausomybė jau 
buvo atkurta, bet Valstybę dar 
reikėjo įtvirtinti - juk krašte 
tebebuvo svetima kariuomenė ir 
svetimi pareigūnai. Liepos šeštoji 
turėjo sujungti trokštamos 
Valstybės viziją su garbingąja 
senove, kai Mindaugas Lietuvą 
pirmą kartą įglaudė j pripažintų 
Europos valstybių tarpą. 
Minėjimas buvo pradėtas Tautos 
Himnu.

Pasveikindamas dalyvius, 
generalinis garbės konsulas_____
Viktoras Šliteris taip pat referavo 
vėliausias žinias, kaip prieš kelioliką 
valandų Valstybės Diena buvo paminėta 
Vilniuje ir kaip Prezidentūroje

apdovanojimais buvo pagerbta apie Lietuvoje, Arvydas dabar aktyviai 
keturi šimtai nusipelniusių asmenų. įsijungė į Sydnėjaus lietuvių veiklą ir yra 
Minėjimo prelegentu buvo Arvydas
Rupšys. Prieš kurį laikų gyvenęs dar u e ta į ps .

Lietuvos įvykių apžvalga
Vytautas Doniela

ir Lietuvos piliečiams. visuomeninėn:>J>ei 
valstybės institucijoms padalyta materiali 
žala; visuotiniame piliečių referendume 
iškeltas žalos atlyginimo reikalavimas. 1996 
m. pabaigoje žengta toliau. Okupuotos

Apdovanojimai Valstybės Dienos proga
Valstybės Dienos (Mindaugo 

karūnavimo sukakties) proga 
Prezidentūroje buvo išdalinti beveik 400 
Nepriklausomybės medalių. Pagerbimas 
turėjo įvykti per Kovo Vienuoliktąją, tačiau 
tada buvo iškilęs nesusipratimas tarp 
Prezidentūros ir Seimo valdybos. Medaliai 
buvo įteikti Kovo Vienuoliktosios Akto 
signatarams, to meto Atkuriamojo Seimo 
deputatams, kariams savanoriams, 
rezistencijos dalyviams, “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios” leidėjams,-Helsinkio grupės 
nariams, Sąjūdžio aktyvistams. 
Aukščiausias Lietuvos apdovanojimas, 
būtent Vyčio kryžiaus pirmojo laipsnio 
ordinas, buvo įteiktas 1972 metais Kaune 
susideginusio Romo Kalantos 
artimiesiems. Esant dideliam pagerbtųjų 
skaičiui, Prezidentas medalius asmeniškai 
įteikė tik Vytautui Landsbergiui ir Justinui 
Marcinkevičiui. Visiems kitiems 
laureatams medalius įteikė būrelis 
tautiniais rūbais pasipuošusių jaunuolių.

Atskiroje ankstyvesnėje ceremonijoje 
Prezidentas įteikė kitus apdovanojimus 
daugiau kaip 60 nusipelniusių Lietuvos ir 
išeivijos žmonių, taip pat grupei 
užsieniečių.

Apdovanojimų dieną tęsėsi įtampa, 
kilusi per Kovo Vienuoliktąją, kai disidente 
Nijolė Sadūnaitė viešai protestavo dėl 
medalių įteikimo Kazimierai Prunskienei 
ir Marijonui Misiukoniui. Valstybės Dienos 
išvakarėse medalių atsisakė Nijolė 
Sadūnaitė ir kunigas Jonas Kastytis 
Matulionis (kadangi Prezidentas 
nepasirašė įstatymo dėl Sovietų Sąjungos 
padarytos žalos atlyginimo), signatarai 
Algirdas Endriukaitis, Algirdas Patackas, 
Romualda I lofertienė, Rūta Gajauskaitė 

ir kunigas Robertas Grigas.
Greta ceremonialo, vidurdienį priešais 

Prezidentūros rūmus buvo surengtas 
tradicinis valstybinės vėliavos pakėlimas. 
Jame dalyvavo Lietuvos aukštieji 
pareigūnai ir užsienio diplomatai. Po 
iškilmių dalyviai nužygiavo į Sereikiškių 
parką, kur tęsėsi linksmoji programos dalis. 
Vakare Prezidentūros kiemelyje įvyko 
priėmimas, į kurį susirinko beveik 
tūkstantis asmenų. Saugumo .dėliai jie buvo 
patikrinti metalo detektoriais.

Šiemet Valstybės Dienos šventė ir 
savaitgalis susidėjo iš keturių dienų, nes po 
ketvirtadienio įsiterpusi darbo diena buvo 
perkelta j laisvą šeštadienį.

Atgarsiai dėl okupacinės žalos
Birželio 13 d. LR Seimui priėmus 

įstatymą, kad Rusija yra skolinga už 
okupacijos metu padarytą didžiulę žalą, 
Lietuvoje šalia pritariančių buvo ir 
nepritariančių balsų. įstatymo nepasirašius 
Prezidentui V.Adamkui, jį pasirašė Seimo 
Pirmininkas V.Landsbcrgis. Liepos 7 d. šį 
Lietuvos įstatymą pasmerkė Rusijos 
Dūmos deputatų grupė ir pareikalavo jį 
atšaukti kaip “nedraugišką”. Dūmos grupė 
sako, kad buvusi Sovietų Sąjunga į Lietuvą 
investavo daug lėšų, pakėlė jos gyvenimo 
lygį ir likvidavo buvusį nedarbą. Dūmos 
grupė taip pat teigia, kad Lietuva turi būti 
dėkinga Sovietų Sąjungai užjos išlaisvinimą 
ir Vilniaus krašto bei Klaipėdos atgavimą.

Vytautas Landsbergis, kaip šio įstatymo 
iniciatorius, padarė tokį pranešimą:

2000m. birželio 13 d. LR Seimas priėmė 
įstatymą dėl SSRS okupacijos žalos 
atlyginimo. Tuo būdu sistemiškai užbaigtas 
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 
teisinis pastatas. 1990-1992tn. buvoįvardyla 
šalis agresorė ir aneksatorė, jos politinė kaltė 

Lietuvos ginkluotąjį pasipriešinimą Seimas 
pripažino valstybės kova, rezistentus 
partizanus - Lietuvos kariuomene, o jos 
vadovybę- vienintele teisėta valdžia to meto 
■Lietuvoje. SSRS paveldėtojai Rusijai 1996 
m. Strasbūre prisiėmus dalinį turto grąžinimo 
ir kompensacijų Baltijos šalims 
įsipareigojimą, tačiau jo nevykdant, o kitai 
kaltininkei Vokietijai sąžiningai apsisprendus 
išmokėti panašias kompensacijas piliečiams, 
Lietuva dabar žengė baigiamąjį šios krypties 
įstatymų leidybos žingsnį, priėmė SSRS 
okupacijos žalos atlyginimo įstatymą. Taip 
elgiasi suvereni valstybė, įpareigota ginti 
savo piliečių teises, stengtis atgauti jų ir 
institucijų turtą arba kompensacijas.

Seimas žengė šį žingsnį tinkamu ir galbūt 
paskutiniu tinkamu laiku. Tai tarsi 
antspaudas po Kovo 11-osios Aktu, nuosekli, 
logiška pabaiga, kuriai kitos sudėties Seimas 
gal ir stokotų politinės valios. Dabar 
Lietuvos Nepriklausomybė teisiškai įtvirtinta, 
kiek tik buvo galima.

Susitarė dėl ambasadų
Lietuva įsipareigojo Rusijai 49 metams 

už 1 litą kasmet išnuomoti žemę, kurioje 
stovi Rusijos ambasados pastatai, taip pat 
sklypą Blindžių gatvėje, Žvėryne. Rusijos 
ambasadai nuosavybės teise suteikiamas 
pastatas Latvių gatvėje, Žvėryne, bei 
ambasadoriaus rezidencija Turniškėse.

Lietuvos ambasadai nuosavybės teise 
Maskvoje suteikiami Borisoglcbskio 
skersgatvyje esantys dabartinės ambasados 
pastatai ir Povarskajos gatvėje esanti 
prieškario ambasada. Šią sutartį Lietuva 
ir Rusija turėtų patvirtinti iki rugsėjo 
vidurio. Ji turėtų sukurti prielaidas 
deryboms dėl prieškario Lietuvos 
ambasadų pastatų Romoje ir Paryžiuje 
grąžinimo Lietuvai. Šiuos pastatus dabar 
valdo Rusija.

Gerėja naftos reikalai
Rusija stipriai padidino naftos bendro 

eksporto kvotas trečiąjį šių metų ketvirtį. 
Daugiau negu buvo numatyta 
pagrindiniame eksporto plane, naftos gaus
ir Lietuva.

Naujienų agentūros “Energy 
Intelligence Group” duomenimis, į 
Mažeikių naftos perdirbimo įmonę naftos 
eksportas padidės 60 000 tonų - iki 940 (XX). 
Papildomą kiekį naftos tieks bendrovė 
“Juganskneftegaz”, priklausanti koncernui 
“Jukos”. '

Per Būtingę Rusijos naftos eksporto 
srautas trečiąjį ketvirtį padidės 355 000 
tonų - iki 820 000 tonų. Papildomą naftą 
eksportuos bendrovė “Tatneft” (265 000 
tonų) ir “Juganskneftegaz” (90 000 tonų). 
Naftos srautas į Mažeikius ir per Būtingę 
iš viso šių metų trečią ketvirtį gali persiristi 
net per 2 mln. tonų.

Pasak “Lietuvos ryto”, dėl ilgalaikio 
žaliavos tiekimo su Rusijos koncernu 
“LUKoil” besideranti “Mažeikių nafta” 
stabilius tiekimus siekia užtikrinti ir iš kito 
koncerno - “Surgutneftegaz”.

Pakeistas rinkimų įstatymas
Liepos 4 d. Seimas priėmė rinkimų 

įstatymo pataisą, pagal kurią 
vienmandatinėse rinkimų apygardose 
nebebus antrojo rinkimų rato. Rinkimai 
bus laikomi įvykę, jei bus balsavę ne mažiau 
nei 40% rinkėjų. Seimo nariu taps 
kandidatas, gavęs daugiausia rinkėjų balsų. 
Anksčiau, per pirmąjį rinkimų ratą Seimo 
nariu automatiškai tapdavo tik tas, kuris 
surinkdavo mažiausiai 50% balsų. Esant 
keliems kandidatams, tokių sėkmingų 
kandidatų būdavo vos keli, todėl dažnai 
reikėdavo antrojo rato, kuriame kaudavosi 
du daugiausiai balsų gavę kandidatai. 
(Naujoji Lietuvoje įsigaliojusi rinkimų 
tvarka prilygsta tai, kuri Australijoje 
liaudiškai vadinama “first past the post”.)

Per pastaruosius kelerius metus yra
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Trumpai is visur
Vytautas Patašius

♦ Europoje susekta plataus masto 
prekyba netikru sviestu, apgaulingai 
pagamintu K jautienos taukų ir alyvos. Nuo 
1997 m. italų mafija į rinką paleido bent 
16 000 tonų tokio sviesto už pilną kainą. 
Po kratų įvairiose bendrovėse, suimta daug 
asmenų Italijoje ir Prancūzijoje, įveltos ir 
belgų firmos.
♦ Izraelio vyriausybė, besiruošdama 
naujam derybų ratui su palestiniečias 
Camp David, JAV, pergyvena krizę. Iš 
valdžios koalicijos pasitraukė trys partijos, 
iš anksto protestuodamos prieš galimas 
nuolaidas palestiniečiams. Vyriausybėje 
likusi partija Izraelio parlamente beturi 42 
vietas iš 120.

Iš vyriausybės pasitraukė vidaus reikalų 
ministras Natan Šaransky, rusų imigrantų 
partijos vadas, švietimo viceministras Šaul 
Jaholom, tautinės religinės partijos lyderis 
bei ultra-ortodoksinės Šas partijos 
ministrai.
♦ Liepos 3 d. Fidži sudaryta civilinė 
vyriausybė su bankininku Laisenia Quarase 
priekyje, tačiau bandymai izoliuoti sukilėlį 
George Speight nebuvo sėkmingi. Speight 
šalininkai perėmė eilę vietovių 
pagrindinėse salose, nutraukė elektros 
tiekimą Suvai. Liepos 10 d. Fidži karinė 
vadovybė sutiko Su dauguma sukilėlių 
reikalavimų ir pasirašė sutartį su George 
Speight. Nuo gegužės 19 d. parlamento 
rūmuose laikomi įkaitai turėtų būti paleisti 
ne vėliau liepos 13 d.
♦ Liepos 8 d. nepasisekė JA Valstybių 
gynybos ministerijos apsauginės raketos 
bandymas. Kalifornijoje iššautą raketą ore 
turėjo sunaikinti už 7000 km Ramiajame 
vandenyne iššauta apsauginė raketa. Deja, 
ji nukrypo nuo tikslo ir net neatsiskyrė nuo 
pirmosios savo stadijos. Prieš apsauginių

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelia iš 1 psL
buvę įvairių pasiūlymų keisti Seimo 
rinkimų taisykles bei Seimo narių skaičių. 
1996 LDDP iniciavo referendumą, kad 
Seimo narių skaičius būtų sumažintas nuo 
141 iki 111, tačiau piliečiai nepritarė.

Prieš kelias dienas Seimo narė centriste 
Rūta Rutkelytė pasiūlė įstatymo pataisą, 
kad Seimo narių skaičius būtų sumažintas 
iki 101. Ji argumentuoja, kad šitaip būtų 
taupomos valstybės lėšos. Nors 
R.Rutkelytė turi rėmėjų, abejojama, ar jos 
siūlymui pritars Seimo dauguma. Bet ir 
pritarimo atveju pataisos galėtų įsigalioti 
tik 2004 metais.

