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Tuskulėnų aukų palaikams pagerbti nėra lėšų
rezistencijos tyrimo centro generalinė1994 metais Vilniuje, Ibskulėnų paiko 

teritorijoje, atliekant archeologinius 
kasinėjimus surasta daugiau kaip 700 
nužudytų žmonių palaikų.

1945-1947 metais sovietų sušaudytų ir 
nukankintų žmonių palaikai buvo 
ekshumuoti. Patikrinę archyvų duomenis, 
mokslininkai nustatė ir daugelio aukų 
pavardes. Identifikuotos tik per 40 nužudytųjų 
asmenybės.

Tąsyk nuspręsta visas Tbskulėnų aukas ten 
pat kartu perlaidoti, taip įamžinant 
nužudytųjų rezistencijos kovų dalyvių 
atminimą.

Tačiau Vyriausybė, aukoms įamžinti 
nutarusi skirti 18 milijonų litų, šiam tikshrikol 
kas surado tik 675 tūkst litų.

Jau dabar aišku, kad kankinių kaulai nei 
šiais, nei kitais metais dar nesulauks savo 
amžinojo poilsio vietos -pilkapio ir koplytėlės 
Ibskulėnų parke.

Tuo nepatenkinti kai kurių aukų artimieji. 
Jie bando gauti leidimą patiems perlaidoti 
savo tėvų, brolių ar kitų giminaičių palaikus. 
Bettam nepritaria Tūskulėnų aukų įamžinimo 
komisijos nariai

“Nejaugi kai kas mano, kad uždariau tuos 
kaulus ir jų neatiduoda Aš negaliu atidaryti 
krautuvėlės ir pradėti dalyti palaikus tiems, 
kurie sugalvojo. Jei Vyriausybė nutars, jog 
palaikus reikia atiduoti, aš neprieštarausiu”, 
- sakė Lietuvos gyventojų genocido ir 

direktorė ir komisijos nare Dalia Kuodytė.
Direktore patikino, kad kaulai sudėti į 

tokias dėžes, kuriose jie negenda ir gerai 
laikosi Pasirūpinta ir būtina pagarba: palaikai 
pašventinti, pakabinti kryželiai

Praėjusių metų spalio mėnesį komisija 
sukvietė kai kuriuos Tuskulėnų aukų 
artimuosius ir pristatė memorialo projekto 
idėją. Giminių buvo prašoma dar palaukti, 
apeliuojant į Lietuvos istorijos ir valstybės 
interesus.

“Aišku, aukų artimieji turi teisę gimines 
perlaidoti patys. Tačiau kaip po to pagerbti 
po visą Lietuvą išbarstytas aukas?” - kalbėjo 
Kultūros vertybių apsaugos departamento 
vyriausioji valstybinė inspektorė Audronė 
Vyšniauskaitė.

Kol kas niekas garsiai nekalba apie tai, 
kad iš daugiau nei 700Tuskulėnuose užkastų 
žmonių tik 200 buvo pasipriešinimo kovų 
dalyviai

Kartu su 1945-1947 metais nužudytais 
rezistencinio judėjimo dalyviais buvo 
palaidota ir vokiečių, lenkų Armijos krajovos 
kareivių, rusų dezertyrų palaikų.

Žinoma, kad tarp KGB aukų, užkastų 
Tuskulėnuose, buvo ir kriminalinių 
nusikaltėlių, žydų šaudymuose vb-A'avusių 
žmonių.

Kai kurių aukų kūnai buvo apipilti stipriais 
chemikalais. Palaikų identifikavimą 

apsunkino ne tik chemikalų poveikis, bet ir 
tai, kad nebuvo surasta apie 60 nužudytųjų 
sąrašuose nurodytų žmonių.

Buvęs krašto apsaugos viceministras ir 
Ibskulėnų aukų įamžinimo komisijos narys 
Edmundas Simanaitis mano, kad visi tie 
žmonės nepasirinko savo mirties ir 
kapavietės., tačiau atpažintų palaikų valstybė 
negali nacionalizuoti. Artimieji turi šventą 
teisę palaidoti savo artimą.

Šiais metais vietoj prašytų 1,5 milijono litų

galėjo skirti tik 400 tūkstančių litų.
Manoma, kad tų pinigų pakaks tik 

nedideliems karstams, į kuriuos turėtų būti 
perdėti kaulai Komisijos narių nuomone, juos 
galėtų priimti kuri nors Vilniaus bažnyčia. Tai 
patenkintų ir nerimaujančius sušaudytųjų 
artimuosius. Tačiau Vyskupų konferencijos 
generalinis sekretorius vyskupas Jonas Boruta 
teigė, kad bažnyčios negali priimti neatpažintų 
palaikų: “Tarp neidentifikuotų palaikų yra ne 
tik katalikų. Jie turėtų rasti vietą savose 
šventovėse. Be to, kiltų didelis triukšmas, jei 
bažnyčioje būtų laikomi žydšaudžių palaikai”.

Tbskulėnuose buvo iškasti ir dviejų 
dvasininkų - vyskupo Vincento Borisevičiaus 
ir kunigo Prano Gustaičio - palaikai

Fb identifikavimo Bažnyčia juos dar 1999 
metais pasiėmė ir perlaidojo Telšiuose. 
Kankinį vyskupą V.Borisevičių norima 
paskelbti šventuoju.

Pagąl planą atliekant darbus ir gaunant 
reikalingą finansavimą, Ibskulėnų memorialą 
buvo numatyta pastatyti per penkerius metus.

Marija ir Srorvstovas Ramanauskai isiti- 
kme, kad turi teisę perlaidoti Marijos tėvo 
palaikus.

Kartu būtų sutvarkyta 22 hektarų teritorija: 
privažiavimas, takai, automobilių stovėjimo 
aikštelė, restauruoti Tuskulėnų dvaro pastatai

Dar 1995 metais architektai Vytautas 
Čekanauskas, Lina Masliukienė bei Algirdas 
Umbrasas, skulptoriai Gediminas Karalius ir 
Gitenis Umbrasas pateikė projektą, kuris 
laimėjo Ibskulėnų aukų įamžinimo konkursą.

Memorialą turėtų sudaryti pilkapis ir 
koplytėlė, kurios rūsiuose stalėti į atskiras 
nišas ilsėsis sušaudytųjų palaikai Memoriale 
numatytos ir kelios darbo vietos 
mokslininkams, kurie galės toliau tirti bei 
identifikuoti neatpažintus palaikus.

Visas Ibskulėnų sutvarkymas kainuotų 
nuo 15 iki 18 milijonų litų. A. Vyšniauskienės 
teigimu, taip būtų įamžintas ne tik aukų 
atminimas, bet ir sutvarkyta nemaža Vilniaus 
dalis, esanti gražioje vietovėje šalia I> ’ ’

Kol kas masinė kapavietė, siekiarig 
čia nebūtų vedžiojami šunys, aptverta aukšta 
tvora.

(Pagal “Lietuvos rytą”)

Lietuvos Prezidento vizitas Japonįįoje
Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus ir 

ponia Alma Adamkienė su oficialiu penkių 
dienų vizitu lankėsi Japonijoje Jo metu įvyko 
susitikimai su Japonijos Imperatoriumi 
Akihito ir jo žmona Mkhiko, šalies Ministru 
Pirmininku Yoshiro’u Mori, Japonijos fondo 
(Japan Foundation) prezidentu HiroakiuFuji 
bei kitais versk) organizacijų, parlamento 
atstovais. V.Adamkus dalyvavo verslo 
seminaruose Tokijuje ir Osakoje, jam buvo 
paruošta ir kultūrinė programa. Oficialiuose 

buvo skirta šalių bendradarbiavimui verslo ir 
kultūros srityse, pristatyta ekonominė 
Lietuvos padėtis bei investicinis klimatas. 
Lietuvos Prezidentas pakvietė atvykti į 
Lietuvą Japonijos Vyriausybės delegaciją. 
V.Adamkaus manymu, pastarasis vizitas 
sudarys palankias sąlygas Lietuvos 
verslininkams užmegzti naudingus verslo 
kontaktus Japonijoje. Valstybės vadovas ne 
kartą konstatavo, jog Lietuva aktyviai ieško 
naujų rinkų ir jai svarbi Japonijos patirtis 
šiuolaikinių technologijų srityje. Prezidentas 
taip pat atkreipė dėmesį į dvišaliuose 
santykiuose juntamą ypatingą japonų 
supratimą ir nuoseklią paramą Lietuvos 
siekiams. Kartu su V Adamkumi Japonijoje 
viešėjo Lietuvos užsienio reikalų ministras 
Antanas Valionis, kultūros ministras

įvykių apžvalga
Gintautas Kėvišas, ūkio viceministras 
Rimantas Vaitkus, Lietuvos ekonominės 
plėtros agentūros direktorius Vytas Gruodis, 
Ttirizmo departamento vadovas Alfredas 
Šukys, Prezidentūros, Užsienio reikalų 
ministerijos pareigūnai, taip pat daugiau nei 
trisdešimties Lietuvos verslininkų delegacija. 
Tafoie Premjeras įsitikino Hierafių reformų 

kefio perspektyvomis
Pirmo oficialaus vizito Taline metu 

Vyriausybės vadovas Rolandas Paksas 
pabrėžęs, kaip per pastarąjį dešimtmetį 
pasikeitė Estijos sostinė, teigė, jog Talinas bus 
akivaizdus pavyzdys politinėse diskusijose, 
kad žengdami liberaliu keliu ir darydami 
liberalias bei ryžtingas reformas esame 
teisingame kelyje. Susitikęs su Estijos 
parlamento pirmininku Toomu Saviu ir 
Ministru Pirmininku Mariu Laaru, Lietuvos 
Premjeras pasiūlė Estijai surengti tarptautinę 
konferenciją ir pasidalyti patirtimi, kaip 
lengviau įveikti barjerus ir išvengti galimų 
klaidų derybose dėl narystės Europos 
Sąjungoje. Estiją jis pavadino šalių-kandidačių 
lydere, jau užbaigusia 18 derybinių skyrių. 
Estai už tokį įvertinimą taip pat atsidėkojo 
komplimentu, pavadindami Lietuvą lydere 
kelyje į NATO. Aptariant ekonominius 
santykius pažymėta, jog Estijos investicijos 
Lietuvoje sudaro vos 7 % visų investicijų. 
Lietuvos investicijos Estijoje yra kur kas 
menkesnės. Todėl premjerų pokalbyje buvo 
užsiminta ir apie tai, kaip pagyvinti 
bendradarbiavimą. Premjerai aptarė ir 
būtinybę gerinti abipusį susisiekimą tarp 
Vilniaus ir Talino, ypač geležinkelių 

transportu. Šiuo metu geležinkeliu su 
persėdimi į Taliną galima nuvykti tik perparą. 
Vyriausybių vadovai sutarė ateityje spręsti 
klausimus, susijusius su krovinių ir keleivių 
pervežimu. Vėliau Premjeras R. Paksas dar 
susitiko su Estijos Prezidentu Lennartu 
Merių

Lietuva taps labiau priklausoma nuo 
Rus įjos

JAV ekspertai prognozuoja, jog uždariusi 
Ignalinos atominę elektrinę (IAE) Lietuva 
taps labiau priklausoma nuo Rusijos. JAV 
parengtose išvadose teigiama, jog uždarius 
IAE apie 76 proc. Lietuvai reikalingos

kurios naudoja iš Rusijos importuojamą kurą. 
Išvadas praėjusį penktadienį paskelbė 
dienraštis “Respublika”. JAV ekspertai 
pastebi, kad Rusija neseniai 30 % padidino 
mazuto eksporto tarifus. Austin Texas 
strateginių prognozių centro išvadose taip pat 
nurodoma, jog Lietuvai nepakaks lėšų po IAE 
uždarymo būtiniems elektros tinklo ir 
elektrinių renovacijos projektams įgyvendinti, 
o galimybės pritraukti užsienio investuotojus 
yra ribotos dėl politinių priežasčių bei 
nuostolingos “Lietuvos energijos” veiklos. 
IAE pagamina apie 75 proc. Lietuvoje 
sunaudojamos elektros energijos. JAV 
anafitikų teigimu, po IAE uždarymo Lietuvai 
energetinė krizė negresia, tačiau tam, kad 
“Lktuvos energija” galėtų patikimai aprūpinti 
šalį elektros energija, būtina įgyvendinti 
didelius elektros tinklo ir elektrinių plėtros 
bei rekonstrukcijos projektus. Nurodoma, jog 
Vyriausybė planuoja per penkerius metus į 
“Lietuvos energiją” investuoti apie 400 
milijonų litų, tačiau amerikiečių nuomone, tai 

neįmanoma be užsienio šalių investicijų. 
Lietuva neseniai pasirašė sutartį su Rusija, 
Baltarusija ir kitomis Baltijos šalimis dėl 
lygiagretaus penkių valstybių energetikos 
sistemų darbo. JAV ekspertų teigimu, ES 
neigiamai vertina penkiašalį susitarimą, nes 
jis suteikia Rusijai beveik neribotas galimybes 
kontroliuoti Lietuvą. Pasak jų, nuo Rusijos 
priklausomas Lietuvos elektros ūkis turi mažai 
šansų sulaukti Vakarų šalių investicijų.