Rūta Rutkelytė taip pat siūlo, kad 
Seimo nariai negali būti skiriami 
Vyriausybės nariais, pvz. būti ministrais. Ji 
argumentuoja, kad toks pareigų 
dvigubinimas prieštarauja demokratijos 
principams, pagal kuriuos reikia atskirti 
įstatymų leidimą nuo vykdomosios 
valdžios. Reikia manyti, kad R.Rutkelytės 
siūlymas bus atmestas. Pavyzdžiui, 
anglosaksų kraštuose ministrais gali būti tik 
parlamento nariai - ir šiuo atveju 
nematoma jokių demokratijos pažeidimų.

Seimo rinkimams artėjant
Galvodami apie artėjančius Seimo 

rinkimus (spalio pradžioje), savitarpio 
konferenciją surengė keturių lietuvių 
politinių partijų atstovai. Tai Artūro 
Paulausko Naujoji sąjunga (žinoma kaip 
socialliberalai), Romualdo Ozolo Centro 
sąjunga, Rolando Pakso Lietuvos liberalų 
sąjunga ir Vytauto Bogušio vadovaujama, 
neseniai nuo kamieno atsiskyrusi 
Moderniųjų krikščionių demokratų 
sąjunga. “Šarūno” viešbutyje Vilniuje 
susirinkę politikai pasisakė už “naująją 
politiką”, kuri esanti visiška priešingybė 
Lietuvoje įprastai senoviškai ir 
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raketų bandymus protestuoja Rusija ir 
Kinija, gi Greenpeace organizacija 
stengiasi bandymus sabotuoti.
♦ Solomonų salose tebesitęsia smurto 
veiksmai. Guadalcanal salos čiabuviai 
nenori pripažinti naujo ministro 
pirmininko, gi “Malaita Ereliai” žudo 
pagautus “įstabu” narius, nes dar jiems esą 
nepakankamai atsiteista.
♦ Ambon saloje, Indonezijoje, iš Javos 
salos atvykę musulmonų ekstremistai 
užpuldinėja krikščionių kaimus. Stebėtojų 
nuomone, reikėtų skubiai evakuoti iš 
Ambon apie 100 000 krikščionių.
♦ 1996 metais komunistų partija 
pralaimėjo rinkimus Mongolijoje, 
laimėdama parlamente tik 26 vietas iš 76. 
Vyriausybės nariams besivaidijant tarp 
savęs ir rinkimuose besivaržant 20-čiai 
partijų, persiorganizavusi buvusi komunistų 
partija grįžo į valdžią, laimėdama 72 vietas 
(iš 76).
♦ Šiaurės Airija, ką tik atgavusi savivaldą, 
vėl kenčia nuo religinės neapykantos. 
Protestantai pradėjo tradicinį paradų 
sezoną, švęsdami protestanto Vilhelmo 
Oranžiečio pergales prieš katalikus 
Stiuartus. Jie būtinai nori žygiuoti per 
katalikų apgyventus rajonus ir kelia riaušes 
jei negauna policijos leidimo. Kaukėti 
jaunuoliai apmėto akmenimis ir benzino 
bombomis policijos ir kariuomenės 
barikadas, užpuldinėjamos policijos 
nuovados.
♦ Po aštrių protestų ir demonstracijų prie
Pasaulio Banko centrinės būstinės 
Vašingtone, dėl paskolos Kinijai Tibeto 
kolonizavimui, Pasaulio Bankas pakeitė 
paskolos sąlygas ir Kinija atsiėmė paskolos 
prašymą. Kinija sakosi kolonizacijos planą 
įvykdysianti savo lėšomis. □ 

senamadiškai politikai. Kaip pastebi 
spauda, konferencijoje visgi buvo kartojami 
tokie įprastiniai uždaviniai, kaip pvz. žemės 
ūkio pertvarkymas, naujų darbo vietų 
kūrimas, demokratijos stiprinimas, kova 
prieš korupciją, švietimo bei mokslo 
rėmimas ir t.t. Tačiau pabrėžiama, kad ši 
keturguba politinė grupuotė ir toliau rems 
Lietuvos integraciją į NATO.

Konferenciją buvo sutikęs globoti 
Prezidentas Valdas Adamkus. Savo 
sveikinimo kalboje jis sakė: “Lietuva yra 
pavargusi nuo neatsakingos politikos - 
netesėtų pažadų, visuomenės ignoravimo, 
aplaidaus politikų darbo. Tikiuosi, kad 
naujoji politika bus ne lozungų, šūkių ar 
grasinimų, bet konkrečių įsipareigojimų ir 
konkrečių darbų politika”.

Šios naujosios grupuotės “naująją 
politiką” aštriai kritikavo Vytautas 
Landsbergis, pavadindamas ją “antrąja 
kaire”. Pasak jo, jau dešimtį metų 
egzistuoja “pirmoji kairė” (suprask, LDDP 
ir jos dabartiniai bendrininkai Vytenio 
Andriukaičio socialdemokratai), kuriai 
Lietuvos gerovė glūdi Rusijoje. “Antroji 
kairė”, pasak V.Landsbergio, prisitraukė 
Prezidentą Valdą Adamkų. “Betparadoksas 
tas, kad antrosios kairės šerdis yra 
advokatas Artūras Paulauskas, kuris yra dar 
ir Algirdo Brazausko iš pirmosios kairės 
globotiniu ”, sako VLandsbergis. Anot jo, 
šitie ryšiai turi būti matomi, nes Seime 
viskas suplauks į vieną kairiąją daugumą.

Kitoje politinės skalės pusėje įsikūrė 
Nuosaikiųjų konservatorių sąjunga, kuri 
buriasi apie buvusį premjerą Gediminą 
Vagnorių. Jos politinė programa pabrėžia 
ištikimybę senajai Tėvynės Sąjungos 
programai ir būtent tai politikai, kurią 
pustrečių metų vykdė Gedimino 
Vagnoriaus vyriausybė. Kaip pabrėžia

REDAKCIJOS SKILTIS
Praėjusį trečiadienį pasikvietėme į 

redakciją mūsų kompiuterių “guru” Petrą 
Viržintą ir bandėme iškvosti, kaip gali 
atsitikti, kad tekstas, jau kartą 
spausdintas teisingai, iš spaustuvės gali 
išeiti pasikeitusiu šriftu, su 
nesuprantamais ženklais vietoje 
lietuviškų “nosinių” bei “paukščiukų”. 
Turime omenyje MP Nr. 27 7 psl. tilpusį 
raginimą tautiečiams Sydnėjaus 
olimpiados metu priimti gyventi ir 
apskritai pagloboti svečius iš Lietuvos 
(daugiausia sportininkų šeimų narius, 
gimines).

Net Petras j šį klausimą atsakyti 
negalėjo. Skaitant korektūras, skelbimas 
buvo teisingas, tad visą kaltę tenka 
prisiimti (ir vėl!)šių eilučių autorei, kuri 
nepamatė, kad galutinai pataisytas, 
spaustuvei skirtas variantas išėjo nei šioks 
nei toks. Tai pranešama visiems, 
atkreipusiems dėmesį į šį nesusipratimą 
(kitaip nepavadinsi), skambinusiems į 
redakciją ir (ypač!) užsipuolusiems 
(tiksliau - užsipuolusioms) niekuo dėtą 
redakcijos bendradarbę.

Beje, kaip supratome, ji gavo barti ir 
už kai kuriuos laikraštyje pastebėtus 
“nelietuviškus” žodžius, tarp jų pasitaikė 
ir “maketas”. “Dabartinės lietuvių kalbos 
žodyne” duodamos dvi šio antrosios 
kirčiuotės daiktavardžio prasmės: 1. 
sumažinto dydžio modelis. 2. 
parengiamasis knygos ar žurnalo 
pavyzdys. Žodyno sudarytojai nepriduria, 
bet ir laikraštis ne iš karto pasidaro toks, 
kaip jį mato skaitytojas. Prieš tai jis 
maketuojamas, medžiagos dėstomos 
puslapyje, kilnojamos iš vietos į vietą, 
visos arba dalimis (tada matote nuorodą 
“perkelta į...”, pažymimos vietos 
nuotraukoms.

komentatoriai, didelę kliūtį naujajai 
partijai sudaro neseniai įvykęs skilimas tarp 
G.Vagnoriaus ir VLandsbergio. Bet nėra 
jokių žymių, kad G.Vagnoriaus grupė 
ieškotų ryšių su Artūro Paulausko 
keturguba grupuote.

LDDP sparną nustebino žinią, jog iš 
aktyvios politikos pasitraukia LDDP 
vicepirmininkas ir buvęs užsienio reikalų 
ministras Povilas Gylys. Jis taip pat paprašė 
išbraukti jo pavardę iš LDDP kandidatų j 
Seimą sąrašo, kuriame jis buvo įrašytas 
antroje vietoje, iškart po partijos vadovo 
Česlovo Juršėno. Tačiau ir pasitraukęs, 
Povilas Gylys žada morališkai remti savo 
partiją ir prisidėti prie rinkimų kampanijos. 
Šiuo metu jis atsidės darbui Vilniaus 
universitete, kur dėsto tarptautinę 
ekonomiką ir vadybą.

Pagerbė prancūzai
Žymų Lietuvos istoriką - 90 metų prof. 

Bronių Dundulį - Prancūzijos vyriausybė 
apdovanojo Nacionalinių nuopelnų 
komandoriaus ženklo ordinu. 
Apdovanojimas skirtas už nuopelnus 
istoriografijos mokslui ir darbus apie 
Napoleono žygį per Lietuvą. Prof. Bronius 
Dundulis istoriko karjerą pradėjo Sorbonos 
universitete, Paryžiuje, kur 1940 metais 
apgynė disertaciją “Lietuva ir 
Napoleonas”. Pasirinkus studijų objektu 
Lietuvos istorinius ryšius su Europos 
valstybėmis ir ypač su Prancūzija, prof. 
Broniui Dunduliui pavyko tiksliai ir 
teisingai pavaizduoti istorijos įvykius, 
susijusius su Napoleono armijos žygiu per 
Lietuvą, sakoma Prancūzijos ambasados 
pranešime spaudai.

Palangoje pinga butai
Palangoje rekonstravus kelis buvusius 

administracinius ir poilsinius pastatus į 
modernius daugiabučius namus, labai krito 
senos statybos butų kainos. Rytinėje 
Liepojos plento pusėje esančiuose 
namuose butų kainos krito 30%.

Taip besielgiant neįgudusiems 
kompiuterių operatoriams (o mes į šį 
titulą vis dar rimtai pretenduojame), 
atsitinka, kad dalis teksto kažkur nubyra 
arba eilutės užlenda viena ant kitos.

Taip, deja, pasidarė ir MP Nr. 26 3 
psl. išspausdintame Moya Costello 
straipsnyje “Lidijos Šimkutės poezija: 
išsiritusio paukščio lukštas”.

Tos klaidos ypač nemalonios, nes 
pasirodo medžiagoje, kuria norėjome 
atsverti savotišką Šimkutės poezijos 
“bashing". Drauge su nuoširdžiu poetės 
atsiprašymu dedame šiuos patikslinimus:

Pirmoji pastraipa turi baigtis sakiniu: 
Išvysti jos kūrybą anglų kalba yra 
dovana, kurios gal teks daugiau sulaukti 
nepertolimiausioj ateity. Laiške 
redakcijai Lidija nurodo, kad straipsnio 
autorė omenyje turi kitą dvikalbę knygą, 
kuri už poros mėnesių turėtų pasirodyti 
Austrijoje.

Devintoje pastraipoje paskutinės 
eilutės turi būti: ... pažeidimas, 
informacijos kliūtys.

Be vardo ar paskirties/beprotybės 
aiškumas/išmuša valandą

Dešimtoje pastraipoje antroje eilutėje 
turi būti ne John Berge, o John Berger.

Na, o pabaigoje turėjo būti parašyta 
apie straipsnio autorę; 3 psl. prie jos 
pavardės palikome žvaigždutę, bet 7 psl. 
turėjusią tilpti nuorodą nusinešė kaukai. 
O turėjo būti pažymėta, kad Moya 
Costello yra Adelaidėje gyvenanti 
rašytoja, kelių knygų autorė. Neseniai 
Brandl & Schlesinger leidykla išleido jos 
poetinį romaną “Office as a Boat” 
(duomenys iš Lidijos Šimkutės laiško 
redakcijai).

R.B.

Kebliausioje padėtyje atsidūrė 3-4 
kambarių butų pardavėjai. Jų kaina per 
metus krito nuo 100 000 litų iki 64-68 000 

■ litų ir jų niekas nenori. Gerokai sumažėjo 
ir buvusių paieškomų 1 kambario butų 
kaina - iki 52 000 litų. Šiuo metu Palangoje 
paklausiausi yra moderniai įrengti butai su 
individualiu šildymu. Palangoje butai žiemą 
dažniausiai lieka tušti, todėl labai svarbu 
kiek įmanoma sumažinti jų išlaikymo 
kainą.

Naujoviškai įrengtų butų 1 kv. m. kaina 
yra apie 2000 litų. Tokiais butais dažniausiai 
domisi nuolatiniai Palangos poilsiautojai iš 
kitų miestų. Trijų asmenų šeima, atvykusi 
10 dienų į kurortą, vidutiniškai išleidžia 
4000 litų, įskaitant kambarių nuomą, 
maitinimąsi kurorto kavinėse ir 1.1. Tbo 
tarpu dviejų kambarių buto Palangoje 
išlaikymas per metus kainuoja apie 3000 
litų, o naujai pastatyto buto su individualiu 
šildymu išlaikymas per metus kainuoja tik 
apie 1200-1500 litų. Ekonomiškų butų 
atsiradimas Palangoje sumažino žemės 
sklypų ir privačių namų paklausą.

Urumpai
▼ Žemaičių Kalvarijoje (Plungės rajonas) 
vyksta Švenčiausios Mergelės Marijos 
atlaidai, į kuriuos atvyksta apie 80 000 
maldininkų. Kadangi šiemet atlaidų 
savaitgalis sutapo su keturių dienų 
Valstybės Dienos savaitgaliu, maldininkų 
buvo dar gausiau.
▼ Padidėjus Ligonių kasos skoloms, bus 
sumažintos medicinos paslaugos. 
Būtiniausios paslaugos bus teikiamos, 
tačiau jos nebus tokios “komfortiškos” kaip 
pernai, pranešė Kasos vadovas. Šiuo metu 
Ligonių kasa yra įsiskolinusi 140 mln. litų.
▼ Iškylant naujiems faktams apie 
savivaldybės skolas, Ministras Pirmininkas 
pabrėžė, kad savivaldybės vis dar neišmoko 
gyventi iš pajamų, kurios yra realiai 
gaunamos, o ne planuojamos gauti.

□
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Valstybės Šventė Sydnėjuje

Koncertuoja Nerija ir Emilija Rupšytės. 
/Ūkeliu iš 1 psl.
Apylinkės Valdybos sekretorius. 
Istoriškai, bet patraukliai nušvietęs 
Mindaugo laikmetį, Arvydas atsikreipė 
ir į šių dienų Lietuvos bei išeivijos padėtį, 
paryškindamas ją savo pastabomis bei 
viltimis.

Meninę dalį Maironio ir Vytės 
Nemunėlio eilėmis pradėjo jaunutės 
Savaitgalio Mokyklos mokinukės Emilija 
ir Nerija Rupšytės, kurioms publika 
nepagailėjo karštų plojimų. Su džiugesiu 
buvo atsilyginta ir Strathfield’o lietuvių 
kalbos kursantams Renatai Popenhagen 
bei Jonathan Lee, kurie deklamavimui 
pasirinko “Trakų pilį”.

Svarbią meninės programos dalį 
sudarė skaitymas ar perdavimas su senąja 
istorija surištų tekstų, kurie Sydnėjaus

Valstybės Dienos minėjimas Adelaidėje
Atkelta iš 1 psl.
buvome patenkinti “pasikartoję” 
Lietuvos istoriją. Prelegentas iškėlė 
įdomių faktų, paminėjo asmenybes, 
kurias buvome pamiršę ar iš viso mažai 
apie jas žinojome.

Meninėje dalyje tautinius šokius šoko 
dvi grupės: “Branda” (12 šokėjų) ir 
jaunesniųjų grupė “Žilvinas” (6 šokėjai). 
Gerai perduota muzika, darnus šokis, 
šokėjų entuziazmas ir šypsenos maloniai

Neeilinė sukaktis
Eugenija Šimkienė birželio 15 d. 

atšventė savo 90-ąjį gimtadienį šeimos 
tarpe - dukters Lidijos ir žento Romo 
Pocių namuose, Adelaidėje. Ta proga iš 
Melbourno buvo atvykęs sūnus Algirdas 
su žmoųa Jūrate. Tą progą padėjo 
atšvęsti ir Romo tėvas (dar labai žvalus 
diedukas, jau netoli siekiantis tuos 
metus) bei anūkas 1 .inas su žmona Audra. 
Kiti anūkai, deja, negalėjo dalyvauti dėl 
didelių atstumų ir kitų įsipareigojimų.

Eugenijos Šimkienės atmintis pradėjo 
šluobuoti po vyro mirties prieš 
septynerius metus. Ketverius metus ji 
įstengė likti savo namuose, prižiūrima 
šeimos, ypač anūko Lino, kuris su ja (ir 
seneliu) kartu gyveno ir visapusiškai

S LIETUVOS SPAUDOS

Lietuvos čigonams - valstybės globa
Čigonai per dešimt Lietuvos 

nepriklausomybės metų tapo labiausiai 
neraštingais, skurstančiais, atskirtais nuo 
visuomenės gyventojais.

Taip teigiama Vyriausybės patvirtinoje 
romų (čigonų) integracijos programoje 
2001 -2004 metams.

Susirūpinti čigonais Lietuvą privertė 

scenoje, atrodo, dar nebuvo girdėti. Dr. 
Liuda Popenhagen perteikė ištrauką iš 
“Eiliuotosios Livonijos Kronikos”, kur 
vienas skyrius yra kaip tik skirtas 
Mindaugo krikštui. Ši kronika - tai vieno 
trylikto šimtmečio vokiečio poeto ir 
įvykių liudininko kūrinys, kur 
viduramžiams būdingu stiliumi bei vaizdų 
parinkimu aprašomi įvairūs nutikimai 
Pabaltijyje ir ypač to meto kovos tarp 
kryžiuočių ir lietuvių. Mindaugas čia 
išryškėja kaip galinga ir įspūdinga 
asmenybė.

Sukantis senosios istorijos rate, 
Vytenis Šliogeris su atitinkama intonacija 
perskaitė vieną iš Gedimino laiškų, 
kuriuos jis siuntė į to meto Vakarų 
Europą, kviesdamas iš ten pirklius, 
žemdirbius bei amatininkus ir 
pažadėdamas jiems judėjimo bei 
mokesčių laisvę. Pratęsdamas tekstą, 
Vytenis citavo iš kitų Gedimino laiškų, 
tuo pačiu ir iš amžininkų prierašų, kaip 
palankiai tie laiškai buvo sutikti 
svarbiuose to meto miestuose.

Grįžus prie Mindaugo, ši asmenybė 
buvo perteikta Justino Marcinkevičiaus 
tekstu iš jo pagarsėjusios dramos 
“Mindaugas”. Šitą skaitinį profesionaliai 
atliko Viktoras Ratkevičius, asistuojamas 
Vytenio Šliogerio. Viktoras Ratkevičius 
pasigėrėtinai perdavė įtampą tarp jau 
karūnuoto ir krikščioniu tapusio 
Mindaugo iš vienos pusės, ir, iš kitos 
pusės, jo brolio Dausprungo, kuris laikosi 
senųjų papročių ir tuo pačiu tarsi atspindi 
paties Mindaugo vidinį, sau 
prieštaraujantį balsą. Šis estetiškai 
sėkmingas skaitinys vaizdžiai parodė, kad 
efektyvų ir publiką sudominantį renginį 
galima sukurti ir techniškai minimaliomis 
sąlygomis. Reikia tikėtis, kad Viktorą 

nuteikė publiką. Grupėms vadovauja 
Antanas Pocius ir Vida Brindley.

Po tautinių šokių klausėmės mūsų 
mišraus choro “Lituania”, vadovaujamo 
Jono Pociaus. Chorui akompanavo Roma 
Dainiūtė (Dainius). Roma yra baigusi 
Elder konservatoriją Adelaidėje, o taip 
pat turi ir “Arts Management” diplomą. 
Šiuo metu dirba “Musica Viva Australia” 
Pietų Australijos padalinio 
administratore. TUrime būti dėkingi 

padėjo. Palaipsniui atmintis bei 
negalavimai pasiekė tokį laipsnį, kad 
nebuvo kitos išeities, kaip priglausti 
senelių prieglaudoje.

Eugenija Šimkienė pasižymėjo savo 
neeiliniu vaišingumu bei juostų audimu. 
Jau nuo Lietuvos laikų ji garsėjo ir kitais 
rankdarbiais. Jos audiniai puošia ne vien 
tik lietuvių, bet ir kitų tautybių namus 
visuose Australijos kampuose. Eugenijos 
darbai buvo išstatyti Lietuvių Dienų 
Tautodailės bei Adelaidės Meno Dailės 
parodose. Ji dosniai skirdavo savo audi
nius įvairių organizacijų loterijoms ir t.t.

Nepaisant negalavimų su atmintimi, 
gimtadienio proga sužvilgo jos ramios 
akys ir su šypsena ji įsijungė į “Ilgiausių 
metų, ilgiausių” dainavimą.

A.S.

Europos Sąjungos raginimas garantuoti 
visiems gyventojams vienodas teises.

Numatyta Vilniuje įkurti visuomeninį 
centrą čigonams, kur jie galėtų įgyti 
specialybę, veiktų lietuvių kalbos kursai.

Iš 3 tūkst. Lietuvos čigonų sunkiausiai 
verčiasi Vilniaus romai, kurių tabore 
paplitusi prekyba narkotikais. Ši vieta

Nijolė Vaičiurgytė, Zita Andriukaitienė ir Justina Kedienė prie parodėlės, skirtos 
Sibiro tremtiniams. Dalios Donielienės nuotraukos.

Katkevičių matysime ir dažniau, 
sumaniai vienaip ar kitaip išnaudojantį 
mūsų fiziškai ribotų scenų galimybes.

Istorišku žvilgsniu suręstai programai 
malonius ir melodingus atotrūkius 
suteikė žinoviškai susidainavusi 
“Sutartinė”. (Šia proga reikia paminėti 
ir canberriškės Rasos Mauragienės 
indėlį). “Sutartinė” pasirodė du kartus: 
pirmąjį kartą su dainomis “Yra šalis” ir 
“Oi giria giria”, antrąjį kartą - su “Kur 
eisiu eisiu” ir “Pylelė”. Minėjimo 
užbaigai “Sutartinė” atliko dar vieną, 
specialiai tremtiniams dedikuotą dainą 
“Prabilkite, žvaigždės”. Lietuviškai 
klausai artimais akordais “Sutartinė” 
tarsi suteikė lygsvarą ir papildė žodinį 
lietuviškosios istorijos perteikimą. Kaip 
galima spręsti iš dosnaus publikos 

pianistei, kad ji daug laiko ir dėmesio 
skiria mūsų chorui. Girdėjome tris 
dainas: “Jūra” (muz. ARaudonikio, 
žodž. V.Bložės), “Parvežkite kaulus” 
(muz. ir žodžiai A.Paulavičiaus) ir 
“Šiaurės pašvaistė (muz. S.Sodeikos, 
žodž. B. Brazdžionio). Chore 
suskaičiavau tik 20 dainininkų (su ryškia 
moterų persvara), tačiau ir šį kartą 
“Lituania” pasirodė gerai.

Minėjimas baigėsi Lietuvių Namų 
sodelyje, prie paminklo visiems sugiedant 
“Marija, Marija...” ir Lietuvos Himną.

Eugenijos Šimkienės 90 metų sukaktis. Nuotraukoje Jubiliatė tarp sūnaus Algio ir .dukters 
Lidijos. .
dažnai minima nusikaltimų suvestinėse.

Vilniaus čigonų bendruomenės 
atstovas Josifas Tyčina pripažino, kad iš 
kitų šalių atvykę jų tautiečiai pašiurpsta, 
pamatę, kokios skurdžios gyvenimo 
sąlygos Vilniaus tabore. Kitur taborai 
išnyko jau prieš 15-20 metų. “Mūsų 
žmonėms labai reikia mokytis, šviestis, 
tada ir visas gyvenimas pradėtų keistis į 
geresne pusę”, - sakė J.iyčina.

Vilniaus tabore kalbama rusų ir romų 

plojimo, toksai balansas buvo priimtas 
labai šiltai. Programą pranešinėjo Julija 
Viržintaitė, daugeliui pažįstama iš 
skautiškos veiklos.

Valstybės Šventės proga buvo 
pakartota Sibiro tremčiai skirta paroda 
(rengėja: Martina Reisgienė). Didoką 
parodos dalį sudarė kauniečio Antano 
Sadecko didelėmis nuotraukomis 
įamžinti vaizdai iš lietuvių tremtinių 
kapinynų Sibire. Šį kartą naujai buvo 
išstatyti reti tremties laiškai iš Vorkutos, 
Džcęką?:gąno, Altajaus krašto ir t.t. Tarp 
jų ir trikampio pavidalu sulankstytas 
popieriaus lakštas, kurį tremiama jauna 
moteris ketvirtą dieną slapta išmetė iš 
vagono, ir kurį nežinomas geraširdis visgi 
įmetė į pašto dėžutę persiuntimui į 
Lietuvą. V.jįn.

Programą suorganizavo Adelaidės 
Apylinkės Valdyba.

Norisi užbaigti gražiais sentimentais: 
kukliai, bet skoningai apipavidalintos 
minėjimo programos paskutiniame 
puslapyje randame eiles iš Anatolijaus 
Kairio istorinės poemos “Karūna”. Štai 
paskutinis posmas:

Tai Lietuva! Šalis vilties ir valios -
Ji amžina ugny ir vandeny!
Balta gėlė ant juodo amžių kelio,
Pražydusi Karūnos spinduly.

Viktorija Vitkūnienė

kalbomis. Tabore, kur gyvena apie 300 
čigonų, raštingų žmonių tėra keletas.

Įsigaliojus draudos medicinai, 
daugelis romų negali naudotis gydymo 
įstaigomis. Nemažai jų neturi lietuviškų 
dokumentų.

Arčiausiai taboro esančioje 58-ojoje 
vidurinėje mokykloje su rusų dėstomąja 
kalba mokosi apie 60 taboro vaikų.

Nukelta į 7 psl.
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Brantus zaiys Laiškai iš Vilniaus

Šiandien (IV/12) jau mėnuo kaip 
atvykome į Tėvynę. Tos keturios 

savaitės prabėgo labai greitai - jų beveik 
net nepastebėjome! Po truputį pradedame 
Įsijungti į dabartini Lietuvos gyvenimų. O 
jis nelengvas ir. galima sakyti, nelengvėja, 
bet vis dar smunka žemyn. “Gudrių” 
finansininkų dėka Lietuva paklupdyla ant 
kelių. Tad gal ir nenuostabu, kai eiliniai 
žmonės, nebesuduriantys galo su galu, 
atsidusę pašnabžda: “Anais laikais vistik 
buvo geriau!..”