Itosieniečiai Punske jaučiasi vis tvirčiau
Nepaisant politikų ir visuomenės 

pastangų, Lenkijos pasienio užkarda iš 
Punsko sveikatingumo centro nesitraukia, be 
to, pasieniečiai planuoja prie užkardos statyti 
radijo bokštą, garažus, šunų gardus, languose 
įdėti grotas. Punsko viršaitis Vytautas 
Liškauskas sakė, jog valsčiaus valdyba 
sutikimo statyboms nedavė ir “kol esame gyvi 
jo neduosime”. Jo nuomone, pasieniečių 
statiniai neatitinka vietos plėtros plano. Trio 
tarpu Seinų apskrities sanitarinė inspekcija 
radijo bokšto ir šunų gardo statybai pritarė. 
Pasienio užkarda Punsko sveikatos centre 
buvo įkurdinta 1998 metų lapkritį Lenkijos 
pasienio apsaugos vadovybės priimtu 
sprendimu. Pasieniečiai teigė, kad Punsko 
miestelio ruože padaroma maždaug 40 
procentų visų Lietuvos ir Lenkijos pasienio 
pažeidimų. Punskiečiai tikina, kad sveikatos 
centre užkarda įsikūrė neteisėtai, nes pastatas 
stovi ant žemės sklypo nupirkto už visuomenės 
lėšas. Apie pasienio užkardos iškėlimą iš 
Punsko jau dveji metai kalbama įvairiu lygiu 
Šį klausimą svarstė Lietuvos ir Lenkijos 
prezidentai, premjerai, ne kartą apie tai 
kalbėta abiejų valstybių Seimų Asamblėjos
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♦ Balandžio 10 d. Ohio sostinėje 
Cincinnati prasidėjo aštrios rasinės 
neapykantos riaušės. Plėšiamos krautuvės, 
deginamos mašinos, apšaudoma policija. 
Riaušės prasidėjo baltaodžiam policininkui 
nušovus nuo suėmimo bėgantį 19 metų 
amžiaus neginkluotą juododį Timothy 
Thomas. Po keletos dienų neramumų, 
mieste įvesta komendanto valanda.
♦ Balandžio 11 d. Olandijos senatas 
didele balsų persvara patvirtino pernai
lapkričio mėnesį parlamento žemųjų rūmų 
priimtą įstatymą, legalizuojantį eutanaziją. 
Įstatymas įsigalios, kai jį pasirašys karalienė 
Beatričė. Olandija yra vienintelė valstybė 
pasaulyje, legalizavusi eutanaziją. Šiuo 
įstatymu negalės pasinaudoti į Olandiją 
nuvykę kitų valstybių piliečiai.
♦ Po ilgų derybų JAV valstybės 
prezidentui išreiškus apgailestavimą (ne 
atsiprašymą) dėl balandžio 1 d. įvykusio 
lėktuvo susidūrimo, Kinija paleido 
Hainano saloje internuotą amerikiečių 
žvalgybinio lėktuvo įgulą. Balandžio 12 d. 
ši įgula (21 vyras ir 3 moterys) išskrido iš 
Hainano į Guamo salą, iš ten į Havajus. 
Kol kas Kinija pasilaikė apgadintą ameri
kiečių lėktuvą, dėl jo grąžinimo tebevyksta 
derybos.
♦ Į Havajus grįžę JAV žvalgybinio 
lėktuvo įgulos nariai nušvietė kiniečių 
lakūnų veiksmus, privedusius prie 
susidūrimo. Įgulai pasisekė sunaikinti 
didesnę dalį lėktuvo slaptų techninių 
įrengimų. Nežiūrint Kinijos reikalavimų, 
JAV pareigūnai pareiškė, kad bus tęsiami 
žvalgybiniai skrydžiai Kinijos pasieniuose. 
Kinijos lėktuvai irgi atlieka panašius 
skrydžius kitų valstybių pasieniuose.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL

sesijose, tačiau problema liko neišspręsta. 
Daugiau kaip 80 procentų Punsko gyventojų 
yra lietuviai

A Sakalo nuomone, Lenkuos 
parlamentarai elgėsi neetiškai

Seimo narys Aloyzas Sakalas ir toliau 
mano, kad balandžio pradžioje Lietuvoje 
apsilankę Lenkijos parlamentarai elgėsi 
neetiškai, darė Lietuvos valdininkams 
neleistiną spaudimą ir nesilaikė diplomatinio 
etiketo. Tai jis neseniai pakartojo spaudos 
konferencijoje. Jo priekaištus patvirtino 
spaudos konferencijoje dalyvavęs Švietimo ir 
mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo 
departamento direktorius Arūnas Plikšnys. 
Pasak jo, Lenkijos parlamentarai domėjosi 
tuo, kaip nauja mokyklų finansavimo tvarka 
atsilieps lenkų mokykloms, svečius domino 
mokyklų tinklo pertvarkymas. “Spaudimas 
buvo jaučiamas, nes buvo teiraujamasi ir 
siūlomi tam tikri sprendimų varianta, kadgalbūt 
nereikėtų kai kurių mokyklų reorganizuoti. 
Priešingu atveju Lenkijos Seimo nariai žadėjo 
šiuos klausimus kelti Lietuvos ir Lenkijos Seimo 
narių asamblėjoje, aiškinti, kad nevykdoma 
Lietuvos ir Lenkijos tarpvalstybinė sutartis”, — 
teigė A PKkšnys. Pareigūnas sakė, kad daryti 
vienokius ar kitokius sprendimus nėra jo 
kompetencijoje, nes jis esąs tik departamento 
direktorius. “Ministerijos  pareigūnas tik vykdo 
politiką, kurią nustato Vyriausybė, ministras. 
Todėl jį kaltinti arba aiškinti, kodėl jis daro tap 
ar kitaip, nėra etiška”, — pridūrė A Sakalas. 
Jeigu mūsų parlamentarai būtų nuvažiavę į 
kitą šalį ir be ministro žinios būtų pradėję 
panašias kalbas su kokios nors ministerijos 
pareigūnais, A Sakalo nuomone, jie būtų 
užsitarnavę tos valstybės notos. Seimo narys
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rampai is visur
♦ Šri Lankos vyriausybę bando 
atsiekti susitarimą su tamdais sukilėliais, 
Norvegijai tarpininkaujant Balandžio 11 
d. jie sutiko paleisti 10 suimtų tamilų
sukilėlių ir paskelbė trumpas paliaubas.
♦ Balandžio 12 d. Australijos Civilinės 
Aviacijos Saugumo įstaiga įsakė Ansett 
aviacinei bendrovei sustabdyti visus Boeing 
767 tipo keleivinių lėktuvų skrydžius, kol 
nebus išsamiai patikrintas jų mechaninis 
stovis ir nebus garantuotas jų patikimumas. 
Prieš pat Velykų šventę, išėmus iš apyvartos 
10 didelių keleivinių lėktuvų, susidarė daug 
rūpesčių šiai bendrovei Ji suspendavo kelis 
savo mechanikus.
♦ Balandžio 14 d. Čečėnijoje sukilėliai 
susprogdino bombą televizijos stotyje. 
Mirtinai sužeistas televizijos studijoje tuo 
metu Korano ištrauką skaitęs Adam 
Denijev, Islamo teologas, kartu buvęs rusų 
patikėtiniu, Čečėnijos administracijos šefo 
pavaduotoju.
♦ Belgrade kalinamas buvęs 
Jugoslavijos prezidentas Slobodan 
Milosevič pasiskundė širdies negalavimais 
ir pora dienų gulėjo kalėjimo ligoninėje. 
Dabar, gydytojams rekomendavus, jis vėl 
grąžintas į kamerą.
♦ Balandžio 12 d. nuo prostatos vėžio 
Anglijoje mirė garsus britų komikas Sir 
Harry Secombe, gimęs 1921 m Jis ypač 
išgarsėjo, kaip vienas iš “Goon Show” 
dalyvių, taip pat turėjo neblogą balsą, 
vaidino ir dainavo filmuose.
♦ Izraelio kariniai daliniai keletą 
kartų įsiveržė į palestiniečių valdomą 
Gazos ruožą, sunaikindami pastatus, kurie 
tariamai buvę juos arba žydų naujakurių 
sodybas apšaudžiusių palestiniečių 
prieglauda. Atsinaujino susidūrimai ir 
Izraelio-Libano pasienyje, reaguojant į 
Hezbolah organizacijos užpuolimus.

A Sakalas iš Seimo tribūnos yra perskaitęs 
pareiškimą “Dėl savigarbos stokos priimant 
užsienio parlamentarų delegacijas”. Jis sakė 
labai gerai suprantąs tokių vizitų svarbą 
Lietuvai. “Tačiau man visiškai nepriimtina, 
kada užsienio svečiai pradeda jaustis ne 
gerbiamais svečiais, o šeimininkais ir diktuoti 
mums savo valią”, — sakė A Sakalas, 
komentuodamas Lenkijos parlamentarų 
susitikimą su Švietimo ir moksk) ministerijos 
darbuotojais. Tiro tarpu apsilankiusios 
Lietuvoje Lenkijos parlamentinės delegacijos 
vadovas Tadeusz Wrona yra sakęs, kad jį 
įžeidė nepagrįsti Seimo nario A Sakalo 
priekaištai. “Mes, Lenkijos Seimo nariai, 
žinome savo vietą, žinome, kasyrašeimininkas, 
stengiamės išsiaiškinti įvairias problemas 
neprimesdami savo pažiūrų ”, — sakė svečias.

Lietuvoje legalizuoti azartiniai lošimai
Seimas priėmė kontraversiškai vertinamą 

Azartinių lošimų įstatymą, įteisinantį lošimo 
verslą. Už jį balsavo 72 Seimo nariai, prieš - 
22, susilaikė 12 parlamentarų. Naujasis 
dokumentas reglamentuoja azartinių lošimų 
organizavimo sąlygas ir tvarką Lietuvoje. 
Jame numatyti reikalavimai lošimams 
organizuoti, leidimų atidaryti lošimų namus 
išdavimas, reikalavimai lošimų įrenginiams, 
valstybinė šios veiklos priežiūra ir kontrolė. 
Įstatyme yra numatytos lošimų namų (kazino) 
steigimo vietos, lošimų organizavimo 
draudimai ir apribojimai. Seimo 
konservatorių frakcijos seniūno Andriaus 
Kubiliaus nuomone, priimtas įstatymas yra 
atvirai korupcinis. Jis apgailestavo, kad 
valdančioji koalicija su tokiu azartu metėsi į 
lošimų namų legalizavimą, negalvodama apie 
įstatymo turinį. A Kubilius žadėjo frakcijos 
vardu paprašyti Specialiųjų tyrimų tarnybos 
pateikti išvadas dėl šio dokumento.

KEDAKTOKĖS SKILTIS

Praėjusiame MP numeryje 
šioje vietoje komentuodama PLB 
atstovo Lifetuvoje Gabrielius 
Žemkalnio tame pačiame 
numeryje išspausdintą laišką apie 
tai, kad neseniai iš Lietuvos 
atvykusių mūsų tautiečių netinka 
vadinti naujaisiais lietuviais 
daugiausia dėmesio skyriau 
žodžiui “naujas”, kuris p. 
Gabrieliui atrodo taikytinas tik jų 
vaikams.

Kitas jo argumentas buvo tas,
kad naujieji lietuviai “tai ne tautybės, bet 
neaiškaus praturtėjimo apibūdinimas”, kaip 
ir anekdotuose sutinkami “naujieji rusai” ir 
tokį išsireiškimą jis vadina bjaurastimi Lietu
voje ir Rusijoje - gal, bet čia, manau, tokios 
konotacijos išsireiškimas “naujieji lietuviai” 
neturi. Atvirkščiai juk dauguma čia atvyksta

Savo nuomonę galiu pastiprinti ir JAV 
sociologės Daivos K. Kuzmickaitės 
argumentais. “Metmenų” žurnalo Nr. 79 
paskelbtoje studijoje “Pirmosios imigrantų 
dienos Čikagoje ir adaptacijos sunkumai” ji 
taip pat naudoja terminą “naujieji lietuviai”; 
neatmeta ir tarybukų pavadinimo, pastaboje 
nurodydama, kad “naujai atvykę lietuviai, 
nors ir nesidžiaugia tarybukų vardu, bet mano, 
jog tai nenuneigiamo sovietinio režimo 
paveldo priminimas, atspindįs istorinį 
Lietuvos laikotarpį”.

“Šiandien Čikagoje priskaičiuojama nuo 
20 iki 40 tūkstančių naujųjų ateivių - rašo 
D. Kuzmickaitė. - Tautiečiai juos laiko 
ekonominiais emigrantais arba Lietuvos 
smegenų nutekėjimu. Į Čikagą naujieji 
imigrantai atvyksta ... su sporto ar meno 
grupėmis, studijuoti, kiti ieškodami medicinos 
pagalbos... tik pasižvalgyti ar aplankyti savo 
giminių Galiausiai dauguma išvardintųjų 
Čikagoje pasilieka užsidirbti ir įsilieja į masę

Kriminogeninių išvadų sakė reikalausiąs ir 
Seimo socialdemokratinės koalicijos frakcijos 
seniūnas Vytenis Andriukaitis. AKubiKaus 
nuomone, naujame įstatyme numatytos 
valstybės galimybės kontroliuoti ir prižiūrėti 
lošimų verslą yra visiškai menkos arba tik 
formalios. Konservatorių frakcijos narys 
Povilas Jakučionis mano, kad nedera svarstyti 
moralei žalingų įstatymų prieš pat Šventas 
Velykas. Krikščionių demokratų partijai 
atstovaujantis Seimo narys Ftetras Gražulis 
sakė, kad tokia dovana prieš Velykas yra 
akibrokštas katalikiškai Lietuvai ir visam 
krikščioniškam pasauliui Seimo Biudžeto ir 
finansų komiteto pirmininkas Kęstutis 
Glaveckas pažymėjo, kad Azartinių lošimų 
įstatymo priėmimas yra pirmas žingsnis kovoje 
su nelegaliais lošimų namais. Jis atkreipė 
dėmesį, kad visose aplinkinėse Europos 
valstybėse jau veikia lošimų namai Įstatymo 
rėmėjai taip pat tikisi papildomų plaukų į 
biudžetą. Azartinių lošimų įstatymas įsigalios 
nuo šių metų liepos 1 d.