O parduotuvėse lentynos lūžta nuo 
prekių gausos. Deja, dauguma jų įvežta iš 
užsienio. Palyginus su kainomis, 
buvusiomis prieš porų melų, jos dvigubai 
didesnės. Kaip ir visa kita, net ir plaukų 
apkirpimas pabrango: 1998 m. mokėjau 4 
litus, o dabar jau 8 litus. O pačios kirpyklos 
tuščios. Matyt žmonės kerpasi namuose, 
draugų ar šeimos narių aptarnaujami (taip 
mes darėme senais, gerais, smetoniniais 
laikais).

Parduotuvėse, kurios šiais laikais mažai 
kuo nusileidžia sydnėjiškėms, žmonės 
daugiausiai perkasi pigiausiai kainuojančius 
produktus: sūrį, varškę, pieną... Net gaila 
pažiūrėti, kai senos močiutės skaičiuoja 
rankoje gniaužiamus pinigėlius, žiūrėdamos, 
ar jų užteks!..

Ir prie gėrimų, kurių čia, toje pačioje 
Lazdynų parduotuvėje įrengtame atskirame 
skyriuje, pilna, pirkėjų nedaug, nors kainos 
palyginti nedidelės -už pusę litro, panašaus 
į konjaką, “Snapso” tik 11.80 Lt Žinoma, 
pilna ir brangių, užsieninių, kainuojančių 
po keliasdešimt litų - tik pirk! Daug įvairių 
rūšių vyno: lietuviško ir užsieninio. 
Lietuviškasis ir nebrangus, butelis lik po 
kelis litus.

Tie žmonės, kurie turi darbą - 
džiaugiasi. Bet darbų vis mažėja, o ir algos, 
palyginussu prekių kainomis, nežmoniškai 
mažos. Dukra, inžinierė-konstruktorė. 
privačioje firmoje per mėnesį uždirba 900 
litų, o iš jų turi pragyventi trys! ..

Pradedant mažėti atsivežtoms atsargoms, 
užvakar buvome nuėję į vaistinę, pasipildyti 
reikalingų vaistų. Ir labai nustebome, kad 
vaistai, už kuriuos Sydnėjuje mokėjome 
$3.80 (su reeeptu) arba $22 (jei dar nesi 
sulaukęs 65 m), čia kainuoja 122 litus. 
Žinoma, liek kainuoja ne visi vaisiai, bet 
ir už. pigiausius moki 8 litus ar dar daugiau. 

Tiesa, atrodo, kad visus vaistus čia gali gauti 
be recepto. Ar yra kokie papiginimai ir kam 
- dar nežinau. O pačios vaistinės atrodo 
lyg kokios šventyklos, aptarnaujamos baltai 
pasirėdžiusių vaidilučių. Nieko daugiau 
jose be vaistų nėra, ne taip kaip Sydnėjuje. 
kad gal lik traktoriaus vaistinėje negausi!

Automašinų Vilniuje pilna. Nenuostabu 
ir kad jų vairuotojai agresyvūs. Kur nebus, 
kai benzinas toks brangus.

lisanl tokioms sąlygoms, nenuostabu, 
kad jauni ir ne taip jauni lietuvaičiai, 
legaliai ir ne visai legaliai, veržiasi j užsienį, 
kur uždarbiai daug daug didesni. Tad 
nereiktų šnairuoti j brolį lietuvį, atvykusį 
ir į tolimąją Australiją vieno kilo dolerio 
užsidirbti - valgyti juk ir jie nori!

Pensijas Lietuvoje gauna tik ilgus metus 
dirbę (čia ne Australija, kur, per savo 
gyvenimą piršto nepajudinęs, atėjus 65 
metų ribai, gausi pensiją). Ji mokama pagal 
buvusią algą ir pagal dirbtų metų skaičių.

Murmėdavome, kad Sydnėjaus TV 
“kanalai” be žinių nieko geresnio nerodo. 
Dar didesnį šlamštą kiša Lietuvos stotys 
(išskyrus, kad čia mažiau komercinių 
skelbimų), kurių yra ar ne 5, neskaitant kitų 
25 - rusų, lenkų, vokiečių ir anglų kalbomis, 
kurias lengvai pasigauna Vilniaus TV 
aparatai. TV bei radijo programose labai 
gražiai pakalba vietos politikai, deja, nuo 
to ekonominė padėtis nepagerėja, gi 
pažadais sotus nebūsi! Tad: “Skęstančiųjų 
reikalas yra jų pačių rankose! Veiskitės 
kaip išmanote!”- kažkas pasakė.

Lizdvnų sustojime sėdę j troleibusą 
ir. 3, netrukus atsiradome Vilniaus 

centre, prie Katedros. Perėję perjos vis dar 
tebegrindžiamą šventorių, iš Pilies gatvės 
pasukome j Didžiąją, taigą esame beveik 
pačiame Vilniaus senamiesčio centre. 
Hjome ne šiaip sau pažioplinėti. bet rimtu 
reikalu - užmegzti ryšį su Australijos 
konsulu. Rytas gražutėlis, birželio saulutė, 
kad jau šviečia, o mes einame ir 
džiaugiamės, kad šiandien nereikėjo skėčių 
tempti!.. O žiūrėti yra į ką, ypač religingai 
nusiteikusiam žmogui, kur beeitum - 
bažnyčia prie bažnyčios! Štai Pilies gatvėje, 
dešinėje, Šv.Jonų bažnyčia; kairėje. 
Didžiosios gatvės pusėje - Šv. Praskovijos 
Piatniekajos cerkvė: toliau -Šv. Mikalojaus; 
o dar už vieno kito šimto metrų - 
Šv.Kazimiero bažnyčia ir jėzuitų 

vienuolynas. Didžiosios gatvės viduryje - 
Rotušės aikštė ir, savo statyba primenanti 
Katedrą, Vilniaus rotušė.

Trumpam užsukame j seną Subačiaus 
gatvę. Čia pokario metais gyveno mano 
busimoji žmona Palmyra su šeima. Įeiname 
į tipišką senojo Vilniaus kiemą, į antro 
aukšto vidų, kur ji gyveno. “Nesilaužiame”
- atsiminimai atsiminimais, o žmonių 
trikdyti nepatartina!..

Mažytėm, siaurom litmonų ir Arklių 
gatvelėmis patenkame į Karmelitų gatvę, 
esančių šone aikštės, kur 12-ame nr. 
susirandame ir Australijos konsulatą; jo 
nepastebėti negali - prie durų plevėsuoja 
mėlyna. Pietų Kryžiaus žvaigždynu 
pasipuošusi Australijos vėliava. Viduje, 
pirmame kambaryje - dvi merginos, 
užgulusios kompiuterius... Iš sekančio 
kambario, išleidusi interesantą, mus 
pasitiko dar viena labai simpatiška ponia
- konsulo nesą, bet kuo ji galėtų 
pasitarnauti?.. Užsiregistravom “dėl visa 
ko” kaip Australijos piliečiai. Paklausus, ar 
privalome dalyvauti ateityje vyksiančiuose 
valdžios rinkimuose Australijoje, pasakė, 
kad nebūtinai. Jei norėtume, tai tą 
turėtume atlikti per Stockholme 
reziduojantį Australijos ambasadorių.

Vėl vaikštome Vilniaus senamiesčio 
prieš 3 ar 4 melus perdažytomis gatvėmis. 
Pastatai ne tik naujai nudažyti, bet ir 
suremontuoti taip, kad vaikštant jo 
siauromis gatvelėmis tikrai jautiesi 
viduramžiškame mieste. Vaizdą, žinoma, 
gadina ne tų laikų drabužiais apsirengę 
žmonės ir dar daugiau - automobiliai, 
kuriais užgriozdintos visos gatvės ir 
gatvelės, visos aikštės.

Begeriant arbatą vienoje kavinukėje 
(baigiu atsisakyti nuo vilnieliškos kavos - 
viena, kad jos mažyčiuose puodukuose tik 
porą gurkšnių teduoda, antra - kad jos 
skonis kaip činčiberio, į ją net nepilama 
pieno, įsivaizduojate?..), sugalvojome, kad 
reikėtų paklaidžioti po Vilniaus senąjį 
miestą kiek ilgiau, bet tai sutrukdė užėjęs 
gan staigus lietus. Vis tik dar spėjome 
apžiūrėti netoli Aušros Vartų senučiukę 
Švč. Trejybės gotikinę cerkvę, statytą 1541 
m. kunigaikščio Konstantino Oginskio. 
Šventovės didieji vartai barokiniai. 1608 m 
vienuolyną parėmė bazilijonai vienuoliai ir 
čia įrengė buvusią labai garsią anų laikų 
spaustuvę. XIX a. pradžioje carinė valdžią 
šį vienuolyną pavertė kalėjimu, kuriame 

drauge su kitais filaretais kalėjo rašytojas 
Adomas Mickevičius. Tarybiniais metais 
bažnyčioje buvo įrengtas vyno pilstymo 
sandėlis, o šalia esančiame vienuolyne - 
pedagoginis institutas; dabar čia veikia 
technikos universiteto fakultetas. Be 
bažnyčių, šioje senamiesčio dalyje yra 
daugybė- įvairių įstaigų, prekybos namų ir 
daug įvairių įdomių pastatų, paminklų. Kai 
kurie pastatai iš XIV šimtmečio, bet apie 
juos vėliau.

Skėčio tądien vistik prireikė!
A nądien bičiulių Genutės ir Jono 

xxpakviesti, sėdę į automobiliuką po 
keliolikos minučių atsiradome jų 
užmiestiniame sodelyje, kokius čia turi 
beveik kiekvienas vilnietis dar iš anų ' senų, 
gerų” laikų. Sodas-daržas užima 9 arų 
plotą. Šiame rajone tokių ar ne pusantro 
šimto, kiti - toliau ar arčiau Vilniaus (kai 
kurie jų gana toli nuo miesto), bet visi gerai 
prižiūrimi, nes tai šeimų pagrindiniai 
daržovių-vaisių šaltiniai. Deja, šį pavasarį 
jie buvo smarkiai nuniokoti vėlyvų gegužės 
mėnesio šalčių, kurių metu temperatūra 
buvo kritusi iki 8 laipsnių šalčio. Tad daižus. 
kad ir pavėluotai teko atsodinti gegužės 
pabaigoje. O obuolių ir kilų vaisių šiemet 
taip jau ir nebebūsią... Daugelio šių 
sklypelių vyresnio amžiaus savininkai (kai 
kurie ir su anūkais), juose praleidžia visą 
vasarą. O paskutiniu metu ir turtingieji 
vilniečiai pradeda čia kurti savo vilas.

Bičiulių sklypuko vidury - jų pačių 
statytas namelis su kitais “priedais”: garažu 
ir 1.1. Čia vasaros metu daug laiko 
praleidžia šeimininkė Genutė, kuri, kaip 
ir dauguma lietuvių moterų, geriausiai 
išmano daržininkystės reikalus. Anksčiau 
čia vykdavę sodybėlių-sodų puošimo 
konkursai, kuriuose ji laimėdavusi dažnas 
premijas. Paskutiniu metu šis paprotys 
buvo užleistas, bet dabar žadama vėl jį 
atgaivinti.

Čia pat už namo, paėjus gatvele 
keliolika žinginių, valdiškas sodintas pušų 
- berželiais pamargintas - miškas. Genulė 
pasakoja, kad jau turėtų būti ir pirmi 
ankstyvieji grybai, bet orai šiemet labai 
sausi, o grybai mėgsta drėgmę ir šilumą!.. 
Bei už tai žemuoges rinkom rieškučiom!

Pasivaikščiojus po mišką, pietūs buvo 
nepaprastai skanūs (o jie užsitęsė iki 
pavakarių!).

□
Ar stiprybės semsimės iš praeities?

Janina Malįjauskienė

Nuskambėjo, nuaidėjo Tautos šventės 
renginiai. Kaip ir kasmet, jausmingai, su 
patosu kalbėta apie didingą, kultūringą, 
humanišką LDK. Į Mindaugo, 
Gedimino, Kęstučio ar Vytauto Lietuvą 
žvelgiame tarsi tai būtų genijų šalis, 
įsprausta tarp niekingų kaimynų, ilgainiui 
sužlugdžiusių mūsų didybę. Šis 
romantizmo epochos pagimdytas saldus 
lietuviškas mitas, įsipilictinęs ir istorijoj, 
gerokai prasilenkia su tiesa. 
Apgailestauju, kad mūsų prelegentams 
stinga įžvalgos, kritiško žvilgsnio, gal net 
racionalaus mąstymo. Iš knygų, senų 
žurnalų tekstai nurašomi, ir patriotinė 
pareiga atlikta. Klausytojai, žinoma, 
velija savo būtovę kaip ir dabartį regėti 
iliuzinėje šviesoje, nes tai stiprina tautos 
ir asmens vertės pajautimą.

Kaimyninių mums šalių kronikininkai 
vėlgi tendencingai yra rašę, kad baltai esą 
puslaukinės gentys, besislapstančios 
miškų glūdumose ir apsigina nuo priešų 
lik neišbrendamų lieknų, neįžengiamų 
girių, gausių ežerų bei upių dėka. 
Gamtinės sąlygos, žinoma, turėjo 
anuomet gynybinės reikšmės, tačiau ne 
jos sąlygojo tautos išlikimą, o senojo 
pagonių tikėjimo pagrindu sukurta 

žemdirbio kultūra.
Stebėdami gamtą, jos kaitą, 

dėsningumus, įsiklausydami j savo vidinį 
balsą, mokydamiesi iš klaidų, protėviai 
surado tinkamiausias raiškos formas savo 
materialiniams bei dvasiniams 
poreikiams tenkinti. Pagonybė įtaigiai 
skatino siekti gėrio, tiesos, todėl 
buitiškumas persipynė su sakralumu j 
vieningą, neišardomą visumą, kuri 
persmelkė protėvių gyvenseną ir jungė 
žmones patvariais vienybės, 
draugiškumo, brolybės saitais.

Tuo pačiu pagrindu kūrėsi ir 
kariuomenė. Tačiau šitokios nuostatos 
galiojo tik genties ribose, nes kitoms 
giminingoms kiltims sentėviai buvo kur 
kas mažiau dėmesingi. Žygius į svetimas 
žemes kunigaikštukai vykdė kas sau. 
Sutelkti stambesnes pajėgas pavykdavo 
tik bendro mirtino pavojaus akivaizdoje. 
Antai prūsų kovose su Ordinu nei 
lietuviai, nei žemaičiai neatėjo 
kaimynams į pagalbą. Net didžiojo prūsų 
sukilimo metu pasilikome nuošaly. 
Nestigo trinties amžių bėgyje ir tarp 
aukštaičių bei žemaičių. Susiprasta per 
vėlai, kai, anot Simono Stanevičiaus, 

„Man lenciūgas ant kaklo, tau pančiai 
paliko“. O kiek brolžudiško kraujo 
pralieta vienijant Lietuvą!

Valstybės nuosmukio priežasčių 
reikėtų ieškoti tautos charakterio 
ypatumuose. Gyvendami tarp girių, 
lietuviai užsidarė savyje, atitrūko nuo 
pasaulio, neišmoko veržtis pirmyn, 
perimti pažangesnę mintį. Vėliau 
žemdirbio sąmonę slopino dvaras, 
Bažnyčia ir okupantas. Kūrybinė mintis 
sustingo.

Nemokėjome ir šiandien nemokame 
sugyventi tarpusavy. Nutautę didikai, 
bajorai nekentė, išnaudojo, niekino 
liaudį. Pastaroji, žinoma, ne meile 
atsilygino. Santarvė galima tik visoms 
socialinėms grupėms bendradarbiaujant. 
Šiandien partijos Lietuvoje pjaunasi, 
drabstosi purvais, pralobusieji neužjaučia 
vargstančių. Svetur tarp senųjų pabėgėlių 
ir naujai atvykstančių emigrantų, tarp 
kartų, tarp skirtingas pažiūras turinčių vis 
šmėkščioja uodegą parietęs juodas 
katinas.

Neseniai televizijos programoje iš 
Maskvos vienas aukštas Kremliaus 
pareigūnas nusiskundė, kad Čečėnijoj

Nukelta j 7 psL

Vilniuje “Lietuvos Aido” galerijoje 
gegužės ir birželio mėnesį vyko sydnėjiškių 
menininkų Jolantos Janavičienės ir 
JurgioJanavičiaus parodos. Jolanta išstatė 
piešinius ir keramikos darbus, o Jurgis - 
fotografijas. Nuotraukoje Jolanta parodos 
atidaryme
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Aliutėskampelis
VALDŽIA ID VALDOVAI

Valdyti - savo valiai palenkti. Galbūt giminiuojasi su slavų šaknim “vlad” - galia, 
valdymas, o gal tai tik šiaip sau panašumas, nes kalbininkai jų neriša. Pradžioje valdydavo 
arklius, vežimą, o vėliau ir visą savo valstybe. Apvaldydavo ir užgrobtas žemes. Atsirado 
daugybė žodžių: valdžia (Sirvydo žodyne XVI a ), valdymas, valdytojas, valdyba, valdi/vs, 
valdininkas (įvestas Ryg. Jono). Ryg Jono įvestas ir valdovas, vieton anksčiau buvusio 
“valdono”.

Karalius paimtas iš gudų “karol”. Į slavų kalbas šis žodis atėjo iš sen. vokiečių k., bet 
ten jis buvo tikrinis žodis-Prancūzijos karaliaus Karolio Didžiojo (VIII a.) vardas. Panašiai 
ir kaizeris kilo iš Romos imperatoriaus Cezario vardo. Kalbėdami apie Vokietijos valdovą, 
lietuviai sako kaizeris, tačiau lenkai iš Cezario pasidarė “cesarz”, o į Lietuvą jis nuėjo 
kaip ciesorius. Gudai ir rusai sutrumpino žodį iki “car”. Iš ten Į Lietuvą atėjo caras arba 
cerius (Tverečiaus apylinkėje).

Rikis arba rykis vartojamas valdovo, karaliaus prasme. S.Daukantas (XIX a.), 
ieškodamas tinkamo žodžio, atrodo, iš prūsiško žodyno bus paėmęs žodį “rikijs” -valdovas. 
Gi prūsai šį žodį pasidarė iš vokiško “Reich” - karalystė, prūsiškai “riks”. Bet jau 
M.Daukša (XVI a.) vartoja “rykauti”-valdyti, tvarkyti, o rikė, rikia - tvarka, eilė. Iš to 
seno žodžio dar dabar tinime rikiuotė, rikiuotis - į eilę stoti. Dėl to ir javų gubos, statomos 
į eilę, vadinasi rikės.

Prikiš gali būti ne tik karalius, bet ir šiaip karinį išsilavinimą turintis žmogus, senovės 
Lietuvoje - kariuomenės vadas. Tokia prasme rikį turime ir šachmatų lentoje.

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO
“Bambizas” - įžeidžiantis žodis
Bevartydamas (ir skaitydamas) 

“Mūsų Pastogės” Nr. 24 užkliuvau už 
“Aliutės kampelio”. Su malonumu 
perskaitau šį “kampelį” iš savaitės į 
savaitę, tačiau pasijutau asmeniškai 
užgautas, pažvelgęs į išvedžiojimus 
žodžio “bambizas”.

Autorė rašo: "barnbizais dabar vadina 
evangelikų tikėjimo žmones". Nesutinku! 
Ir štai kodėl? Pirma, evangelikų tikėjimas 
yra per didelis bendrinimas. Prieš
karinėje, t.y. prieš H-ą pasaulinį karą, 
Lietuvoje buvo dvi evangelikų 
(subendrinus) bažnyčios - tai evangelikų 
liuteronų ir evangelikų reformatų. 
Pirmoji yra kilusi iš Vokietijos, antroji su 
Vokietija nieko bendra neturi: 
evangelikai reformatai yra kalvinistai, 
kilę iš Šveicarijos, Lietuvos teritorijoje 
gyvenę daugiausia Biržų ir dalinai 
Kėdainių apskrityse, globojami 
kunigaikščių Radvilų. Tai juos 
“barnbizais” ir vadino. Ar tas žodis ką 
nors su “bamba” turi-nežinau, bet tikrai

Į KALBAM APIE KALBĄ~| SKAITVARDŽIAI
1 ,abai dažnai daromos klaidos, kai su 

daugiskaitiniais daiktavardžiais 
vartojami ne dauginiai, bet paprastieji 
skaitvardžiai. Šios rūšies klaidos labai 
paplitusios tiek Lietuvoje, tiek čia, 
išeivijoje. Labai dažnai pasakoma ar 
parašoma: “Aš ten buvau tris metus. Prieš 
du metus jis grįžo iš užsienio. Jau penki 
metai, kai iš Jo negaunu jokios žinios”. Tai 
didelės klaidos. Šiuos sakinius taip reikia 
pataisyti: “Aš ten buvau trejus melus. Prieš 
dvejus metus jis grįžo iš užsienio. Jau 
penkeri metai, kai iš jo negaunu jokios ži
nios”. Metai yra daugiskaitinis daikta
vardis, todėl su juo reikia vartoti 
dauginius skaitvardžius.

Kas yra tie daugiskaitiniai 
daiktavardžiai? Tai tokie, kurie neturi 
vienaskaitos, o tik daugiskaitą. Jų lietuvių 
kalboje turime nemaža, pvz., metai, 
durys, vartai, marškiniai, kelnės, žirklės, 
kailiniai, vestuvės, sutiktuvės, išleistuvės, 
mišios ir kt. O dauginiai skaitvardžiai yra 
šie: vieni (arba vieneri), dveji, treji, 
ketveri, penkeri, šešeri, septyneri, 
aštuoneri, devyneri.

Keista, kad tik prie žodžio metai 
daugelis kergia paprastus, o ne dauginius 
skaitvardžius, bet su kitais daugiskai
tiniais daiktavardžiais paprastai visi 
taisyklingai vartoja dauginius skaitvar
džius. Juk niekas nepasakys: “Nusipirkau 
du marškinius ir tris kelnes”. Visi pasakys: 

netikiu, kad jis sietųsi su vokiečių pilvūzu. 
Aprašymas, kad vokietis matomas kaipo 
storapilvis su alaus bokalu, skamba 
daugiau kaip Bavarijos ūkininko įvaizdis. 
Dar nuo baudžiavos laikų mūsų liaudis 
(kaimo gyventojai) vokietį įsivaiz
duodavo kaip poną ūkvedį su čebatais 
(auliniais batais) ir rimbu rankoje, o ne 
pilvūzą su alaus bokalu.

Evangelikai liuteronai daugiausia 
gyvenę Tauragės ir Šakių apskrityse. Dėl 
jų tikėjimo kilmės, buvo paniekinamai 
vadinami prūsais arba prūsokais, o kai 
kuriose vietose, norint žmogų daugiau 
užgauti, netgi “fliukais” (iš vokiečių 
keiksmažodžio “verflucht”).

Beje, žodis “bamba” tarp padorių 
žmonių nebuvo vartojamas ir, jei mano 
a.a. tėvelis jį būtų iš mano lūpų išgirdęs, 
tikriausiai būtų apskaldęs abejas ausis, 
kad dar ir šiandien su “kalitijorais” 
vaikščiočiau.

Nesu etimologas, bet manau, kad ir 
toje srityje turėtų veikti bent šiokie tokie 
etikos nuostatai. Teodoras J.Rotcas

“Nusipirkau dvejus marškinius ir trejas 
kelnes”. Kodėl su visais kitais 
daugiskaitiniais daiktavardžiais taisyk
lingai vartoja dauginius skaitvardžius, tik 
su metais nėra įpratę vartoti? Gal dėl to, 
kad yra ir žodis metas, kuris vartojamas 
vienaskaitoje, pvz.: “Jau metas keltis. Jau 
metas baigti darbą". Metai yra dvylikos 
mėnesių laikotarpis, o metas reiškia tą 
pat, ką laikas. Tad šių dviejų žodžių 
reikšmė yra skirtinga.

Ne kartą teko pastebėti, kad kai kurie, 
žinodami, kad su žodžiu metai reikia vartoti 
dauginius skaitvardžius, bijodami nesuklysti, 
pradeda dauginius skaitvardžius vartoti ir su 
kitais, nedaugiskaitiniais daiktavardžiais, 
reiškiančiais laiką, pvz.: “treji mėnesiai, 
ketvertas savaitės” ir pan

Reikia atkreipti dėmesį, kad ir tie, 
kurie vartoja dauginius skaitvardžius, 
suklysta šių skaitvardžių galininko links
nyje: “Priešpenkeris metus...”Tai klaida. 
Šių skaitvardžių galininko galūnė yra - 
us: dvejus, trejus, ketverius ir t.t.

Kalbant apie skaitvardžius, dar bus 
pravartu priminti, kad kiekiniai 
skaitvardžiai nuo vienuolikos iki 
devyniolikos galininko linksnyje neturi 
nosinės, pvz. “Už devyniolika dolerių 
nusipirkau dvylika sąsiuvinių ir penkiolika 
pieštukų”. Ši taisyklė galioja ir žodžiui 
keliolika: “Jau perskaičiau keliolika 
knygų” (“Laiškai lietuviams”)

IS REDAKCIJOS PAŠTO

Gandai apie Lietuvių Dienas
Per keturiasdešimt metų maišantis 

Sydnėjaus lietuvių bendruomenėje ir, kai 
kam savo laiku užmynęs ant “mazolio”, šį 
kartą studijuoju Australijos 1 dėtuvių Dienų 
programą.

Kaip choristui man rūpi pati Dainų 
Šventės vieta River ar Riverside Theatre, 
Parramattoje? Kiek iš sydnėjiškiųžino, kur 
randasi vienas ar kitas iš šių teatrų, jau 
nekalbant apie atvykusius iš kitų miestų? 
Negi jau nebuvo salių arčiau Lietuvių 
Klubo Bankstownc?

Po koncerto visada vyksta tradicinė 
chorų vakarienė. Apie ją eina visokių 
gandų. Žiūrint į programą, gruodžio 30 d. 
Lietuvių Klube pirmenybę turi Baleto 
popietė. Klausimas: kada ji baigsis ir kokiu 
būdu mūsų choristai ir choristės 
šeimininkės, dainuodami scenoje, tuo pačiu 
laiku už 10 km sugebės paruošti 
vakarienę??? Ar negrįžta atmintis “slyvų” 
vakarienės, apie kurią niekas kitas geriau 
nežino, kaip aš pats?..