Laukiama Piktybės įstatymo pakeitimų
JAV LB valdybos vicepirmininkės Dalios 

Badarienės įgaliotinė Daiva Gudzelytė- 
Švabienė susitiko su Pilietybės įstatymo 
pakeitimų komisijos nariais. Jos tikslas buvo 
perduoti paskutinės emigracijos bangos 
susirūpinimą dėl dabartinių Pilietybės 
įstatymo nuostatų numatančių, kad LRpiHetis 
praranda Lietuvos pilietybę, jei gauna kitos 
šalies pilietybę. Ši problema aktualiausia 
paskutinės išeivių kartos atstovams, kurie 
nenori ir neplanuoja nutraukti saitų su 
Tėvyne. Daiva pateikė argumentus prieš 
esamą įstatymo tvarką, perdavė Komisijai 
daugelio savo draugų ir pažįstamų 
nusiskundimus ir siekį išlaikyti tvirtą ne tik 
moralinįbet ir teisinį pagrindą laikyti save ir 
savo vailais tikrais lietuviais. Komisijos 
pirmininkas A Abramavičius pareiškė, kad

tų kurie į Vėjų miestą vyksta kaip į darbovietę: 
laikinai padirbėti arba pasilikti neapibrėžtam 
laikui”

Visa, kas aukščiau pasakyta, išskyrus 
atvykusiųjų skaičių tinka ir Australijoje.

Sydnėjųje, Melburne, Adelaidėje ir kitur 
besikuriantiems naujiesiems lietuviams taip 
pat tinka ir šie “Metmenų” autorės žodžiai:

“Vienas iš sunkiausių pirmųjų imigracijos 
dienų patyrimų kuriuos naujieji lietuviai mini, 
yra artimų ryšių su draugais ir giminėmis 
praradimas. Ypač pirmaisiai metais Čikagoje 
jie jaučia didelį tėvynės ir namų ilgesį. 
Pasiilgimo intensyvumas labai priklauso nuo 
naujųjų imigrantų padėties: vieni ar su šeima 
gyvena Čikagoje, legalūs ar nelegalūs, ir kokius 
ryšius palaiko su pasilikusiais Lietuvoje”.

Platesnes ištraukas iš čia cituojamo rašinio 
netrukus skelbsime AfPpuslapiuose. O dabar 
tik norisi atkreipti dėmesį, kad ne taip svarbų 
kaip mes ką vadiname, lietuvių liaudies 
patarlė juk sako “Nors ir puodu vadink, tik 
ant ugnies nestatyk”. Gerbiammes naujuosius 
lietuvius ar negerbtam, jiems padedamame, 
bendraujam ar nenorim nieko net girdėti, 
svarbiausia atsiminti, kad jie irgi žmonės. Kad 
jiems irgi skauda, kadjie pasiilgsta namų savų

Nuotrauka iliustruoja, kad jau kur kur, o 
Sydnėjaus lietuvių klube naujieji Eetuviai/ės 
sutinkami draugiškai — RR

Įstatymo pakeitimo projektas numato 
galimybę išlaikyti LR pilietybę ir kitos šalies 
pilietybės įgijimo atveju. Pasilieka 
diskutuotina pati formulė — ar dviguba 
pilietybė atsiranda automatiškai, ar reikėtų 
norinčiajam pateikti prašymą Lietuvos 
institucijom dėl pilietybės išlaikymo. 
Komisuos narys parlamentaras A Lydeka 
pasidžiaugė dėl šiuo metu išvykusių tautiečių 
apsisprendimo branginti ryšius su Tėvyne ir 
pabrėžė, kad reikia stengtis, jog viso pasaulio 
lietuviai nesijaustų atstumti, nes jie brangūs 
ir reikalingi savo šakai Susitikimą organizavęs 
ir jame dalyvavęs Lietuvių grįžimo į Tėvynę 
informacijos centro direktorius Žilvinas 
BeHauskas papildė, kad ši problema labai 
aktuali ne tik Vakarų išeiviams, bet ir 
lietuviams gyvenantiems pvz., Rusijoje. Ten 
daugelis net neapsižiūrėjo, kaip gavo Rusijos 
pilietybės spaudą į savo seną sovietinį pasą, o 
tai reiškia, kad jie prarado Lietuvos pilietybę. 
O šito jie toli gražu nesiekė. □

Rengiant šią apžvalgą pasinaudota 
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centro 
platinama medžiaga.
Wsk. Baltakiui nepatinka didelės bažnyčios 

Išeivijos lietuvių katalikų vyskupas, JAV 
vyskupų konferencijos narys vienuolis 
pranciškonas Paulius Baltakis lankėsi

visų pasaulio lietuvių brolių pranciškonų 
suvažiavime. “Lietuvos ryto” žurnalisto, 
priminusio, kad per dešimtmetį Lietuvoje 
pastatyta daugiau kaip 100 bažnyčių, 
paklaustas, ar naujos bažnyčios padeda priar
tėti prie Dievo, jis atsakė, jog yra atvirkščiai 
Gigantiški naujų Lietuvos bažnyčių pastatai 
greičiau trukdo dvasiniam žmogaus ryšiui su 
Dievu. (Pilną interviu tesktą pasistengsime 
persispausdinti artmiausiu metu. Red.)
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ĮUBIUEĮAI
Teodorui Rotcui - 75 metai

Jubiliatas savo darbo kabinete prieš 
išeidamas į pensiją.

Mūsų tautinė veikla juda, kol turime savų, 
nepavargstančių, rankų nenuleidžiančių 
darbuotojų. 'lokiu šiandien matau Tfeodorą 
Rotcą ir jo įmintas pėdas lietuvių skautų 
veikloje jo 75 metų sukaktyje.

Teodoras Rotcas gimė 1926 m. balandžio 
14 dieną Kaune - Šančiuose. Vaikystę 
praleido gimtinėje, lankė 17-tą pradžios 
mokyklą. Baigęs vien penketukais reformuotą 
6 skyrių pradžios mokslą, 1939 metų rudenį 
įstojo į Vl-tą Valstybinę gimnaziją Šančiuose.

Jau nuo pradžios mokyklos dienų įsijungė 
į skautiškąjį gyvenimą. 1934 m. Vasario 16- 
tosios proga davė vilkiuko įžodį. Kaip ir 
daugelis kitų to meto jaunuolių, karo audrų 
buvo “vėtytas ir mėtytas”, įskaitant ir laiką,

BFMHHlOMtMj BARUOfE__________________

SGM D-jos Melbourne metinis susirinkimas
2001 m. kovo mėn 18 d. Melboumo 

Lietuvių Namuose įvyko metinis 
informacinis Socialinės Globos Moterų 
Draugijos susirinkimas

Draugijos narės išgirdo apie ilgą virtinę 
nuveiktų darbų. Nors ir nelabai garsinamos, 
kokį didelį labdarybės darbą atlieka 
draugijos valdyba ir jos narės.

Susirinkimą atidarė d-jos pirmininkė 
Jonė Žalkauskienė. Atsistojimu buvo 
pagerbtos mirusios d-jos narės. Šių metų 
bėgyje mirė dvi narės - a. a. Bronė 
Makulienė ir Irena Blakely. Abi jos buvo 
ilgametės d-jos narės, kurios paliko 
vertingą įnašą šioje organizacijoje.

Po daugelio metų vyresnių narių 
skaičius mažėja, bet džiugu matyti naujas, 
jaunesnes moteris, užimančias jų vietas. 
Žinoma, būtų gerai, jei daugiau jaunesnių 

moterų atsirastų dirbti šį garbingą 
labdarybės darbą.

Iš pranešimų buvo sužinota, kad 
didelėmis sumomis buvo paremtos įvairios 
organizacijos. Pirmiausia - Vilnijos 
mokyklų mokiniai, nes toji parama taip 
labai reikalinga ypač toje Lietuvos dalyje, 
kur dar kita valstybė bando lietuviukus 
nutautinti ir tuo patraukti savo pusėn. 
Vargsta sergantys išsėtine (multiple) 
skleroze tautiečiai Lietuvoje. Dosni 
Melboumo Soc. Globos d-ja savo auka 
palengvina jų dalią. Nepamiršta ir Vasario 
16-sios gimnazija, reikia ir ją paremti Savo 
auką skiria ir besilankančiam vyskupui ar 
čia apsistojusiam klebonui Melbourne.

Išgirdome, kad ir abu vietinius 
laikraščius reikia paremti, ir jiems duota 
piniginė auka. Buvo siunčiami siuntiniai 

- ... - ...DAUG, SUŽINOSI SKAITYDAMAS ]
I “MUSŲ PASTOGĘ" j

praleistą pirmose fronto linijose Rytų fronte. 
Vėliau, frontui judant per Vakarų Ukrainą, 
Vengriją ir Austriją, paskutinėmis karo 
dienomis buvo sunkiai sužeistas. Karo 
pabaigos sulaukė ligoninėje. Vėliau, jau šiek 
tiek “sulipdytas”, perkeltas į belaisvių stovyklą 
ir 1945 metų rudenį iš jos paleistas. Kurį laiką 
buvo apsistojęs Tiuringįjoį kasdieninę duoną 
užsidirbdamas padėjėju pas kaimo kalvį. 
Amerikiečiams šią sritį užleidus sovietams - 
pasiliko ir užsiregistravo grįžimui į Lietuvą. Bet 
Dievo ranka “pasaulį tvarko savo nuožiūra”. 
Beveik per stebuklą Ttodoras sužinojo apie 
savo tėvus, gyvenančius anglų zonoje. Su gerų 
žmonių pagalba išspruko iš rusų zonos ir 
atsirado Vakaruose DP stovykloje. Netrukus 
tėvus palikęs Seedorfo stovykloje, pats 
išsikėlė į Watenstadt, kur stojo į gimnaziją. 
1947 m jis jau su brandos atestatu rankoje.

Sugrįžęs pas tėvus, Seedorfe dirbo 
policininku, vėliau perkeltas į darbo ir 
statistikos skyrių. Emigracijos įkarščio 
pagauti, daugelis tautiečių kėlėsi gyvenimui į 
Angliją, tačiau Teodoro nepraleido, nes 
stovyklos vadovybei buvo reikalingi jo 
sugebėjimų tarnautojai Tačiau prasidėjus 
emigracijai į Australiją, vis tik “atlyžo” ir 
daugiau kliūčių nebedarė.

Į Australiją laivu (anot Tfeodoro, “gelda”) 
“Wooster Victory” atvyko 1948 metų rugsėjo 
6 dieną. Kelios savaitės Bathurs t’o stovykloje, 
po to “atsilyginimas geraširdžiai Australijos 
valdžiai” - priverčiamieji darbai su “kirka ir 
šiūpele” taisant NSW valstijos geležinkelius. 
Atseit, “atidirbti savo kontraktą”.

Nepraėjus 18 mėnesių, į asmenišką laišką 
tuometiniam Emigracijos ministrui gautas

nuo “visokių prievolių”. Tada iš paskutinės 
darbovietės geležinkelyje Wallerawang,

daugiavaikėms šeimoms į Lietuvą; ir jiems 
reikia pinigų - duota ir jiems.

Taigi Norėdamos padėti vargstantiems, 
draugijos moterys paaukoja daug darbo 
valandų. Jos verda pietus Lietuvių Klube, 
kepa pyragus. Surinkusios reikalingus 
rūbus bei avalynę, sudaro siuntinius, 
stengiasi kuo daugiau padaryti visiems 
gera. Malonu, kad joms į talką ateina ne 
tik pavieniai asmenys, bet ir kai kurios 
organizacijos. Kaip antai, Kredito d-ja 
‘Talka”, Melboumo Klubas. Abu lietuviški 
laikraščiai deda skelbimus nemokamai. 
Radijo valandėlės darbuotojai neatsisako, 
reikalui esant, perduoti pranešimą.

Visiems, kas prisidėjo prie d-jos talkos, 
nepamirštant ir dr. R. Kevalo, kuris vienus 
metus specializavosi Melboumo Royal 
Children’s ligoninėje ir sutiko grįždamas į 
Lietuvą nuvežti brangiai kainavusią knygą 
skirtą Kauno klinikų vaikų skyriui Taip pat 
visiems kitiems, nors jų čia ir neišvardinau, 
priklauso didelis nuoširdus ačiū! Malonu 
dirbti, kai yra tiek daug rėmėjų. Moterys 
žino, kad jų darbo įnašas atima bent dalį 
vargo iš tų, kuriems pagalba Lietuvoje labai 
reikalinga.

Nepamiršti taip pat ligoniai bei vieniši 
tautiečiai Melbourne ir jo apylinkėse. D- 
jos ponios randa laiko visus paguosti. Dar 
daug galėčiau pasakoti apie susirinkime 
girdėtas žinias, bet gal kitą kartą.

Po susirinkimo ir visų pranešimų, narės 
ir svečiai buvo pakviesti pasižiūrėti filmo 
iš prieškarinės Lietuvos vaizdų, o po to visi 
buvo pavaišinti kavute ir kepsniais.

Vlltia Kmžienė 

laikinai persikelia į Lithgow, o 1951 metų 
pradžioje jis jau Sydnėjųje. Po kelių mėnesių 
tarnybos autobusų konduktoriumi, pradeda 
dirbti raštinėje Technikos mokykloje. Vėliau 
tęsė savo “karjerą” buhalterijos skyriuose 
privačiose bendrovėse, pradedant algų 
mokėtoju (paymaster) ir užbaigiant jau į 
pensiją einant, finansų buhalteriu 
(aocountan).