Malonu, kad Sydnėjujc atsirado baleto 
mėgėjų ir rėmėjų, kurie remia baletą

Jau po didžiųjų paradų
Neseniai iš Lietuvos gavau laiškelį, 

kuris, manau, bus įdomus ir “Mūsų 
Pastogės” skaitytojams. Rašo Ramona ir 
Ramutis Zakarevičiai. Ramona Rataitė- 
Zakarevičienė, kaip žinia, Lietuvoje 
lankėsi su Didžiuoju Australijos madų 
paradų (jį turėjome laimės matyty ir 
Sydnėjaus Lietuvių Klube). Štai ką ji 
praneša:

“Paradai Vilniuj ir Klaipėdoj labai 
gerai praėjo. Per pirmą paradą Vilniuj 
lankėsi Adamkienė, o per antrąjį 
Brazauskas. Labai daug “coverage” per 
televiziją, radiją, laikraščiuose ir

Kodėl Australijos lietuviai saves nesigarbina?
Karts nuo karto peržiūriu du kart į 

metus Australijos Ordinu apdovanotų 
asmenų paskelbtas pavardes - ypač po 
to, kai man pačiam pakliuvo toksai 
pagerbimas. Vis ieškau lietuviškų 
pavardžių. Retai, labai retai jų randu. 
Reguliariai randu pagerbtų už nuopelnus 
(“for services to...”) graikų, žydų, 
vietnamiečių ir kitų tautybių visuomenių 
asmenų. Bet ne lietuvių!

O mūsų tautiečių, vertų viešo 
pagerbimo už nuopelnus Australijos 
lietuvių visuomeniškoje veikloje, aiškiai 
matosi net kelios dešimtys. Reikia tik 
duoti pasiūlymą / nominaciją ant blanko, 
kurį galima gauti per: Honours 
Secretariat, Government House, 
Canberra, ACT, 2600 arba skambinant

Eina garsas iš Tėvynės...
Eina ganias iš Tėvynės - Rinksim naują Seimą! 
Vienus rinksim, kitus skinsim - o trečius 
išmesim!
Kai daugiau galvą išrinksim - bus linksmiau 

valdyti!
Pasisamdę išmintingus (juos nereikia rinkti) 
Jie valdys kaip išmanys - Seimas iš paskos 
lakstys.
Jie išleis, pakeis ir tvirtins - taip kaip visados. 
Jie skolą uždėti tautai nebijos.
Jie draugams ir “švogeriukams" paskolas 
suteiks.
Net ir sau tik dešimt procentukų reikalaus! 
Ten taip dingo ir dar dings milijardai litą!!!
(Nežinau, ar mūsų poetai priims mano 

kūrybą?)
Rudenį Lietuvoje bus Seimo rinkimai. 

Daug girdėti apie partijų skilimą, 
suartėjimą, naujų partijų steigimą, bet 
dar nebuvo girdėti, kaip valdys - tik, kaip 
susiskaldys!

Atrodo, kad šūkių: “mes už. tą ar tą”, 
“mes pritariam tam”, “mes į NATO” ir 
panašiai užtenka Lietuvos rinkiminėje 

Lietuvoje. Mūsų bendruomenėje, kai reikia 
atstovauti lietuvius, tai nėra kito tokio 
kultūrinio vieneto kaip mūsų choras 
“Daina”. Ar tai mūsų bendruomenėje, ar 
už jos ribų, didžiuojasi juo savi ir svetimi. 
Penktadienio vakarais vyksta choro 
repeticijos. Dirigentai Birutė Aleknaitė ir 
Justinas Ankus - abudu gimę Australijoje 
- po darbo skuba į choro repeticijas. Ar 
yra Sydnėjuje iš jaunosios kartos žmonių, 
dirbančių su tokiu pasiaukojimu lietuvių 
bendruomenei ir lietuvių kultūros 
išlaikymo srityje?

Penktadienio vakarą Lietuvių Klubas 
be choro ir be svetimšalių “žemaičių” būtų 
tuščias. Grįžtu vėl prie tos pačios minties, 
kas turėtų pirmenybę Klubo patalpose: 
choras ar baletas? Kažkas padarė klaidą 
rezervuojant Klubo salę Baleto popietei. 
Ar turi ši popietė ką nors bendra su 
lietuvybe? Jeigu buvo padaryta klaida, tai 
dar nevėlu ją pataisyti ir atsižvelgti į 
“Dainos” chorą ir atvykstančius mūsų 
choristus iš kitų miestų. Mes tik savo 
namuose jaučiamės namie...

A.Kramilius

žurnalus, net po keletą kartų. “Lietuvos 
aidas” praeitą pirmadienį įdėjo į pirmą 
puslapį. Vakar buvo labai gražus 
straipsnis “Ryte” (jau antrą kartą). (Gali 
paminėti Ritai!). Klaipėdos universitetas 
Ramonai įteikė uiniversiteto medalį. Tai 
retas pagerbimas! Mūsų dtaugams 
australams Lietuva labai patiko. Gavo 
pakvietimą ir kitais metais atvažiuoti. 
Žada jie tą padaryti. Grįšime į Sydnėjų 
liepos 23 d. Iš Lietuvos išskrendame jau 
trečiadienį liepos 12d., bet dar užsuksime 
pas gimines į Phoenix.”

Algis Bučinskas

tel.: 1800 5S2 275. Nominuotas asmuo 
neturi būti koksai “supermenas”, bet 
asmuo, nuoširdžiai pasišventęs 
Australijos lietuvių ir lietuvybės labui.

Netylėkime! Drąsiai garsinkime 
lietuvių vardą Australijoje. Neleiskime 
australams pamiršti, kad mes esame 
veiklūs ir vertingi Australijos piliečiai. 
Jau beveik 10 metų, kai Lietuva ir 
lietuviai atkreipė pasaulio dėmesį. Dabar 
žiniaklaida pozityviai mini lietuvius 
sportininkus (krepšininkus ir 
dviratininkes), bet daug negatyvios pylos 
gauname nacių kolaborantų dėka. 
Skelbkime savo teigiamus nuopelnus čia, 
pačioje Australijoje. Ir nepavydėkime 
savo artimui..! Su geriausiais

Dr. A.V.Stcpanas, AM

propagandoje!
Nė viena partija dar nepaskelbė (o 

rinkimai jau už kampo) savo smulkių 
programų, nei viena neapskaičiavo, iš kur 
ir kiek valdžia turės pajamų? Nepasakė, 
ar reikės sumažinti ar pakelti mokesčius 
- ir kokius mokesčius? Nei viena 
nepateikė iždo paskirstymo - kiek žada 
išleisti švietimui, gynybai, administracijai, 
žemės ūkiui ir kitiems reikalams? Man 
atrodo, kad neužtenka kalbėti bendro 
vidaus produkto procentais. Politikoje 
reikia skaičių! O kaip su Sodra, 
pensijomis ir tarnautojų algomis?

Nei viena partija nepaskelbė viešų 
darbų programos, kur ir kokius taisys 
kelius ar praves naujus? Ką darys su 
geležinkeliais? Kiek skirs uosto remontui 
ir oro uostui?

Eina garsas iš Tėvynės...
Vincas Bakaitis
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Antanas Laukaitis

Lietuvos sportininkai 
- tremtiniai

Neseniai buvęs 
ištremtųjų i Sibirą 

minėjimas man priminė ir tuos IJetuvos 
geruosius sportininkus, kurie taip pat 
žiauriai buvo ištremti į Sibiro lagerius ar 
kalėjimus ir tuo jų sportinė karjera 
sužlugdyta. Sportą pamėgęs jau nuo pat 
vaikystės dienų, su dideliu susižavėjimu 
stebėdavau mūsų to laiko geruosius 
sportininkus, jie man atrodė tikri herojai 
Kauno IV valstybinėje gimnazijoje kūno 
kultūros sporto mokytoju buvo geras 
atletas, atsargos leitenantas, žemaitis 
Jasiūnas, kuris pirmosios sovietinės 
okupaeijos metu buvo suimtas ir išvežtas. 
Netekom tada ir mūsų klasės aukštaūgio 
krepšininko šančiškio Jono Bursevičiaus, 
kuris saugumo buvo užverbuotas šnipinėti 
mūsų gimnazijoje, bet. neparašęs nė vieno 
raporto, taip pat buvo išvežtas.

Jau gyvenant Australijoje, progai 
pasitaikius labai nuoširdžiai išsikalbėdavome 
su buvusiu vienu žymiausių Lietuvos 
krepšininku, anų laikų mano herojumi, 
laikomu Australijos lietuvių sporto “tėvu” 
Leonu Baltrūnu. Karui prasidėjus, kai 
nuėjau į Kauno Kūno Kultūros rūmus, 
man teko tapti to laiko partizanu - jaunam 
gimnazistui gauti šautuvą ir stovėti įvairiose 
sargybose. Šių rūmų partizanų būriui 
vadovavo [..Baltrūnas ir kiti žymieji mūsų 
sportininkai. Vėliau ir man teko būti 
Kauno LGSF klubo nariu, atstovauti 
jaunius ir artimiau susipažinti su vyresniais 
mūsų sportininkais.

L.Baltrūnui. Zenonui Puzinauskui, 
broliams Andriuliams. Pranui Mažeikai, 
broliams Norkams, Leonui Petrauskui ir 
kitiems pavyko pabėgti nuo ateinančių 
bolševikų, jie įsikūrė įvairiose pasaulio 
valstybėse ir ten tęsė lietuviškas sporto 
tradieijas. lačiau daugeliui teko paragauti 
sovietinio “rojaus” malonumų Sibire. Po 
karo vienas geriausių ne tik Lietuvos, bet 
ir visos Sovietų Sąjungos krepšininkas, 
centro puolėjas Vincas Serceviėius atsidūrė 
Vorkutos lageryje, vėliau reabilituotas grįžo 
į Lietuvą, tačiau niekuomet nebebuvo 
kviestas į SSSR rinktinę, nors ir buvo pats 
geriausias to laiko centro puolėjas. Būnant 
Lietuvoje, ne vieną kartą teko jį sutikti ir 
išgirsti labai įdomius pasakojimus.

Garsiems to laiko krepšininkams 
G. Budnikui R.Venzbetgui, St Astrauskaitei, 
V.Variakojui, A.Linkevičiui. 1939 metų 
Europos čempionams V.Leščinskui, 
M.Šliūpui ir St.Šačkui taip pat teko 
paragauti karčios sibiriškos duonos. Galbūt 
vienas iš laimingesnių buvo žinomas 
žemaitis, krepšininkas Kazimieras 
Petkevičius, su kuriuo susipažinau 
Melbourno olimpiados metu, o vėliau 
susitikdavome Lietuvoje. Jis kartu su 
broliu buvo Lietuvos aktyvistų fronto 
narys, dalyvavo pogrindinėje veikloje, 
palaikydamas ryšius su Telšių rajone 
buvusiais partizanais. Laimei, jo niekas 
neįskundė. jis baigė studijas Leningrade, 
ten žaidė krepšinį ir buvo net sovietų 
rinktinės narys.

Mano jaunystės dienų vyresnieji 
draugai, vokiečių okupacijos laikais buvę 
vieno iš geriausių LGSF klubo 
krepšininkai: Vytautas Proscevičius, Petras 
Pimenovas, atletas Alfa Šidiškis buvo 
suimti ir bausmę atliko sovietinėse anglių 
kasykkisc, o grįžę į IJetuvą pusiau slaptai 
gyveno provincijoje ir apie sportą galėjo tik 
sva joti. Geriau pasisekė aukštajam centro 
puolėjui Vytautui Žemaičiui, kuris, 
“sukombinavęs” dokumentus, kita pavarde 
išvažiavo į Lenkiją ir ten pradžioje kaip 
“lenkas” žaidė už Lenkijos rinktinę.

Sunkūs ir skaudūs tai buvo laikai visai 

lietuvių tautai, o tuo pačiu ir mūsų 
sportininkams, kurie ir lageriuose, nors 
alkani ir po sunkių darbų, sugebėdavo dar 
ir krepšinį pažaisti prie paprastos lentos 
pritvirtinę lanką, o mėtė brezentinį vatos 
prikimštą kamuolį ir taip prisimindami savo 
sportines dienas Lietuvoje.

Leonas Baltrūnas pasakojo, kad 
grįžusioms iš tremties sportininkams 
padėdavo kiek galėjo, kiek leido sąlygos ir I 
to laiko buvę jau komunistiniai sporto 
vadovai, nors, žinoma, ir jie turėdavo 
prisibijoti visagalio tuometinio saugumo.

Buvo ir taip
Lietuvoje teko susitikti ir dabar 

palaikau ryšius su savo jaunystės dienų 
draugu, Alytaus valstybinės gimnazijos 
(vėliau miesto) stalo teniso čempionu, su 
kuriuo ir man teko ne vieną setą sužaisti, 
Algirdu Kavaliausku. Gimęs gražiame 
Ginčionių kaime, Seirijų valsčiuje. Alytaus 
apskrityje, baigęs šio miesto gimnaziją 
studijavo Kauno Vytauto Didžiojo 
universitete lituanistiką. Kai pirmosios 
okupacijos metu čia buvo organizuota 
pasipriešinimo veikla, jis buvo tiltas tarp 
studentų ir karininkų. Studijuodamas jis 
dirbo Valstybinėje grožinės literatūros 
leidykloje redakcijos sekretoriumi. Čia jam 
teko susitikti su to laiko visais žinomaisiais 
rašytojais. 1946 metais jį pačioje leidykloje 
suėmė ir kelis mėnesius laikė Kauno 
saugume, vienoje kameroje su poetu Kaziu 
Jakubėnu, aviacijos generolu Juozu 
Kraucevičium, lakūnu Geniu, mediku J. 
Piliponiu ir kitais. Sekminių išvakarėse i 
išvežė į Vilnių ir patalpino saugumo 
tardymo rūsiuose. Tardymai, daugiausia Į 
naktimis, būdavo labai sunkūs ir žiaurūs. 
Jis buvo pakabintas už rankų, kojoms 
nesiekiant žemės, nuo smūgių sulaužytas 
raktikaulis, kuris negydomas suaugo kreivai 
ir vėliau paveikė vaikščiojimą.