Į visuomeninį gyvenimą Tčodoras įsijungė 
atvykęs į Sydnėjų. Jis netrukus sugrįžo į skautų 
eiles, o jau 1953 metų kovo 1 dieną, kartu su 
Bronium Žaliu, įkūrė prie skautų “Aušros” 
tunto (tada dar tik “Sydnėjaus vietininkija”) 
atskirą skautų vyčių “Geležinio Vilko” būrelį. 
Šio būrelio pastangomis, vadovaujant pačiam 

Teodorui, 1953 metų gale ir 1954 metų 
pradžioje surengta pirmoji Sydnėjaus lietuvių 
skautų stovykla Bent's Basin. Laikas bėga - 
lėodoras jau Pilėnų kunigaikščio “Margio” 
mišrios draugovės draugininkas, kelias 
kadencijas skautų vyčių būrelio vadas, o 
būreliui išaugus į draugovę - tos draugovės 
draugininkas. Jis buvo dažnai matomas skautų 
tarpe - vieni laiku “Aušros” tunto tuntininkas, 
vėliau, jau senstelėjus, skautų židinio tėvūnas. 
Jis, kaip buvęs karys, atlieka savo pareigas 
Rajoninėse ir Tautinėse stovyklose, atitinka
mai - adjutantu. LSS, įvertindama jo įdėtas 
pastangas, pakėlė jį į skautininko laipsnį ir 
apdovanojo ordinu “Už nuopelnus”. Svetima
me krašte, kaip įprasta, buvo palaikomi 
glaudūs ryšiai su kitų tautybių skautais. 
Teodoras jau nuo pirmųjų įsisteigimo dienų 
“maišosi” egzilų skautų sąjungos (AASE - 
Australian Association of Scouts in Exile) 
ribose, vėliau jis lietuvių skautų nuolatinis 
atstovas, AASE sąjungos daugiametis 
vicepirmininkas ir vienos kadencijos 
pirmininkas. Ir čia jo darbai buvo įvertinti 
teigiamai Jis apdovanojamas sidabro "Drau
gystės medaliu”, vėliau aukso “Draugystės

Lietuvaitė tarp geriausiųjų
Šių metų kovo 26 d. Melboumo 

universiteto Copeland auditorijoje vyko 
Viktorijos svetimų kalbų mokyklos 
(Victorian School of Languages - VSL) 
praeitais metais geriausiai baigusiųjų 
mokinių pagerbimo - pažymėjimų įteikimo 
vakaras. Baigiamuosiuose kalbos 
egzaminuose tarp 205 mokinių pelniusių 
nuo 40 iki 50 taškų, buvo ir lietuvaitė 
Kristina Kupriščenkaitė.

Vakarą pravedusi p. Venetia 
Kefelianos pasveikino darbščiuosius 
mokinius su sėkme, padėkojo visiems prie 
jos prisidėjusiems - tėvams, mokytojams, 
administraciniam štabui. Ir ji, ir kiti žodį 
tarti pakviesti svečiai pasidžiaugė, kad 
šiandien Viktorijoje ne tik priimtina, bet 
tiesiog madinga puoselėti savo kilmės 
kultūrą. Vedėjas p. Frank Merlino pasakė, 
kad dvikalbiai žmonės gali laisvai dalyvauti 
dviejose kultūrose, jiems lengviau keliauti, 
vesti tarptautinį biznį, užsiimti elektroniniu 
verslu, įsidarbinti, jie gali geriau išsireikšti, 
suprasti savo ir kitas kultūras, vystyti 
tolimesnio mokymosi sugebėjimus. Jis 
prisiminė, kad VSL įsikūrus 1935 metais 
dėstytos tik japonų ir italų kalbos, o 
šiandien dėstoma 41 kalba. Viktorijos 
Seimo pirmininkas Alex Andrianopoulos 
savo kalboje prisipažino pats šeštadieniais 
važinėjęs iš tolimo St Albans priemiesčio 
į graikų kalbos pamokas University High 
SchooL O dabar jam iš to vargo toks 
nuostabus atpildas, kad jo paties vaikutis 
kalba graikiškai. Jis pabrėžė, kad nors kalbą 
mokytis yra sunku, tačiau jokiu būdu 
negalima sunkumams pasiduoti

Pažymėjimus gavusiųjų vardus 
perskaitė kiekvienos kalbos mokytojas. 
Mūsų Kristiną lietuviškai iškvietė jos 
mokytoja dr. Regina Švambarienė. Po 

medaliu” ir, vienintelis lietuvis, aukščiausiu 
ordinu “Amicus Magnus” (Didysis draugas).

Dar jaunas būdamas Teodoras pamėgo 
sportą-žaidė futbolą (tai jo svajonė), bandė 
ir krepšinį, stalo tenisą ir ledo ritulį Futbolo 
nepaliko ir atvykęs Australijon. Gyvendamas 
WiDeranange ir Lithgow įstojo į vietinę 
“Hotspurs” futbolo komandą, kuri, jam joje 
bežaidžiant, 3 metus iš eilės laimėjo apygardos 
čempionatą (Joint Coal Board Shield 1948/ 
49)60). Taip pat žaidė krepšinį už “Old Boys” 
komandą.

Sydnėjųje, tarnaudamas autobusų 
konduktoriumi, jis žaidė už Kingsgrove Depot 
(1951 metų Tarnsport Departament 
vicečempionai), vėliau prisijungė prie Fbbdjos 
departamento. Persikėlęs su darboviete į 
pietvakarių Sydnėjų su bendraminčiais 
sukuria darbovietės “Viltex” komandą, kuri 
vėliau pasivadino “Liverpool United” (South
ern District Soccer Football Association). 
Tačiau atėjo laikas “pakabinti bucus”. Nauja 
sporto šaka - golfas, kol ligą ir kitos sąlygos 
privertė ir tai nustumti į šalį

Dažnai pensininkai dingota iš akiračio, bet 
ne Teodoras. Šešerius metus jį matėme 
“Talkos” darbuotojų gretose, kol “kalen
dorius” ir vėl prisivijo, ir vėl į “atsargą”. Bet 
kaip ilgai? Dabar jį matome “stumdantis” tarp 
židiniečių ir, savaime aišku, tarpe skautų vyčių.

Kaip ilgai - parodys ateitis.

Jonas Zlnkus

NUO REDAKCIJOS: Gerb. p. Jonas 
pamiršo pabrėžti, kad jubiliatas puikiai 
valdo plunksną, jo rašinių nekantriai laukia 
ir “Mūsų Pastogės”skaitytojai. Redakcijos 
vardu nuoširdžiai sveikiname Teodorą su 
jubiliejumi, linkime jam geros sveikatos bei 
kūrybinės sėkmės ir laukiame naujų 
kūrinių.

T—■

Kristina su savo lietuvių kalios mokytoja dr 
R. Švambariene.

Rimvydo Švambario nuotr. 

kalbų ir pažymėjimų įteikimo ceremonijos 
vyko spalvingas kinų Wu Lin šokių trupės 
pasirodymas. Po visko - kavutė su 
užkandžiais.

Kristina Kupriščenkaitė Vasario 16-ios 
minėjimo proga kaipo Melburne geriausiai 
baigusi lietuvių kalbą gavo Australijos 
Lietuvių Fondo premiją.

Sveikiname abiturientę Kristiną, 
linkime jai geriausios sėkmės pasirinktuose 
civilinės inžinerijos moksluose ir kad 
gražiosios lietuvių kalbos mokėjimas jai 
praverstų tolimesniame gyvenime.
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TAB ĮDOMU

Kiaušinio
Liaudies patarlė sako: “Kiaušinis brangus 

prieš Velykas". Tas teisybė, bet ir po Velykų, kai 
margučiai jau sumušti ir suvalgyti, kiaušinis iš 
mūsų valgiaraščio neišnyksta. Ypač, kad dar ir 
Atvelykis laukia. Nuvažiavę į Lietuvą ne vienas 
stebimės, kaip žmonės kiaušinius nešasi 
polietileniniuose maišeliuose lyg bulves. Todėl 
manome, kad daugeliui bus įdomu pasiskaityti 
straipsnį, kurį sutrumpinę persispausdiname iš 
“Kauno dienos”. Iš jo daug sužinosime apie 
lietuviškus kiaušinius, įskaitant ir tai kad tai 
bene vienintelis darišužšenio neįvežamasžemės 
ūkio produktas. Bed.

Kiaušinis - unikalus produktas, mums 
pateikiamas jau “supakuotas” Į lukštą. Per 
metus kiekvienas lietuvis (Lietuvoje - Red.) 
suvalgo 170 kiaušinių.

Kiaušinio pradžių pradžia - “specialus 
desantas” - veislinių vištų pulkas. Iš jo išperėtų 
kiaušinių atrenkami patys geriausi, 
kokybiškiausi. Tada jie perkeliami į 
inkubatorių, kur iš jų išsirita viščiukai. Šie 
negailestingai rūšiuojami - gaidžiukai 
su naikinami

Vištaitės iki 4 mėnesių auginamos 
specialiuose cechuose. Čia jos visaip 
“popinamos”: skiepijamos nuo paukščių 
gripo, bronchito, maro, kitų infekcinių ligų. 
Šeriamos tik specialiais pašarais, girdomos tik 
geriausios kokybės vandeniu. Paūgėjusios 
vištaitės tampa tinkamos dėti kiaušinius.

Vidutiniškai viena višta kas dieną padeda 
po kiaušinį, tačiau yra ir “spartuolių”, kurios 
sugęba per 10 dienų padėti 11 kiaušinių. 
Dauguma vištų kiaušinius deda beveik tuo

Minėtinos balandžio dienos
Tik balandžio pirmoji skiriama melagiams 

irjuokdariams, betjųišmonėslydimusvisuomet 
Štai “Kauno dienoje” kas mėnuo pasirodo 
minėtinų dienų sąrašas. Jame nurodomi rimti 
dalykai tačiau datų sutapimai verčia juoktis. 
Bed.

1d. Melagių ir Pirmosios orų prognozės 
paskelbimo laikraštyje “The Times” (1875) 
diena.

3d. Valstiečiai Luokėje užmušė arkliavagį 
Tadą Blindą (1877), konservatoriai Vilniuje 
iš partijos išmetė Gediminą Vagnorių (2000).

8d. Gimė kunigas-rcvoliucionierius, 1940 
m. Lietuvos liaudies seimo pirmininkas 
L.Adomauskas (1880), Lietuvos Seimo 
pirmininkas VLandsbergįs pakvietė Seimo 
narius papasakoti “artimiesiems apie Seimą 
ką nors gero” (1998).

11d. Gimė “Brisiaus galo” autorius 
J.Biliūnas (1879), prisiekė K.Prunskienės 
vyriausybė (1990).

12d. JAV prasidėjo pilietinis karas (1861),

Pijušo Dulkelės nuotykiai

reabilitacija
pačiu metu - apie 10 -11 valandą ryto. Vištų 
dedekhų gyvenimas trumpas - po 400 dienų 
jos paprastai papjaunamos, mat sumažėja jų 
dėslumas. “Karjerą” baigusiųjų vietą užima 
jaunesnės. Beje, vos metus trunkantis 
kiaušinių “gamintojų” gyvenimas prabėga 
tamsoje - cechuose nėra nė vieno lango.

Vievio paukštyne laikoma apie 800tūkst 
dedekhų. Kasdien čia surenkama iki 1 mln. 
kiaušinių.

Ką tik vištų sudėti kiaušiniai surenkami ir 
gabenami į rūšiavimo cechą. Kiaušinių yra 
įvairaus dydžio, baltos ir rudos spalvų. Jų svoris 
svyruoja nuo 45 iki 75 gramų. Pagal svorį 
kiaušiniai rūšiuojami į 4 kategorijas.

Rūšiuotojos kiaušinių rūšį nustato “iš 
akies”, nenaudodamos jokių matavimo 
prietaisų. Moterys turi būti gerai įgudusios, 
mat suktis tenka sparčiai: kiaušiniai 
konvejeriu juda gana greitai Brokuoti arba 
nekondidniai kiaušiniai - tokiais laikomi 
ištepti, įdužę, įskilę, nelygiu lukštu - atskiriami 
Jie paprastai parduodami pigiau konditerijos 
įmonėms arba sunaudojami paukštyno 
cechuose. Sveikieji, supakuoti į specialias 
dėžutes ar padėklus, keliauja į parduotuves. 
Teoriškai jas turėtų pasiekti dar tą pačią dieną, 
taigi - šviežut šviežutėliai. “Dar šilti”, - 
juokauja Vievio paukštyno direktorius 
Artūras Jasaitis.

Lietuvoje parduodami tik lietuviški 
kiaušiniai Šiuo metu jie gaminami dviejuose 
dideliuose paukštynuose - Vievio ir Girelės, 
taip pat keliuose mažesniuose. Nedidelius

ASmetona paleido Seimą (1929).
15d. Anglijoje išleistas pirmasis laikraštis 

(1591), AStasiškis, S.Šaltenis ir S.Fėčeliūnas 
lietuves Prezidentą A Brazauską apskundė 
D.Britanijos parlamentui (1993).

16d. Gimė komikas Čarlis Čaplinas 
(1889), 10 ministrų pasirašė pareiškimą dėl 
autoritarinio G.Vagnoriaus vadovavimo 
(1992).

17d. Gimė Nikita Chruščiovas (1894) ir 
Algirdas Saudargas (1948).

18d. Paminklų apsaugos dieną proku
ratūra nutraukė ketverius metus nesėkmingai 
kurtą bylą ekspremjerui AŠleževičiui (2000).

19d. Lietuvos Taryba patvirtino tautinės 
vėliavos spalvas (1918), VAdamkus pareiškė 
nepasitikėjimą G.Vagnoriumi (1999).

20d. Pirmąsias automobilių lenktynes 
Paryžiuje laimėjo vienintelis dalyvis Džordžas 
Butonas (1887), Vilniuje įregistruota 
vienintelė Europoje Moterų partija (1995).

28d. Lietuvos bajorams suteiktos Lenkijos 
bajorų teisės (1566), nebajoras AKubilius 
pareiškė, kad niekas neturi teisės nurodinėti

Paukštynus kiaušiniai palieka visiškai 
“sveiki”, tvirtina gamintojai. Tikimybė, jog jis 
čia gali būti užkrės tas salmone k; mis ar kitomis 
sveikatai pavojingomis bakterijomis, yra 
sunkiai įmanoma. Apie tai, kad vištos būtų 
šeriamos hormonais ar antibiotikais, nė kabos 
negali būti

Pasak Prano Drulios, Nacionalinės 
veterinarijos laboratorijos skyriaus vedėjo, 
šiais metais nebuvo užfiksuota nė vieno 
užkrėtimo sahnonelėmis atvejo. Ftemai tokių 
atvejų pasitaikė, tačiau galiojančios normos 
nebuvo viršytos. Iš 11 tūkst. mėginių teigiami 
buvo tik 0,2 proa Tai labai aukštas rodiklis, 
geresnis nei Suomijoje, kitose Skandinavijos 
šalyse, kur siekia 0,5 proa

Vartotojai neturėtų baimintis, kad, suvalgę 
kiaušinį, užsikrės pavojinga infekcine liga. Jei 
tik, žinoma, tas kiaušinis šviežias. Už tai atsako 
nebe gamintojai, o pardavėjai Ant kiaušinių 
dėžutės žymimas jų vartojimo terminas - 25 
dienos. Tačiau šviežias jis išliks tik tuo atveju, 
jei bus laikomas šaldytuve.

Bet parduotuvėje paprastai jie būna 
stirtomis sukrauti lentynose arba kokiame 
kampe. Taip laikomi kiaušiniai tinkami vartoti 
nebent 5 ar 7 dienas po pagaminimo, įsitikinęs 
nepriklausomas kiaušinių ekspertas Jonas 
Skonsmanas.

Kiaušiniai - pagrindinis natūralus vitamino 
B šaltinis (antrasis - alus). Žinovai 
rekomenduoja rinktis kiaušinį, užuot žavėjusis 
sintetiniais vitaminais.

J.Skonsmanas pataria atidžiai apžiūrėti 
perkamas kiaušinius, atkreipti dėmesį, koks 
jų galiojimo terminas, kur jie laikomi Pirkti 
tik tiek, kiek sunaudosite per kelias dienas.
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KAS NORI RAMIAI LEISTI SENATVĘ TĖVYNĖJE

Jau keletą metų būdavo sunku patekti į gerai užsienio tautiečių tarpe 
užsirekomendavusį Gerontologijos ir reabilitacijos centrą Vilniuje Kalvarijų g- 
vėje 223. Jame ir dabar gyvena apie 30 iš Vakarų sugrįžusių lietuvių. Norinčiuosius 
čia viliojo puikios gyvenimo sąlygos, profesionali slauga, nuolatinė gydytojų 
priežiūra, galimybės su instruktoriais mankštintis sporto salėse. Pats Centras 
įsikūręs gražioje vietoje ant Neries kranto, vadinamoje Vilniaus Jeruzalėje. Iš 
tiesų visai šalia Centro veikia Kalvarijų bažnyčia, o neseniai atsidarė ir naujoji 
kunigų seminarija. Patogus susisiekimas su miesto centru, kur galima nuvykti 
per 20 minučių.

Gavome pranešimą iš Centro vadovybės, kad kaip tik šiuo metu yra atsiradusi 
laisva dviejų kambarių vieta. Kadangi Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos 
centras yra gavęs nemažai paklausimų apie galimybes apsigyventi Gerontologijos 
ir reabilitacijos centre, tikime, kad daug kam tai gali būti džiugi žinia.

Patrauklios ir pragyvenimo minėtame Centre kainos:
2 kambarių butas 1 asmeniui - $682 per mėnesį
2 kambarių butas 2 asmenims - $1087 per mėnesį
1 kambario butas 1 asmeniui - $550 per mėnesį
1 kambario butas 2 asmenims - $878 per mėnesį

konservatoriams, kas turi būti premjeras 
(1999).

29d. Vilniuje atidarytas Senienų muziejus 
(1856), įregistruota Socialinio teisingumo 
partija (1996).

Perspėja, kad rizikinga pirkti kiaušinius
turguje, naminiai jie gali būti tik tariamai Yra 
bobučių, kurios “specializuojasi” 
parduotuvėje pirktus kiaušinius 
“transformuoti” į naminius juos

Šiuo metu vienas gyventojas Jungtinėse 
Amerikos Valstijose suvalgo 260, Vokietijoje 
- 250 kiaušinių per metus. Prieš dešimtmetį 
lietuvis kasmet suvalgydavo net360kiaušinių. 
Kodėl staiga kiaušinių populiarumas taip 
sumažėjo? Tai klausimas, kuris labiausiai 
jaudina gamintojus.

Manoma, kad viena priežasčių - tariamas 
kiaušinių kenksmingumas sveikatai Kitos 
priežastys - pasitaikę užsikrėtimo 
salmonelioze atvejai, sumažėjusi perkamoji 
galia. Nors kiaušiniai, lyginant su kitais maisto 
produktais, per pastaruosius dešimt metų 
pabrango tik 2,5 karto - nuo 90 kapeikų iki 
1,95 lito už 10 vienetų (tai vidutinė kiaušinių 
gamintojų kaina), jų “įpirkti” neišgali sunkiau 
besiverčiantys žmonės.

Nepriklausomas ekspertas pasiryžęs 
paneigti mitą, paskleistą kai kurių medikų, 
kad kiaušinius valgyti nesveika, nes juose, ypač 
trynyje, yra daug cholesterolio. Išstudijavęs 
specialią literatūrą, pasikonsultavęs su 
medikais J.Skonsmanas nustatė, kad sveikam 
žmogui per savaitę sveika suvalgyti 3-4 
kiaušinius. Per metus - 220 kiaušinių. Jo 

yra “sveikas”, kitoks, negu kituose jo daug 
turinčiuose maisto produktuose. Beje, 
pastaruoju metu ir pediatrai vaikams 
rekomenduoja per savaitę suvalgyti 3-4 
kiaušinius.
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30d. Praboje gimė “Šauniojo kareivio 
Šveiko nuotykių” autorius J.Hašekas (1883), 
Vilniuje atsistatydino čekinės privatizacijos 
autorius G. Vagnorius (1999).

Kalendorininkas Vaidutis BIŠKUS

Žymioj radijo stotyje 
“Contestą” laimėjo Pijus. 
Septynioms dienoms į rojų 
Tbopikinėje saloje 
Nei už butą, nei už kelią 
Nereikės mokėt Dulkelei.

Dulkė ima saulės vonias, 
Kalbina jį gražios ponios. 
Geria vakare “Casine”, 
Stebi šokantį jaunimą, 
Viskas jam čionai “už dyką” 
(Tik trys paros bepaliko).

Taip tylioj, ramioj naktelėj 
Thip padoriai išmiegojęs 
Ir sukliko gi Dulkelė 
Iš po sapno - išsižiojęs— 
Pamatęs tą savo nosį 
Kažkokio žvėries naguose!

Gi atšliaužęs į jo lovą 
Buvo tikras smauglys - Boa! 
Susigriebęs kaip pakliuvo, 
Dulkė “nešas” link lėktuvo, 
Pergyvenus tiek pavoją 
Spjaut į tropikinį rojų!
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Hlnrtės kampelis
Čiurlioniu vardai ir pavardės

Lietuvių pavardžių žodyne visos Čiurlioniu grupės 
pavardės kildinamos iš pravardės Čiurlys - nedidelis 
juodas paukštelis su baltu smakru, dar vadinamas 
Svyruliu-Įdomu, kad pavardė Čiurlys ir Čiuriis plačiausiai 
išsibarsčiusi rytų Lietuvoje (apie Rokiškį, Kupiškį, 
Pasvalį), nors daugiausia šeimų užrašyta Varėnoj - net
44. Tho tarpu Čiurlionis ir vienas kitas Ciurlevičius ir Čiurliauskas - visi iš Dzūkijos 
(Druskininkų, Kapčiamiesčio, Lazdijų, Varėnos, Merkinės). Pats Mykolas 
Konstantinas, kaip žinome, gimęs Varėnoje, kur jo tėvas Konstantinas tuo metu 
buvo vargonininkas. Vėliau jis su žmona Adele ir Kastuku persikėlė j 
Druskininkus, kur susilaukė dar 10 vaikų.

Čiurlioniu šeimą globojo gyd. Juozas Markevičius, ir, iš dėkingumo jam, 
Čiurlioniai visiems savo vaikams davė Markevičių šeimos vardus. Tačiau jų 
vyriausiasis - Kastukas, kuris už savo pirmąją seserį Mariją buvo 15 metų vyresnis 
- juos visus vadino savo sukurtomis pravardėmis. Marija buvo “Burinis laivas” 
dėl savo ryžtingų judesių ir eisenos; Juzė, kuriai tekdavo ką nors perplauti, 
vadinosi “Skalbėja”; net laiške jai, jis kreipiasi: “Brangiausioji Skalbėja!” ; Povilas 
buvo “Gandras ilgaausis”, o Petras - “Samsonas”, dėl jo atletiškos jėgos. Stasys 
tikros pravardės neturėjo, bet laiške jam Konstantinas rašo: “Ką gi Tu, Stachurski, 
sugalvojai...” Valė kažkodėl vadinosi “Vilkelis”, o Jadzė, kuri buvo 24 metais 
jaunesnė, ir Konstantinui mirštant buvo vos 12 metų, be abejo dėl jos mažumo, 
buvo vadinama “Žvirbleliu”. Vėliau ji gavo pravardę “Australija” - kaipo 
mažiausioji visos šeimos dalis.

Pats Konstantinas Markevičių šeimos jaunimo buvo pravardžiuojamas 
“Meška” arba “Lietuviška meška”, ir savo laiškuose jiems taip ir pasirašydavo - 
Jūsų Meška.

(ii REDAKCIJOS PAŠTO
Žemės įsivežti galima

Gerb. Redaktore, “Mūsų Pastogės” Nr. 
12 perskaičius velionio Leono Urbono 
sūnaus Aro Vaicho straipsnį, man liko 
nesuprantami gąsdinimai dėl snukio ir nagų 
ligos Anglijoje ir žiupsnelio lietuviškos 
žemės.

Pilnai sutinku, kad viskas turi praeiti per 
Muitinės kontrolę. Prieš 30 metų su šeima 
laivu aplankiau Europą, ir Lietuvą, po 
septynių mėnesių kelionės su dideliu 
bagažu grįžau į Melbourne uostą.

Pereinant muitinės tarnautojų patikri
nimą, užrašiau, kad turiu voveraitę, žemės, 
orinį šautuvą, kurį nusipirko 15-metis 
sūnus, ir senovinį stalą. Pareigūnus dau
giausia išgąsdino voveraitė, nes galvojo, kad 
gyva ir gali pabėgti. Kadangi buvo tik 
iškamša ant šakos, paaiškino, kad ją ir 
žemelę turime palikti muitinėje, kol praeis 
pro dujų kamerą sunaikinimui bakterijų, o 
vėliau persiuntė į namus nemokamai Viską 
gavau už savaitės. Apžiūrėję staliuką, kurio 
amžius buvo gal 500 metų, praleido be 
priekaištų. Daugiausiai prisikabino prie 
orinio šautuvo buožės, nes buvo nauja ir 
bijojo, kad medienoje nebūtų kirvarpų. 
Kitas muitininkas dar gerai apžiūrėjo ir 
nutarė praleisti, nes mediena buvo 
nulakuota.

Aš tą žemelę dar ir dabar turiu, jau gal 
pusei Geelongo lietuvių ant palaikų 
užpyliau.

Aš netikiu, kad iškeptame aukštame 
karštyje žiupsnelyje lietuviškos žemės, 
išsilaikys kokia nors bakterija. Tbo tarpu 
džiaukimės mūsų tradicijomis, tikrumoje 
tai velnias nėra jau toks baisus, kaip mes jį 
nupaišome. Beveik viską galima įvežti, tik 
reikia laikytis tvarkos ir išsiaiškinti

Juozas Gailius
Geelong

Ko vertas medalis...

Su džiaugsmu ir pasididžiavimu išgirdo
me vietinės valdžios proklamaciją, kad keli 
mūsų tautiečiai apdovanoti pasižymėjimo 
ženklais - šiais metais OAM medaliais 
pagerbti mūsų visuomenininkai p. Janina 
Vabolienė ir p. Vladas Bosikis. Tikrai gražu 
ir malonu, kad tarpe kitų, pasižymi ir mūsų 
tautiečiai. Garbė jiems ir nuoširdžiausi 
sveikinimai!

Į akis, tačiau, krito paaiškinimas už ką 
jie tuos medalius gavo - “for services to 
Lithuanian community” (atseit, “už pasi- 
tamavimą lietuvių bendruomenei”). Ta 
pačia progą prisimena ir rezoliucija, priimta 
Krašto Tarybos suvažiavime, raginanti 
pristatyti visuomenininkus vietinei (ty. aus
tralų) valdžiai apdovanojimams. Akibrokš
tas, tačiau, kodėl mes turime prisistatyti 
svetimiems (taip - “SVETIMIEMS”!) 
įvertinimui pastangų bendruomenės, tai 
yra, lietuvybės labui?