Beveik visi tardytojai buvo 
enkavedistai žydai, kaltindami įvairiausiais 
dalykais, kurių aš neprisipažinau". - taip 
rašė man A.Kavaliauskas. Kalėjimo 
rūsiuose jis sutiko, be kitų žinomų Lietuvos 
žmonių, ir Žemaitijos vyskupą Vincentą 
Boriscvičių (vėliau sušaudytą). Irkamerojc 
vyskupas išliko labai kilni asmenybė. Jis 
dvasiškai šildė nelaimės draugus, gaivino 
ir stiprino sunkiomis tardymo valandomis. 
Jis labai sielojosi dėl tautos likimo, 
skaudžių nelaimių ir dvasinio sumenkimo.

Kaip perstebuklą A.Kavaliauskas buvo 
iš kalėjimo išleistas, nes visus kaltinimus j 
neigė ir nebuvo tam įrodymų. Paleist jį 
paleido, bet nedavė jokių dokumentų, pasą 
grąžino, tad toliau studijuoti ir 
prisiregistruoti nebuvo jokios vilties. 
Padedamas kitų, jis pasidarė naujus 
dokumentus, tapo Petras Aleksoms, įstojo 
į Pedagoginį institutą ir toliau dirbo 
pogrindyje. Buvo atgaivinta akademinio 
jaunimo Aušros Vartų kolegija. Jis turėjo 
ryšius su Dainavos apygardos partizanų 
vadu J.Gegužiu (Dienmcdžiu), Adolfu 
Ramanausku (Vanagu) ir kitais. Kai žuvo 
taip vadinamas padirbamų sovietinių 
dokumentų “profesorius” Antanas 
Morkelis, jam teko perimti šias pareigas ir 
padirbinėti įvairius dokumentus. Jis gyveno 
Vilniaus lietuvių buvusio herojaus, gynusio 
Lietuvos garbę dvikovoje su lenkų 
karininku, ir buvusiu Lietuvos Tautinėje 
olimpiadoje vilniečių tinklinio komandos 
kapitonu Prano Žižmaro molinos bute.
1949 metais jis buvo antrą kartą suimtas ir 
ypač žiauriai kankintas, du mėnesius 
neleidžiant net miegoti, nes kiekvieną naktį 
tardydavo. Tačiau joks teroras, klastotės ir 
provokacijos nesugebėjo sudalyti jam by los.
1950 metais buvo suimta daug jo 
pogrindžio bendradarbių ir be jokio teismo 
jam buvo iš Maskvos paskirtas 25 metų 

ištrėmimas. Įvairiuose lageriuose jis išbuvo 
15 metų ir 1964 metais jau iš invalidų 
lagerio Mordavijoje buvo paleistas, tačiau 
jį rcalibitavo tik 1988 metais. Išgyventas 
laikas lageriuose buvo ypač žiaurus ir 
sunkus, apie tai jis rašė savo atsiminimus. 
Grįžęs į Lietuvą nerado jau savo tėvų, 
tėviškės sodyba buvo iki pamatų sugriauta, 
sesuo ir du broliai suimti, o jauniausias 
brolis Bronius žuvo partizanaudamas.

Dabar šis buvęs sportininkas, laisvės 
kovotojas, tremtinys gyvena Vilniuje, 
sunkiai serga ir šiandien, kaip jis rašo:

Priimkime Lietuvos svečius
Be Lietuvos olimpinių sportininkų, kurie olimpiados metu gyvens . 

Olimpiniame kaimelyje, į Sydnėjų atvyksta ir nemažas skaičius svečių. Tai 
olimpinių dalyvių artimi giminės, kaip tėvai, broliai ir seserys. Taip pat atvyksta I 
kai kurie atskirų sporto šakų vadovai, sporto rėmėjai ir sportininkų moraliniai I 

I palaikytojai. Kadangi tuo laiku jau neįmanoma viešbučiuose gauti vietų, tai I 
| mes kreipiamės į Sydnėjaus lietuvius, prašydami padėti mums priimti šiuos | 
| Lietuvos žmones. Padėti galima taip:

1. Priimant ir apgyvendinant pas save tuos žmones (skaičius pagal | 
galimybę), neimant už tai jokio atlyginimo. Vėliau paskelbsime atvykstančių i 
pavardes, tai gali atsirasti ir pažįstamų ar net giminių.

2. Išnuomoti butą ar kambarį. Tai būtų apmokama pagalba. Dėl kainos 
reiktų susitarti su mumis.

Kadangi atvažiuoja lietuviai ir mes juos norime apgyvendinti pas lietuvius, I 
I tai vienu ar kitu atžvilgiu prašytume jiems padėti kalbos bei kitais atžvilgiais. I 

Visais reikalais prašome skambinti LR generaliniam garbės konsului | 
Viktorui Šliteriui lel. (02) 9498 2571 arba LR olimpiniam attache Antanui | 
Laukaičiui tel. (02) 9798 0306.

Krepšininko 
Šarūno Jasikcvičiaus 
(nuotraukoje 
dešinėje) šeima taip 
pat norėtų atvykti į 
Sydnėjaus olimpiadą 
ir apsigyventi pas 
tautiečius. Vyresnysis 
sūnus Šarūnas 
Jasikevičius 
penkerius metus 
gyveno Vašingtone, 
kur studijavo ir žaidė 
krepšinį. Nuotrauka 
daryta šeimai pirmą 
kartą po penkerių 
metų visiems drauge 
švenčiant jaunesnio 
jo brolio Vytenio 14 
gimtadienį.

VERTIKALIAI: 1. Miestas, kuris tapti suvienytos karalystės sostine. 2. Žmogus, neturintis jokio 
turto ir priklausantis savininkui 4. Egipto valdovo titulas. 5. Egipto karalienė, kurios skulptūros 
portretas išlikęs iki mūsų dienų. 6. Kapas, kuriame laidojo faraonus.
Horizontaliai: 3. Žmogus, kurį egiptiečiai vadino “dievo tarnu* ir tikėjo, kad jis susitinka su 
dievais. 7. lantastinis pasakojimas apie dievus. 8. Upė, kurios slėnyje ir deltoje įsikūrė Egiptas. 9. 
Augalas, iš kurio egiptiečiai gamino rašymui medžiagą.
KRYŽIAŽODŽIO Nr. 7 SPRENDIMAS
VERTIKALIAI: 1. Maironis. 2. Girėnas. 3. Reforma. 4. Klaipėda. 7. Lenkas. 8. Komuna. 9. 
Cvirka. 11. Kaunas.
Horizontaliai: 5. Binkis. 6. Seimas. 10. Smetona. 12. Urbšys. 13. Antanas.

“Mieloj Lietuvoj viskas yra taip nugyventa: 
tiek dvasiniu, tiek ir moraliniu atžvilgiu, 
žmonės valdžia labai nusivylę. Aš pats, nors 
ir turiu Laisvės Kovų dalyvio statusą, bet 
pensijos užtai negaunu, nes ir čia reikia turėti 
savų žmonių užnugarį. Jūs ten gyvenate visai 
kilų gyvenimą - tokį, koks ir pas mus turėtų 
būti. bet. deja, jo nėra. Tikėkimės. gal kada, 
jei ne mes. tai mūsų vaikai ar vaikaičiui pajus 
tikrų gyvenimo prasmę ir gales pamatyti tikrą 
laisvos ir nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimų. ” □
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BENDRUOMENES VEIKLOJE

r

Geelongo LB metinis balius Juoda - Balta
Kas kada nors lankėsi Gcclonge, turbūt 

nepamiršo svetingos mažos Lietuvių 
Bendruomenės prie Corio Bay, Viktorijoje.

Lietuviai Gcclonge buvo ir yra gerai 
žinomi bei gerbiami, nes visada aktyviai 
dalyvauja miesto sportiniame ir 
kultūriniame gyvenime. Todėl ir šių metų 
metinis balius Juoda - Balta pritraukė ne 
tik vietinius lietuvius, bet ir mūsų kaimynus 
- lietuvius melbourniškius bei kitataučius 
svečius.

Pasiruošta buvo ypač kruopščiai ir 
profesionaliai: skani vakarienė, gera 
muzika, loterija. Bendruomenės Valdyba ir 
nariai Įdėjo daug darbo, kad vakaras 
pavyktų. Valgėm pyragus, šokom grojant 
pop grupei “Movados”, susitikom su 
bičiuliais ir seniai matytais. Skirstėmės 
namo su gera nuotaika ir linkėjome vienas

Geelongo Lietuvių Bendruomenės 
sekretorius Edward Reillcy su žmona 
Jūrate.

kitam nepamiršti apsilankyti 
ateinančiame sporto klubo “Vytis” 
baliuje. Dalyvė

Ar stiprybės semsimės iš praeities?
Atkelta iš 4 psl.

brolių tauta, kurių neišskiria nei vargas, nei 
kančia, nei mirtis.

Suvienyta Lietuva taip pat nepasirūpino 
tautos ir valstybės reikalų suderinimu. Kai 
Europa vystė raštiją, kūrė menus, rūpinosi 
socialine pažanga, mes jodėme savo žirgus 
girdyti į svetimus dunojėlius, tarsi mūsų 
nemunai būtų išsekę. Ko ieškojo broliai 
svetimose žemėse sau kieto plieno kardo, 
sesei šilko skaros, diržo auksu lieto? Kodėl 
neišmokom to namuose pasigaminti? O gal 
mūsų valdovams labiau rūpėjo apginti 
Vakarų kultūrą nuo rytinių ordų nei sava 
rytdiena? Užspeisti politiniame akligatvyje, 
susijungėme su Lenkija. Net savąją kalbą 
paniekinom, Įsivedėme valdžios raštinėse 
gudišką, lenkišką, lotynišką.

Neįstengėme pasinaudoti galimybėmis, 
kurias galėjo duoti krikščionybė. Jei ir įvyko 
šiokių tokių civilizacinių poslinkių, tai tik 
tautinės kultūros praradimų sąskaita, nes 
visas ano meto elitas nutauto ir nuėjo 
tarnauti svetimiesiems. Naują tikėjimą, 
mūsų nelaimei, gavome iš lenkų. Anot kun. 
K. Prapuolenio, tai buvo tik lenkiška 
stabmeldystė. Perėmėm ją kad ir 
nenoromis, spyriodamiesi, bet aklai, 
senovės pavyzdžiu nepajėgėm jos pasitelkti 
pažangesnės lietuviškos kultūros kūrimui.

Evangelizacijos skleidėjai pareikalavo 
sau mainais dvarų, palivarkų su tūkstančiais 
baudžiauninkų ir teisės girdyti 
ganomuosius. Tuo tikslu prie klebonijų ir 
vienuolynų dygo karčiamos. Atvykėliai 
„apaštalai“ nesimokė lietuvių kalbos, ir 
žmonės jų nesuprato. Lenkams, žinoma, 
buvo į naudą, nes labai stengėsi, kad 
Lietuva, Maironio žodžiais tariant, „liktų 
ir tamsi, ir juoda“. Jėzuitų įkurta Vilniaus 
akademija nebuvo lietuvybės židinys.

Lietuvos čigonams - valstybės globa
Atkelta iš 3 psl.

Vilniuje mokyklas lanko tik ketvirtadalis, 
o pasiturinčiais laikomų Kauno, Panevėžio, 
Utenos, Prienų čigonų - tik pusė mokyklinio 
amžiaus vaikų.

Valstybės ir istorinės tėvynės ne turintieji 
klajokliai romai į Lietuvą atklydo XV 
amžiaus viduryje.

Čigonais daug geriau rūpinamasi ne tik 

„Vilniaus akademijos mokymas buvo 
tautiškai lenkiškas ir akademijos 
auklėtiniai buvo gerais lenkais“, 
parašys vėliau istorikas J. Balinskis. 
Lenkybės vėžys per bažnyčias ir dvarus 
plito į miestus ir kaimus.

Dvasinį peną krikščionybės 
neofitams Bažnyčia teikė verstinių iš 
lenkų kalbos knygelių pavidalu. 
Paminėsiu keletą leidinių antraščių, 
iškalbiai bylojančių apie tos veiklos 
kultūrinį lygį bei religinę reikšmę: 
„Atverta bromą ing viečnastį“, 
„Žyvatas mūsų Viešpaties Jėzaus 
Kristaus“, „Mazgotė užkietėjusio 
griešninko snukiui nušluostyti“, 
„Pištalietas smertelnam griekui 
nušauti“ ir pan. Dangus ėmė palengva 
blaivytis po baudžiavos panaikinimo, 
kai lietuvis valstietis gavo teisę siųsti 
savo sūnus į mokslą. Norėdami pasilikti 
savame krašte, daugelis rinkosi 
kunigystę, lito metu klebonijose dar 
tvirtai laikėsi prolenkiška klebonų 
generacija, todėl jauniems konfratrams 
teko daugiau rūpintis tautinės sąmonės 
gaivinimu, nei religijos apvalymu nuo 
stabmeldystės apnašų.

Kadangi tik kultūra apsaugo mažas 
tautas nuo išnykimo, reikia pasakyti, 
kad mums, lietuviams, sunkiai sekasi 
kurti reikšmingesnę savąją kultūrą. 
Neturime stipraus pamato, pajėgaus 
atlaikyti šiuolaikinės civilizacijos 
statinį. Todėl trypiame kryžkelėje 
žvelgdami per petį atgalios, kaišydami 
negyvą praeitį spalvingomis 
plunksnomis. Norint neišnykti 
privalėtumėm rūpintis kuo esame ir 
kuo būsime, o ne kuo buvome.