Kur dingo Lietuvos Respublikos 
Užsienio reikalų ministerija, Kultūros 
ministerija ir kitos valstybinės įstaigos? Ar 
lietuvybės išlaikymas daugiau kaip per 
penkiasdešimt metų, tuo pačiu ir veikla 
Lietuvos Nepriklausomybės atstatymui, 
nėra užtektinai svarbūs ir verti pagarbos, 
ir reikiamo įvertinimo? O gal visi tie 
medaliai (atrodo, lyg jie būtų masiškai 
gaminami Lietuvoje) skirti tik tiems, kurie 
“nuolatos po kojom maišosi”? Mano 
nuomone, padėka, išreikšta savų žmonių 
už darbą ir pasiaukojimą saviesiems, būtų 
tų, kurie ją gavo, mieliau ir nuoširdžiau 
priimama, nei “škaplieriai”, gauti iš 
svetimų rankų. Juk buvo dirbama iš meilės 
tėvynei, tad ir yra tėvynės pareiga tą darbą 
įvertinti.

Teodoras Rotcas
Fairfield, NSW
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“Nė grašio neduočiau už visas 
‘globalines problemas’; atiduočiau viską 
už nendrę, siūbuojančią kokiame nors 
Nevėžio užtake”, rašo filosofas Arvydas 
Šliogeris.

O štai Pajevonio vidurinės mokyklos 
10-tos klasės mokinė Ugnė Lengvinaitė 
visai panašiai mąsto savo konkursiniame 
rašinėlyje. D. S.

(Laiškas iš Lietuvos)
Miškelis iš vienos pusės. Siūbuo

jančios pušys, čiurlenantis upelis jame. 
Kiškio kopūstai, ko gero, labiau 
patinkantys man, o ne kiškiams. Iš kitos 
pusės - taip pat miškas. Berželiai, 
drebulės, tarsi broliai su seserimis; 
kažkada nuo gaisro nukentėjusios 
pušaitės. Tolumoje - pilkšva dar viena 
miško juosta, o gal tik kurio paminėto 
tęsinys. Dirbtinis ežerėlis. Vanduo ne itin 
švarus, bet vasarą savo gaiva vilioja 
krykštaujančius vaikus. Aukštas kalnas. 
Akmenų bažnyčia. Tartum nuo šalčio 
kalnas slepiasi po medžių lapijomis. 
Bažnyčios bokštai, tarsi pasiklydę žalioje 
karalijoje, kyšo tarp medžių. Kalnas 
slepia daug praeities. Daugelio kelias 
baigiasi čia. Jei kalnas prabiltų, 
papasakotų daug graudžių, keistų, 
tragiškų istorijų. Kalno papėdėje 
prisiglaudę karių kapai.

Dar vienas kalnelis. Ant šito - mo
kykla. Ant ano kalno - gyvenimo pabaiga, 
ant šio - pradžia. Ir aš čia pradėjau savo 
kelią. Jau dešimtus metus dairausi pro 
langus ir stebiu kasmet vis grakštesnes, 
vis aukštesnes pušeles, vis bailesnius 
beržus, panašius į žvakes, apdengtas 
žalsva skraiste. Dvi parduotuvėlės, vaikų 
darželis, paštas... Nors ir merdintys, bet 
Kultūros namai. Tarp namų pasislėpęs 
išdidus Vytauto Didžiojo paminklas. Štai 
koks mano gimtasis Pajevonys.

Kiekvieno žmogaus istorija prasideda 
nuo gimtojo namo slenksčio. Manoji 
prasidėjo čia Pajevonyje. Vaikų darželis. 
Pasivaikščiojimai mūsų pušynėly kartu su 
broliu ir šunimi. Kiek nuotykių!...

Geelong’o Lietuvių S-gos Klubo narių metinis 
susirinkimas

įvyks š. m. balandžio 29-tą 2 vaL p. p. Gailių sodyboje, 15 Gairloch 
Grove, Newton.

Dienotvarkėje:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo kvietimas.
3. Balsavimo komisijos sudarymas.
4. Praeitų metų visuotino susirinkimo protokolo skaitymas.
5. Pranešimai:
a) pirmininko
b) kasininko - raštiškas
c) revizijos komisijos
6. Pranešimų diskusijos ir veiklos tvirtinimas.
7. Valdybos rinkimai, renkama iš penkių asmenų, įskaitant ir 

vicepirmininkę moterų reikalams, o Revizijos komisija renkama iš trijų 
narių.

8. Klausimai ir sumanymai.
9. Susirinkimo uždarymas.
Kviečiame visus narius atvykti laiku, bet nesusirinkus pilnam narių 

kvorumui, numatytas susirinkimas prasidės 30 min. vėliau ir bus laikomas 
teisėtu.

Po susirinkimo - popiečio kavutė su pyragais, kurių išlaidas padengs 
valdyba. Gėrimais kiekvienas apsirūpina asmeniškai.

Iki malonaus pasimatymo 2001- jų metiniame susirinkime.

Geelongo Lietuvių S-gos
Klubo valdyba

t i n ė
Vėliau - mokykla, nauji draugai, nau

jas gyvenimas. Jaudulys prieš dramos 
būrelio pasirodymus.

Atgimė Lietuva. TYuputėlį atgimsta ir 
kaimo žmonės. Neužmirštami poezijos 
vakarai. Pašte - aš dažna klientė. Retkar
čiais pakviečia bažnyčios varpai.

Alsuoju tuo pačiu oru, kaip ir dangaus 
siekiančios pušys, beržai. Čia aš dali
nuosi džiaugsmu, dainuoju meilę, kovoju 
su skausmu, skęstu liūdesy, ilgesy. Ir vis
kas vyksta čia, mano Pajevonyje.

Kartą išėjau iš savo kaimo. Palikau 
draugus, pakeičiau mokyklą. “Gausiu 
geresnį išsilavinimą geresnėje 
mokykloje”, - išeidama galvojau. Neiš
tvėriau. Tik vieną dieną mokiaus naujoje 
mokykloje. Juokinga. Direktorius nu
stebo, kai palikau, bet dar labiau kai 
sugrįžau. Dabar ir namai atrodė mielesni. 
Jų per trumpą laiką spėjau išsiilgti. O 
Pajevonys... Jis toks saulėtas, rodės, 
džiaugės mano sugrįžimu. Ir aš supratau, 
kad dar per anksti išskristi, per anksti...

Parašiusi keletą eilėraščių, pelniau 
diplomantės vardą rajoniniame Poezijos 
Rudenėlyje. Manau, kad tik savo gimtaj
ame Pajevonyje, apsuptame nuostabios 
gamtos, manyje įsižiebė kūrybos kibirkš
tėlė. Čia suradau poezijos siūlelį, iš kurio 
neriu dar gležnus savo eilėraščius.

Gavusi pasiūlymą mokytis tariamai 
gersnėn mokyklon jos atsisakiau. Nebuvo 
draugų, kuriuos būtų gaila palikti, net 
buvo žmonių, nuo kurių norėjosi bėgti, 
bet neišėjau, nepalikau savo gimtojo 
kaimo. Nors jame daug skurdo, net 
svaigalų siautulio, bet mano širdis dar 
jauna, akys dar mato ir gera... Tas mano 
kūrybos siūlelis lyg riša mane kažkokio
mis jėgomis, tvyrančiomis kaip lik virš 
Pajevonio. Aš didžiuojuosi, jog galiu 
atstovauti kaip tik šio kaimo mokyklai ir 
džiaugiuosi pajevonietė esanti.

Pajevonys - mano žemės vidurys, jis 
mano sielos turtas, mano įkvėpimas, 
mano gyvenimas.

Ugnė Lengvinaitė, 10-ta klasė
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Kas-kur — kaip?

Antanas 
Laukaitis

Oi grybai, gnybai, jūs patieks mano
Nežinau, arkas B lietuvių nemėgsta grybų, 

jeigu ir nevalgyti, tai grybauti gražiame pušyne: 
kvėpuojant sveiku tyru oru, pamiršus miesto 
triukšmą ir dukes, greitai atsigauni Lietuvoje, 
ypač Dzūkijoje, yra tikra grybų karalystė, bet 
ir čia, nors baravykų, “voveruškų” bei kitų 
Lietuvoje populiarių grybų ir neras, rudmėsių 
bei kazlėkų yra labai daug. Sydnėjaus lietuviai 
dažniausiai grybauti važiuoja į Oberono 
pušynus.

Vieną šeštadienį prityrę grybavimo

specialistai Vytas Burokas, Romas Kalėda, 
konsulas Viktoras ŠHteris, pasikvietę jau čia 
gyvenančius naujuosius lietuvius Gintarą ir 
Ritą Janulevičius, Alvydą Pačėsienę ir atosto
gaujančią Gintaro seserį dainininkę Ireną, 
prikalbino ir mane, ne taip jau didelį grybau
toją, važiuoti į Oberono pušynus. Prisikrovę 
maisto, troškuliui numalšinti gaivinančio 
skystimėlio, dviem automobiliais patraukėme 
į grybų karalystę. Dviejų valandų kelionė 
linksmoj kompanijoj, dar ir skambant 
lietuviškai dainelei, prabėgo labai greit

Ir štai mes jau didžiuosiuose Australuos 
pušynuose, kurie yra specialiai auginami, po 
20 metų iškertami medienai ir pakerdami 
jaunomis pušaitėmis. Pasiėmę po krepšį ar 
kibiriuką, kiti net po du, išsisklaidome. O 
rudmėsių, rudmėsių... Didelių nejudiname, 
kai kam tenka grįžti prie automobilio pasiimti 
kitų krepšių. Oras, pušų kvapas ir gražus 
miškas dūšią gaivina, nesinori iš jo išeiti.

Balius kaip geriausiame restorane, visa tai dar 
užsigeriant šaltu alučiu ir skaniu vyneliu. 
Artėjant vakarui, vėl su daina patraukėm 
namo. O čia - grybų valymas, marinavimas,

bulvėm, visai kaip Lietuvoj. Tikrai buvo puiku.

Laimingi grybautojai, iš kairės: GJanulevičfas, viešnia iš Lietuvos 
LRisorienė, RKalėda, VŠSteris, VBurokas, ATaukaitis, AJbčėsienė.

Nuotrauka R. Janulevičienės

Prisirinkę rudmė
sių, ieškome kazlė
kų, jų radome 
pakraščiuose, Sla
pesnėse vietose, 
tarp žolių. Greitai 
ir jų prisirinkom.

Pagrybavus ir 
apetitas neblogas, 
liroj pat mūsų gra
žuolės ponios 
padengė iš namų 
atsivežtą sudeda
mą staliuką, Gin
taras užkūrė dujinę 
krosnelę, o piknikų 
virėjas Vytas Buro
kas (mūsų, skautų 
virėjų, Viktoro ir 
manęs neprileido), 
pradėjo kepti 
gardžiausius kiau
lienos kepsnius.

Ede IHubinskas nesensta
Australijoje ne tik tarp lietuvių Edis 

Palubinskas yra skaitomas vienu geriausių 
buvusių krepšininkų. 1950 metais gimęs 
Canberroje, būdamas vos 13 metų jis žaidžia 
sostinės “V3ko” komandoje. Netrukus Edis 
jau žaidžia Melboumo australų “St Kilda” 
komandoje. Greitai išrenkamas geriausiu 
Australuos krepšininku ir gauna pasiūlymą 
žaisti ir studijuoti Amerikoje. Čia jis taip pat 
žaidžia už Čikagos lietuvius ir yra lietuvių 
rinktinės dalyvis jai važinėjant po Europą.

1972 metais jis jau Australuos olimpinėje 
rinktinėje, Miuncheno olimpiadoje išrenka
mas antru geriausiu metiku pasaulyje. Grįžęs 
į Ameriką, baigia studijas ir Monrealio 
olimpiadoje vėl atstovauja Australiją, tampa 
olimpiados čempionu, surinkęs daugiausia 
taškų. JAV jis atstovauja Louisianos vaistuos 
universitetui, vėliau gauna pasiūlymą 
treniruoti Newcastle krepšininkus, po to už 
labai gerą atlyginimą jį “pagrobia” arabai ir 
jis treniruoja juos. Su amerikiečių veteranų 
komanda dalyvauja Brisbanėj vykusioje 
Pasaulio veteranų šventėje ir čia savo grupėje 
laimi pirmą vietą. Krepšinio iki dabar jis dar 
nepamiršo.

Prieš kelias savaites Nevarios universitete, 
Las Vegas, vyko baudų metimo varžybos, už 
pirmą vietą gaunant 50 000 dolerių. Visų 
dideliam nustebimui, jis iš eilės įmetė 75 
baudas ir laimėjo pirmą vietą. Nė vienas iš 
kitų dalyvių negalėjo jam prilygti, o spaudos 
atstovams buvo pasakyta, kad per paskutinius 
25 metus Edis yra 99 procentų baudų metikas 
ir per 15 metų jis neįmetė tik 3 baudų. Šiuo 
metu jis treniruoja baudų mėtymuose Los 
Angeles Lakers centro puolėją Shaquille

Edis Palubinskas.

O’Neal, per metus iš krepšinio uždirbantį 60 
milijonų JAV dolerių. Sis vienas geriausių 
pasaulyje profesionalų krepšininkų, centro 
pozicijoj, yra tiesiog nesulaikomas, tačiau 
baudų mėtyme -labai blogas. Daugkasbandė 
jam padėti, bet be geresnių pasekmių. Thda 
šio garsaus krepšininko agentas L. Amato 
susirišo su Edžiu ir pasamdė jį būti Shaquille 
O’Neal baudų mėtymo treneriu Pradėjus šį 
milžiną treniruoti, jo baudų mėtymas buvo 
44%, po kurio laiko pakilo iki 47.9%, o kovo 
mėnesį - net iki 57.9% . Palubinsko tikslas 
yra dar šį sezoną savo garsiojo mokinio baudų 
metimo procentą pakelti i 70%; anksčiau 

niekas nesitikėjo, kad tai įmanoma.
Atrodo, kad taiklioji Edžio ranka dar 

nepavargo ir nepaseno.

□

Ačiū
Nuoširdžiai dėkoju ALB Krašto Valdybai 

ir Lietuvos Respublikos Garbės konsului 
Andriui Žilinskui Melbourne už 
pasveikinimą ir taip gražius bei nuoširdžius 
palinkėjimus, gavus DLK Gedimino ordiną.

Antanas Laukaitis

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

Dabar nakties tamsoje gulėdama lovoje 
niekaip negalėjau suprasti, kodėl toks mielas 
ir geras žmogus kaip Jonkelis galėjo be reikalo 
taip žiauriai žudyti jaunus, nekaltus žmones?

Tęsinys, pradžia AfP Ne 1-15

“Kaip žinot, važiuodama į turgų turėjau 
pravažiuoti sinagogą. Pamačius ten minią 
žmonių, sustabdžiau arklį ir nuėjau pasižiūrėti, 
kas ten darosi Dar nepasiekus sinagogos, 
išgirdau žmones keikiant žydus. Pamačius 
senyvą moteriškę, priėjau prie jos.

Tie žydai išdavė mūsų miestelio žmones 
rusų KGB’, - ji šaukė pilna pykčio, liedama 
tulžį.

‘Bet buvo ir gerų žydų, kurie nieko bendra 
su komunistais neturėjo,’ - mėginau ją 
užginčyti

‘Ei mes čia turim vieną žydų mylėtoją’, - 
garsūs balsai pasigirdo aplink mane.

Dieve, kokia laimė, kad pažįstamas 
krautuvininkas mane atpažino ir sugriebė to 
vyro ranką, jis buvo betvojąs man”, - tai 
sakydama ji užsidengė veidą rankomis, 
sudrebėjo, o jos išraudusiame veide akys 
paplūdo ašaromis.

“O Viešpatie, kokius baisius laikus mes 
dabar pergyvenant”, - tėvas ją apkabino, 
bandydamas nuraminti

“Iš ten krautuvininkas nusivedė mane 
namo. Kol aš atsipeikėjau iš to išgąsčio, jo 
žmona užpylė arbatos ir paduodama man 
puodelį pašnibždėjo: ‘Čionai beveik kas dieną 
žydai yra skriaudžiami, jų namai ir krautuvės 
išplėšiamos. Neduok Dieve, kaip žmonės yra 
išprotėję’, -krautuvininkė pasipurtė.” Baigus 
pasakojimą mama sudejavo ir persižegnojo.

Tą naktį aš galvojau apie vieną žydelį, 
kuris pas nūs užvažiuodavo su savo kromeliu. 
Aš jį labai mėgau. Jo vardas buvo Jonkelis. 
Jis mus dažnai aplankydavo, pristatydamas 
siūlų, sagų, adatų ir sagčių. Kartais mamai 
paaštrindavo peikus ir žirkles. Dažniausiai

Jonkelis atvažiuodavo vėlai vakare, 
žinodamas, kad mama niekada neatsisakys 
jam pakloti guolį virtuvėje šalia šiltos krosnies. 
Man atrodė, kad jis buvo maždaug tėvo

barzda, buvo panašus į šimtametį senį.
“Eikše, vaikeli, eikše”, - vadindavo prie 

savęs, ištraukdamas iš kišenės “dūdelę”.
Tr dar po vieną tavo broliui ir sesutei”
Aš jo visada laukdavau. Vakarais 

sėdėdamas prie krosnies, jis mums pasako
davo įvairiausius nuotykius, jo patirtus 
bekeliaujant Jis dažnai juos kartodavo, bet 
kadangi buvo geras pasakotojas, tai pakartota 
istorija buvo lygiai taip pat įdomi kaip ir 
girdėta pirmą kartą.

Prisiminiau vieną šaltą, bjaurią vėlyvo 
rudens dieną, kai lijo ir ledijo. Buvo beveik 
neįmanoma išeiti laukan, žemė pasidengė

Kodėl ta sena moteriškė ir žmonių minia buvo 
taip įsiutę ant žydų? Kur teisybė?

Prisiminiau kitus žydus, kuriuos aš 
pažinojau ir mėgau. Tėvas daug kartų man 
pasakojo apie teisingus ir gerus žydus, kuriuos 
jis pažino per daugelį metų. Jie jam ne kartą 
padėjo pinigais, kai trūko užsimokėti valdžiai 
mokesčius ar kitas skolas.

Mano mintys pradėjo skrieti ratu, 
atsiminus pasakojimus rusų okupacijos metu 
ir ką mama vakar patyrė. Mėginau išnarplioti 
visa tai, tačiau negalėjau, pasimečiau, jaučiausi 
lyg būčiau pamišus.

Laikui bėgant pasklido gandai, kad naciai 
ir jų pakalikai pradėjo šaudyti žydus ir jų 
šeimas. Jie net kūdikių nesigailėjo.

Vieną vakarą nugirdau Joną pasakojant

vokiečių ir pasidarė žydų budeliais. Tėvas
ledu. Mūsų namas buvo ant kalniuko, truputį 
toliau nuo kelio. Prispaudus nosį prie stiklo 
žiūrėjau per langą, kaip aplink mus augo 
ledas. Dienos pabaigoje įsivaizdavau, kad mes 
gyvename pilyje, pastatytoje ant stiklo kalno.

Tą dieną Jonkelis paliko savo vežimą ir 
arklį ant kelio. Tigras ir Reksis vizgindami 
uodegas laukė svečio prie durų. Kai Jonkelis 
šiaip taip atėjo beveik iki durų, Tigras iš 
džiaugsmo šoko jį laižyti Mūsų šunys visada 
taip pasveikindavo mėgstamus svečius. Bet 
vargšas žmogelis, negalėdamas susilaikyti, 
pargiuvo ant ledo ir nuslydo atgal iki vežimo. 
Ir taip kiekvieną kartą: kai žydelis beveik 
pasiekdavo namą, šunys vėl šokdavo jį 
sveikinti, o jis vis griuvo ir slydo žemyn. Ibi 
tęsėsi gana ilgai Mama, išgirdusi mane 
kvatojantis, pribėgo prie lango irgi pažiūrėti.

Pamačiusi kas darosi stvėrė kailinukus, 
išbėgo laukan ir sudraudė šunis. Su jospagafca 
Jonkelis šiaip taip pasiekė virtuvę.

sakė, kad jis žino, kas jie tokie. Tai buvo 
komunistų partijos nariai rusų okupacijos 
laikais, kurie dabar, gelbėdami savo kailį, 
atliko niekingus darbus vokiečiams.

Tos šiurpios istorijos nesibaigė, nes kas 
dieną vis kas nors baisaus atsitikdavo. 
Girdėjau apie didžiules duobes, pilnas 
sušaudytų žydų užpiltų kalkėm, kad 
nuslopintų pūvančių kūnų dvokimą. Po 
vokiečių išvadavimo nuo komunistų, 
džiaugsmas Lietuvoje ilgai nesitęsė, 
šnabždesiai apie naujas baisenybes, 
vykstančias krašte, nesiliovė.

Buvo 1941 metų vasaros pabaiga- Mano 
tėvas su Jonu nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo 
vakaro sunkiai darbavosi laukuose, bet 
nežiūrint jų pastangų, nūsų derlius tais metais 
buvo metikas.

Vieną popietę tėvas iš valsčiaus valdybos 
grįžo labai susierzinęs.

“Šiandien vokiečių valdininkas man

grasino, kad uždarys į kalėjimą, jeigu aš 
užtenkamai nepristatysiu ūkio produktų 
duoklei”, - tėtis patyliukais skundėsi mamai

Vėliau ūkininkai sužinojo, kad tas 
vokiečių valdininkas, kuris priiminėjo duokles, 
buvo paperkamas lašiniais ir mėgo išgerti. 
Nuo tada jie pasistengė laikyti jį visą laiką 
girtą.

“Mes jį prižiūrim pasikeisdami Kada 
viena; iš mūsų tą balvoną užima su dešrom ir 
degtine, kitas vis sveria tą patį javų maišą, kol 
išpildo savo duoklę”,-girdėjau virtuvėje Eglių 
juokaujant su tėvu.

“Ha, ha... Ką tu čia pasakoji man, kad tu 
išpikk i savo duoklę su vienu maišu”, - mama 
nusijuokė, keldama puodą nuo krosnies.

T abai graži istorija, mano mielas. Labai 
graži.” - tėvas irgi nusikvatojo, mojuodamas 
rankomis.

Visą laiką girdėjom nacių propagandą, 
ypač apie tai, kokie narsūs vokiečių kareiviai, 
kurie kovoja rytų fronte.

“Motina, tu tik pasiklausyk. Jie tvirtina, 
kad vienui vienas vokiečių kareivis užėmė 
didelį rusų miestą ir už tai visi to miesto 
gyventojai jam buvo dėkingi Kaip galima 
tokia nesąmone tikėti?” - tėvas, linguodamas 
galva, garsiai skaitė mums laikraščio žinias

Vietoj Stalino veido, dabar matėsi Hitlerio 
paveikslai Tą rudenį prasidėjus mokslui, 
mačiau mokytoją kabinant ant sienos didelę 
Hitlerio galvą lygiai toj pačioj vietoj, kur prieš 
mokslo metų pabaigą kabojo Stalinas.

Nuo šiol mūsų praėjusių metų mokytoja 
niekada daugiau nebeminėjo nei pionierių, 
nei buržujų, vietoj to mums kas dieną buvom 
aiškinama, kokia gera yra nacių valdžia ir 
kokie mes esam laimingi turėdami Fiurerį 
kaipo nūsų vadą ir globėją.

(bus daugiau)

Pagddauįantys įsigyti “Antie and After”, 
prašome skambinti td. (03)93791294
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Nežinomojo dovanotas gyvenimas

atidaroma vasaros olimpiada, Canberroje
gyvenantis lietuvis Kazys Kemežys šventė 
nepaprastą jubiliejų.

Prieš dešimt metų tą dieną 11 valandą ryto 
jo namuose pasigirdo telefono skambutis. 
Skambino Sydnėjaus Šv. Vincento ligoninės 
seselė. “Ponas Kemežy, mes turime jums 
širdį”-pranešė ji

Pusvalandį po vidurnakčio ponas Keme
žys buvo naujai gimęs. Galėjo taip pasijusti ir 
keliomis valandomis anksčiau, bet išgirdęs, 
kad pagaliau atsirado donoras, jis ne iš karto 
skubėjo į Sydnėjų, kažkodėl pradėjo pakuotis, 
ilgai ieškojo pižamos.

Dabar jis apie tai pasakoja gardžiai 
juokdamasis. Su jubiliatu kalbėjomės jo 
erdviuose originalios architektūros namuose 
gėlėmis ir žydinčiais krūmais bei medžiais 
apsuptame kalvotame šalies sostinės 
priemiestyje. Pro erdvios svetainės su židiniu, 
išpuoštos šeimininko paveikslais ir 
skulptūromis, stiklinę sieną matėsi plaukimo 
baseinas, iš lauko sklido paukščių giesmės.

“Jeigu būčiau iš karto šokęs į mašiną, po 
trijų valandų jau būčiau buvęs ligoninėje. Bet 
aš nutariau skristi, tai Sydnėjuje atsiradau tik 
apie 3 valandą popiet. O tos širdys ilgai 
nesilaiko, gal tik kokias aštuonias valandas. 
Bet jie manęs jau laukė ir penktą jau buvau 
ant operacinio stalo.”

Operacija truko septynias valandas. 
Atsibudęs po narkozės pacientas iš karto 
pasijuto puikiai Dar smagiau tapo, kai trečią 
dieną po operacijos neuždusdamas, tiesa kiek 
prilaikomas seselės, galėjo lipti laiptais, 
pasigėrėti vestibiulį puošiančiu lietuvio 
dailininko Vlado Meškėno darbo žymiojo dr. 
VChango portretu. Viso ligoninėje p. Kazys 
praleido dešimt dienų. Iš jų tik dvi - lovoje.

Tačiau ne viskas ėjo kaip per sviestą. 
Širdies chirurgas Phillip Spratt operacija buvo 
labai patenkintas. Ligoniui pasiskundus 
užkietėjusiais viduriais ir raižančiais 
skausmais, jis pasakė apie jo pilvą nenorįs 
nieko girdėti XR rodė, Irad plaučiuose viskas 
tvarkoje ir pacientas buvo išrašytas su 
prisakymu 2-3 kartus savaitėje pasitikrinti

Deja, namie (vis dar Sydnėjuje) ligonis ne 
stiprėjo, o ėmė silpti Vėl nebegalėjo nueiti 
nė šimto metrų. Jb poros dienųjį taip surėmė 
skausmai, kad išsikvietė greitąją pagalbą ir 
buvo nugabentas į kitą - Karališkąją princo 
Alfredo ligoninę. Ten nustatė, kad prie kasos

susikaupė pūlių maišas. Šį kartą ligoninėje 
teko praleisti du mėnesius. - !: si

Širdies operacijos tuomet 53 metų p. 
Kaziui prireikė dėl to, kad pošunto operacijos 
jį ištiko infarktas. Širdis nedirbo tris minutes. 
Chirurgas vėl atidarė krūtinės ląstą ir širdį 
atgaivino masažu, tačiau svarbiausias  žmogaus 
organas buvo nepataisomai pakenktas. Padėti 
galėjo tik donoro širdis.

“Naujos širdies laukiau pusantrų metų, 
vaikščiojau kaip šmėkla, pamažu, buvau labai 
sublogęs, gąsdinau aplinkinius,” - prisiminė 
pašnekovas. “Paskui, kadangi širdis nepajėgė 
išpumpuoti vandens, pradėjau nuo kojų pirštų 
tinti, jau kepenys buvo pilnos vandens. Judėti 
buvo labai sunku. Laiškų pasiimti iki pašto 
dėžutės 50 metrų važiuodavau mašina, nes 
nebegalėjau įveikti įkalnės nuo vartų iki 
namo.”