Janina Malijauskienė

Vakarų, bet ir Rytų Europoje. 
Pavyzdžiui, Vengrijoje yra speciali 
romų apgyvendinimo programa. Jiems 
atiduoda nugyventus bendrabučius, bet 
valstybė skiria medžiagų remontui 
pačių čigonų jėgomis. Valstybė 
padengia ir komunalines išlaidas, skiria 
autobusus vežti vaikams į pamokas.

(Pagal "Lietuvos rytą”)

In naemoriam
Atsisveikinant su Bronium Jurgelioniu

Š.m. birželio 22 d. Adelaidėje mirė 
Bronius Jurgelionis. Bronius gimė 1914 
m. liepos 22 d. lenkų vėliau okupuotame 
Vilniaus krašte, Švenčionių apskrityje, 
Vidiškių parapijoje, Rimšėnų kaime, ten 
ir augo. Tarnavo lenkų kariuomenėje. 
Jam, kaip ir visiems Vilniaus krašto 
lietuviams, teko patirti visus okupacijos 
vargus. Galbūt dėl lietuvybės 
persekiojimo, jis užsigrūdino, tapo 
lietuviu patriotu visam gyvenimui.

Lietuvai atgavus Vilnių, dirbo pašte. 
Apsivedė Lietuvoje su, taip pat vilniete, 
Aleksandra Vardženavičiūtc. II 
pasaulinio karo frontui priartėjus, 
pasitraukė į Vokietiją. Emigracijai 
prasidėjus, atvyko į Australiją. Dviejų 
metų kontraktą atidirbo plytinėje, 
Adelaidėje. Vėliau iki pensijos dirbo 
Holdeno automobilių gamykloje. Šeima 
padidėjo dviem dukromis. Nusipirkęs 
sklypą, pirmą pastogę surentė iš medinių 
dėžių. Vėliau pasistatė namą.

Bronius daug dirbo, kad būtų įsigyti 
Adelaidės Lietuvių Namai. Rinko aukas, 
ketverius metus buvo Valdybos nariu. Už 
nuopelnus jam buvo suteiktas Sąjungos 
Garbės ir Amžino nario vardas. 1964 
metais mirė jo žmona Aleksandra. Likęs 
vienas su dviem mažametėmis dukromis, 
Bronius patyrė daug vargo ir rūpesčių, 
bet sugebėjo atstoti mergaitėms ir tėvą, 
ir motiną.

Bronius palaikė ryšį su vilniečių 
draugijomis, kur tik jos buvo. Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, finansiškai 
rėmė politkalinių ir tremtinių draugijas, 
ypač Rytų Lietuvos mokyklas. Labai 
mėgo knygas ir spaudą. Turėjo gausią ir 
vertingą biblioteką. Didelė dalis vertingų 
knygų netrukus bus pasiųsta į Lietuvą. 
Velionis knygų persiuntimui paliko lėšų.

Bronius buvo kuklus asmuo, bet 
didelis patriotas. Ypatingai sielojosi ir 
rūpinosi Vilniaus krašto reikalais.

Laidotuvės įvyko birželio 27 d. 
Laidotuvės buvo privačios. Dalyvavo

Mirus a.a. Juozui Makuliui vietoje gelių aukojo:
$40 _ p.p. V. & M .Dideliai;
$25 - p .p. V. & D. Simankevičiai;
po $20 - p.p. A .& G. Karazijos, p.V. Petraitienė, p.p. J.J. Žalkauskai, 

p .p. A .& V. Dumskiai, p. S. Eimutis, p.p. A .& G. Kaladės, p. V. 
Vaitiekūnienė, Anon., p.p. A .& A .Liubinai, Mr. & Mrs. R. & A Jones, 
Mrs. L .& A. Spencer, p.p. M. & E Sodaičiai, p.p. V. & R .Pumpučiai;

$15 - Dr. N. Zdanienė,
po $10 - p.p. L. & K. Bartaškos, p. V .Lazauskas, p. P. Šaulys, p. J. 

Valaitienė, p. V. Bosikis, p.p. P. & V. Morkūnai, p.p. Bimba, p. J. 
Grigaitienė.

Soc. Globos Moterų Draugija Melbourne

Bronius Jurgelionis

šeima ir keli velionio bei šeimos artimieji. 
Religines apeigas atliko šeimos 
pažįstamas airis kunigas Centennial Park 
kapinių koplyčioje. Apie velionio 
gyvenimą gražiai lietuviškai paskaitė jo 
dukra Birutė. Angliškai tai atliko žentas 
Adrian. Religinius skaitymus skaitė 
anūkės Lauren ir Alexandra. Prie karsto 
stovėjo Vyčio paveikslas. Ant karsto 
anūkas Alexander seneliui užtiesė 
trispalvę, jauniausia anūkė Georgina 
padėjo gėlių.

Prie duobės dukros ant karsto užbėrė 
Vilnijos smilčių, šeimos nariai padėjo po 
gėlę. Karstas nuleistas į žmonos kapą 
amžinam poilsiui.

Liūdesyje liko dukra Birutė su vyru 
Trevor, dukra Raimonda su vyru Adrian, 
anūkės Alexandra, Lauren ir Georgina, 
anūkas Alexander.

Mielas vilnieti, ilsėkis ramybėje toli 
nuo tavo numylėto Vilniaus krašto.

B.Nemcika

a-a. Marcelei Kemežienei
mirus jos dukrą Iną, sūnų Kazį, jų šeimas ir artimuosius giliai užjaučia

Audronė ir Juras Kovalskiai

a.a. Romualdui Cibulskiui - Cibui
mirus, vietoj gėlių aukojame “Mūsų Pastogei” $20.

Laima ir Vytenis Sliogeriai
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Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija, padedant choro 
“Daina” moterų grupei ir Savaitgalio Mokyklos mokiniams organizuoja

Gintaro popietę
sekmadienį, liepos 30 d. 2 vai. po pietų Sydnėjaus Lietuvių Namuose, 
Banks town.
Popietės metu galėsite:

♦ pasižiūrėti gintaro parodą, kurioje pamatysite įdomesnius ir 
retesnius gintarinius papuošalus ir kt. dirbinius;

♦ parduoti arba nusipirkti įvairių gintarinių dirbinių;
♦ pasižiūrėti dokumentinį filmą apie gintarą (anglų kalba, 20 min.);
♦ pasižiūrėti vaikų surengtos programėlės;
♦ pasiklausyti moterų choro;
♦ pabendrauti prie kavos puodelio.

Įėjimas (įskaitant kavą su pyragaičiais) - tik $5.
Kviečiame visas ponias ir paneles peržiūrėti savo turimus gintarinius 
papuošalus ir parodyti susirinkusiems, o atliekamus - parduoti.
Norintieji parduoti ir parodyti gintaro gaminius, prašomi juos pristatyti į 
Lietuvių Namų Biblioteką sekmadienį, liepos 23 d., nuo 1230 vai. iki 230 
vai. p.p., kur juos priims ir užregistruos SLMGD narė Nata Liutikaitė.

Maloniai kviečiame visus kuo gausiau dalyvauti Gintaro popietėje.
Dėl platesnės informacijos prašome skambinti: Onutei K. tel.: 9724 9749, 
Jadvygai D. tel.: 9709 3814, Julijai L. tel.: 9743 4118, Natai L. tel.: 9747 
2382.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso ruošos komitetas

I Ir Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga I
I I
| kviečia visus, kuriems įdomu išgirsti paskutines naujienas | 

apie X Pasaulio lietuvių jaunimo kongresq, į susirinkimus |
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Adelaidės Lietuvių Namuose. Bus rodomos skaidrės, 
diskutuosime apie kongresų ir atsakinėsime į Jūsų 

klausimus

KONGRESO INFORMACINIAI SUSIRINKIMAI

vyks

, ADELAIDĖS LIETUVIŲ NAMUOSE

6 Eastry Street, Norwood, ŠA.

Jaunimui Ir tėvams - šeštadieni, liepos 29d., 7val. vakaro

Bendruomenei - sekmadieni, liepos 30d., 1.30val. popiet
The Vtforld Lithuanian Youth Congress Organising Committee 

and the Australian Lithuanian Youth Association
Invite all interested parties to the Adelaide Lithuanian House to hear the latest 

news and developments about the tenth World Lithuanian Youth Congress.
There will be a slide show, presentation and open forum for your questions to 

be answered.

THE CONGRESS INFORMATION MEETINGS
* mil be held at
' ADELAIDE LITHUANIAN HOUSE

6 Eastry Street, Norwood, SA

For Youth and their Parents - Saturday, July 29,7pm

For the Community - Sunday, July 30,1.30pm
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IS LIETUVOS SPAUDOS

Žiaurūs atsitikimai
▼ Liepos 6 dingo “Mažeikių naftos” 
buvęs generalinis direktorius Gediminas 
Kiesus. Kartu dingo jo tą dieną iš Anglijos 
atskridęs sūnus ir iš Vilniaus oro uosto į 
Mažeikius juos turėjęs nuvežti asmeninis 
vairuotojas Alfonsas Galminas. Policijos 
pareigūnai įtaria, kad tai galėjo būti 
pagrobimas, nes sakoma, kad G.Kiesus 
yra vienas iš turtingiausių Mažeikių 
žmonių. Šiuo metu jis vadovauja dviems 
firmoms “Krivega” ir “Ekriga”, o jo 
žmona Alvyra turi paslaugų centrą, 
kuriame veikia kavinė, alaus baras, švaros 
centras, parduotuvė ir t.t. Kartu dingo ir 
prabangus G.Kiesaus automobilis 
Mercedes-Benz 320.

▼Akademijos miestelyje (Kauno 
rajonas) savo namuose rastas nužudytas 
8()-metis Jurgis Cicška, gyvenęs kartu su
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dukterimi, žinoma poete 48 metų Gražina 
Cieškaite. Ypač žiauriai nužudžiusi senuką 
įtariama jo duktė.šiuo metu ji gydoma 
psichiatrijos ligoninėje.

Olimpinė moneta
Monetų kolekcininkai galės papildyti 

savo kolekcijas nauja, Sydnėjaus 
olimpinėms žaidynėms skirta moneta.

Liepos 10 Lietuvos bankas į apyvartą 
išleidžia sidabrinę 50 litų Vertės proginę 
monetą, skirtą XXVII vasaros 
olimpinėms žaidynėms, rugsėjo mėnesį 
vyksiančioms Sydnėjuje.

Moneta pagaminta iš 925 prabos 
sidabro, jos skersmuo - 38.61 mm, masė 
- 28.28 gramo.

Kaip pranešė BNS, monetos, kurią 
sukūrė skulptorius Antanas Žukauskas, 
briaunoje išgraviruotas užrašas “Nugali 
stiprūs dvasia ir kūnu”.

(Pagal “Lietuvos rylą”)

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, BANKSTOWN NSW 2200

TEL: 9708 1414 FAX : 9796 4962

Būdamas Sydnėjuje būtinai apsilankyk 
Lietuvių Klube!

Klubas veikia šeštadieniais ir šventadieniais nuo 12.00 vai. 
Darbo dienomis nuo 4.00 vai.

antradieniais uždaryta

POOL CLUB RENKASI KETVIRTADIENIAIS 7.30 vai.

Sekmadieniais nuo s.oo iki 6.oo vai

LINKSMOJI VALANDA
BIBLIOTEKA VEIKIA SEKMADIENIAIS NUO 12.30 IKI 2.30 vai.

PENSININKŲ POPIETĖ 
Liepos 20 d. 12.00 vai. ŠVEDIŠKAS STALAS 

+++++++++++++++++++++++++++
Rugpiūčio 20 d. 2.00 vai. Bibliotekos Bičiulių Būrelis 

ruošia knygos pristatymą
JUOZO ALMIO JŪRAGIO 

“TIK SAPNO UGNĮ JAUSI” 
+++++++++++++++++++++++++++

NEPAMIRŠKITE SUSIMOKĖTI METINĮ NARIO MOKESTĮ

Užsisakykite bilietus
Norintieji matyti Lietuvos vyrų krepšinio 

rinktinę žaidžiant Wollongonge rugsėjo 11-12 
dienomis, prašomi kuo greičiau užsisakyti bilietus 
pas A.Laukaitį tel. 9798.0306. Pinigus reikia 
sumokėti čekiu arba sekmadieniais Lietuvių 
Klube. Užsisakę anksčiau ir dar nesumokėję, 
prašomi kuo greičiau atsiskaityti už bilietus.

I

I

Šiais metais kadenciją baigia du Melbourne Lietuvių Klubo Valdybos 
nariai: V.Bosikis ir Z.Augaitis. Prašome siūlyti kandidatus sekančiai 
Klubo Valdybai iki liepos 31 d.

Melbourne Klubo Valdyba

Mrs. M.Krupa 
J.Vaičius 
V.Rauličkis 
Mrs. Z.Colless 
J.Jasiulis 
C.Protienė

Aukos “Musų Pastogei”
NSW $ 20.00 B.Zakarauskaitė NSW $ 2.50
NSW $ 16.00 V.Deikus NSW $ 7.00

•NSW $10.00 : S.Kairys ACT $15.00
NSW $15.00 J. Mitkienė ' Qld. $10.00
NSW $20.00 A.Reutas Qld. $22.50
NSW $ 5.00 Visiems aukotojams nuoširdus ačiū.

“Mūsų Pastogės” administracija

f. . y. ■ . A
“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.Zclandijoje oro paštu - $80).

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

“Mūsų Pastogės” administracija 

v y

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: BO. 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 skelbimą turinį redakcija neatsako.

Prenumerata metams S55. Užsienyje paprastu paštu $65. N.Zelandijoje oro paštu $80.
Užsienyje oro paštu $110.
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