Paklaustas, kaip šventė naujojo gyvenimo 
dešimtmetį, sukaktuvininkas šiek tiek 
surimtėjo, bet neilgam

“Didelio šventimo nebuvo, nes manęs tos 
ligos nepalieka,” - toliau šypsodamasis 
pasakoja patogiai didelėje kanapoje įsitaisęs 
p. Kazys. - “Keturioms savaitėms likus iki 
mano 10-jo gimtadienio (įsigijęs naują širdį, 
gimimo dienas pradėjau skaičiuoti iš naujo) 
man darė skrandžio tyrimą ir rado limfomą. 
Dieną po mano dešimtojo gimtadienio man 
išpjovė maždaug pusę skrandžio. Nustebau 
sužinojęs, kad žmogus gali gyventi ir visai be 
skrandžio”

Skrandžio vėžys, pasak K.Kemežio, 
atsirado todėl, kad jis, kaip ir visi transplan
tantai, turi vartoti gana daug vaistų, tarp jų ir 
imunitetą silpninančių.

Širdies operacija Sydnėjuje dr. Vincento 
Chango širdies centre jam nieko nekainavo. 
Prieš dešimt metų šis centras buvo išlaikomas 
federalinės ir NSW vyriausybės. Šiuo metu 
valstybinėje ligoninėje širdies persodinimo ir 
kitos operacijos atliekamos veltui, o privačioje 
- už 30 tūkstančių dolerių.

Per pusantrų metų, laukdamas, kol 
Australijoje atsiras donoras, p. Kazys ieškojo 
galimybių susigrąžinti sveikatą kitose šalyse. 
Jam persodinti širdį mielai sutiko Keiptaune 
(Pietų Afrika, už $70000) ir garsiosiose Mayo 
klinikose, JAV (už $140 000 amerikietiškų 
dolerių), tačiau abiem atvejais didžiausia 
problema - nebuvo “atliekamos” širdies.

Skrandžio operacijai mūsų tautietis 
pasiryžo gulti į privačią ligoninę. Jis turi privatų 

draudimą. Uk $10000 
kaštuojančią operaciją 
nereikėjo mokėti, ta
čiau sąskaitas atsiuntė 
koks dvidešimt gydyto
jų, tarp jų ir chirurgas.

.Paklaustas, ar 
patirtos operacijos 
reikalauja ypatingo 
režimo, p. Kazys 
užtikrino, kad ne, o 
sportuoti turint tik 
pusę skrandžio netgi 
lengviau, nes svoris 
mažesnis.

Nuo jaunystės 
sportavęs jis ir toliau 
gyvena aktyvų gyveni
mą. Kasdien bent tris kilometrus energingai 
žingsniuoja kalnuota vietove (tam labai 
palankios sąlygos jo gyvenamame rajone 
Kanberoje) arba pajūriu (turi vilą prie 
vandenyno, kur dažnai nuvažiuoja), taip pat 
kasdien baseine nuplaukia bent pusę 
kilometro.

Bet apskritai magišku sporto ir dietos 
poveikiu žmogaus sveikatai p. Kazys netiki

“Jaunystėje žaidžiau krepšinį, atstovavau 
Sydnėjaus universitetui, netgi buvau 
pasižymėjęs, gavau vadinamą “Blue”, turėjau 
teisę vilkėti specialų švarką su ženklu,” - 
pasakoja jis. “Vėliau gyniau “Kovo” spalvas. 
Dabar iš to klubo šaunių sportininkų gyvi 
besame trys.”

Netikslinga jam atrodo ir laikytis dietos, 
sakykime, kad ir dėl cholesterino, kadangi 
pakitimai bus labai nežymūs.

Pažįstantys Kazį Kemežį, tikriausiai 
patartų ne kiekvieną jo pareiškimą imti už 
tikrą pinigą. Originaliu jumoro jausmu 
pasižymintis p. Kazys nevengia švelniai 
pasišaipyti ne tik iš aplinkinių, bet ir iš savęs.

Saviironijos nestinga ir jo eilėraščiuose, 
kurie neseniai pasirodė surinkti į vieną knygą 
anglų kalba “Vaizdas iš tamsiosios žemės 
pusės”. Savo lėšomis ją išleidęs autorius 
įžangoje nepamiršo pažymėti, kad tai jo viso 
gyvenimo kūryba: vidutiniškai po du su puse 
eilėraščio per metus, ir kad jis keturis kartus 
produktyvesnis dailininkas.

Tai antra Kazio Kemežio knyga. Pirmoji 
- ”Rarotongos būgnų šokis” (taip pat paties 
autoriaus išleista pernai) yra filosofiniai 
apmąstymai apie gyvenimo evoliuciją.

Iš profesijos geologas ir paleontologas dr. 
Kazys Kemežys yra puikus muzikos, ypač 
džiazo, žinovas, nors pats sakėsi mokąs groti 
tik CD. Džiazo dainininkės keliu pasuko ir jo 
jaunesnioji duktė Cecilija, duktė Elena iš tėvo

Nepaprasčiausiu p. Kemežio gyvenimo 
įvykiu, jei neskaitysime širdies persodinimo, 
reikėtų skaityti tai, kad 1984 metais jis apie 
200 kilometrų į vakarus nuo Kanberos 
tiesiogine žodžio prasme atrado aukso gyslą. 
Aukso ieškotojų Australijoje netrūksta, bet 
ne visiems taip labai pasiseka kaip lietuviui 
geologui. Tapęs laisvas nuo materialinių 
rūpesčių, jis atsisakė dėstytojo darbo, keliavo 
po pasaulį, ilgiau apsistodamas Prancūzijoje.

Tačiau tikrai laisvas jis sako pasijutęs 
pažvelgęs mirčiai į akis. Daugybė dalykų 
gyvenime pasidarė nesvarbūs, atkrito visokios 
smulkmenos.

Ar jis žino, kieno širdis plaka jo krūtinėje? 
Ne, ir jam tas nelabai įdomu. Pakanka, kad 
žino, jog pirmasis dabrtinės jo širdies 
savininkas buvo avarijoje žuvęs dešimčia metų 
už jį jaunesnis vyras, svėręs apie 90 kilogramų.

1937 metais Klaipėdoje gimęs, bet 
neseniai dešimtmetį atšventęs p. Kazys turi 
savo teoriją apie atskirą nepriklausomą 
žmogaus organų gyvenimą. Jo nuomone, jį 
galima ir reikėtų pratęsti. Jis net galvoja apie 
knygą ta tema.

Tačiau jau po mūsų pokalbio, p. Kazys 
susijaudinęs paskambino į Sydnėjų. Tik kąper 
televiziją buvo parodyta Rusijoje gyvenanti 
senelė, bandžiusi organų persodinimui 
parduoti savo anūką. “Visgi, kaip blogai, kad 
iš gero dalyko, pasidaro tokie baisumai,” 
pasakė jis.

Panašios temos aptariamos Australijos 
širdies-plaučių transplantantų asociacijos 
susirinkime, tačiau p. Kazys jų nelanko, neturi 
kada, jam reikia rašyti, tapyti, keliauti. Jis tik 
perka atsiunčiamus loterijos bilietus, 
padedančius surinkti lėšų asociacijai ir Šv. 
Vincento ligoninei

Ritu Baltušyte

a.a. Bronei Jankienei
mirus, netekus mylimos mamytės, uošvės, senelės bei prosenelės, nuoširdžią 

užuojautą reiškiame mūsų ilgametei choristei Meilutei Bindokienei, jos vyrui 
Vytui, jų sūnums ir šeimoms, bei Tadui Jankui su šeima.

Geelongo Lietuvių Choras “Viltis”
LLEIUVUS MUZIKŲ KeMIMU FONDAS

a.a. Vilhelminai Ramanauskienei
mirus, jos vyrui Jonui, dukrai Daliai, jos sūnums ir jų šeimoms gilią užuojautą 

reiškiame
SLMSG Draugijos valdyba

a-a. Vilhelminai Leontinai 
Ramanauskienei

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jos vyrai Jonui, dukrai Daliai Šumskienei 
ir jos šeimai.

Viliutę visuomet atsiminsim kaip mielą ir šviesų žmogų SLMSG D-jos valdyboje
Vida ir Algis Kabailai

Brangūs tautiečiai, 1
Lietuvos muzikų rėmimo fondas jau trečius metus kviečia muzikos mylėtojus I 

I į SUGRĮŽIMŲ festivalį, kuris vyksta balandžio - gegužės mėn. Festivalio tikslas I 
| -pamatyti ir išgirsti svečiose šalyse išsisklaidžiusius įvairių kartų Lietuvos muzikus. |

Balandžio 20 d. 18 vai. Stasio Vainiūno namuose (A.Goštauto g. 2 - 41) | 
| Lietuvos kompozitoriai ir atlikėjai pristatys žinomos Lietuvoje ir išeivijoje | 
■ dainininkės ir poetės Juozės Krištolaitytės-Daugėlienės kūrybą. Maloniai < 

kviečiame apsilankyti šiame koncerte, o taip pat kituose SUGRĮŽIMAI’2001 Į 
' koncertuose. !

Tiksli informacija suteikiame tel 613134. I
Pagarbiai, !

Liucija Stulgienė |
Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorė | 

i________________________________________:------------------------------------------------------------- 1

a.a. Vilhelminai Ramanauskienei
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jos vyrui Jonui ir dukrai Daliai su šeima.

; -,<ni • 'įiitL -rą .’Jariiiq £.. ■■ i
-■Ljfu o: jvtz P : .■■■■ Klubas “Neringą”

š U? ‘iflil h'.sJ-, . ...... '
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ALB Adelaidės Apylinkės
vtMKitinis metinis susirinkimas

šaukiamas balandžio 29 <L, sekmadienį 130 vaL p.p. Lietuvių Namuose, Norwood.
DARBOTVARKE

1. Susirinkimo atidarymas. Tylos minutė.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Mandatų komisijos rinkimas.
4. Praėjusių metų susirinkimo protokolo skaitymas.
5. Apylinkės Valdybos pareigūnų pranešimai:

a) Pirmininkės,
b) Radijo komiteto,
c) Kontrolės komisijos.

6. Pasisakymai dėl pranešimų.
7. Apyskaitų tvirtinimas.
8. Kontrolės komisijos rinkimai.
9. Radijo komiteto rinkimai
10. Organizacijų atstovų trumpi pranešimai
11. Pasisakymai dėl pranešimų, klausimai ir pasiūlymai
12. Susirinkimo uždarymas. Tautos Himnas.

Po susirinkimo kavutė.
ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

MOTINOS DIENA HOBARTE
Hobarto lietuviai Motinos dieną švęs pirmąjį 
gegužės sekmadienį t. y. 6-tą mėnesio dieną, 
3 vaL p.p. (ne 4, nes vasaros laikas jau 
pasibaigę). Susirinkimas pas p.p. Šikšnius, 43 
Easton Ave, West Moonah. Kavute rūpinasi 
valdyba. Prašau tautiečius gausiai susirinkti

Ramūnas'Sirvydas
pagerbti mūsų motinas.

Bendruomenės pirmininkas

Kapų lankymas
Pagal lietuviškas tradicijas, Motinos diena 

švenčiama pirmą gegužės sekmadienį gelmės 
6 dieną. Sydnėjuje tuoj po lietuvių pamaldų 
bus lankomi Lietuvių sekcijos kapai Giminės 
prašomi aptvarkyti savo artimųjų, ypač 
motinų, kapus. Maldas kapuose praves 
lietuvių kapelionas kun. Roger BeDemore 
SM.

Antanas KramKus
Parapijos Komiteto vardu

Balandžio 29 d., sekmadienį,
1 vaL po pietų visus kviečiame į

Popietę su M. K.
Čiurlioniu

Melboumo Lietuvių Namuose.
Programoje: M.K.Čiurlionio 
muzika, laiškai ir kita žodinė 

kūryba.
Popietę baigsime kavute.

Bilietų kainos: suaugusiems - $5, 
moksleiviams - kiek gali.

Lauksime.
Melbourne Entuziastės

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

(P.O. BOX 205, BANKSTOWN NSW 1885) 
Tdf.: 97081414 Fax: 97964962 

www.lithuaniandub.orq.au

Savaitės dienomis nuo 4.00 vai.
Šeštadieniais ir sekmadieniais bei šventadieniais nuo 12.00 vai. 

ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

BALANDŽIO 26 d. PENSININKŲ POPIETĖ 
Švediškas stalas nuo 12.30 vai.

BALANDŽIO 29 d. 2.00 vai.

Turgus
GEGUŽĖS 20 D. 2.30 vai.

ŠIUPINYS
KAVUTĖ IR GĖRIMAI SERVUOJAMI PRIE STALŲ

GEGUŽĖS 27 d. 2.00 VAL 
BUS RODOMI FILMAI

LIETUVIAI SYDNĖJAUS OLIMPIADOJE

BIRŽELIO 24 D. 2.00 vai 
TURGUS

LIEPOS 1 d. 
PANEVĖŽIO LIETUVOS JAUNIMAS 

PIMENĖLIAl

LIEPOS 15 d. 1.00 vai.
KERMOŠIUS

Sekmadieniais LINKSMOJI VALANDA 
Nuo 5.00 iki 6.00 vai. - GĖRIMAI PUSE KAINOS

++++++++++++++++++ 
Reikalingas asmuo 

galintis vadovauti virtuvei ir valgyklai.
Dėl smulkesnės informacijos kreiptis į Danguolę 

arba
sekmadieniais į budintį Direktorių.

Pareiškimai turi būti paduoti iki balandžio 29 d. 
+++++++++++++++ 

Narių ir svečių informacijai.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
gegužės 20d. ruošia įdomų įvykį su programa.

Šiai programai attikti, kviečiam visus nuo 0 3d 100 metų amžiaus, turinčius ūpo 
dalyvauti!

Repetidįjos vyks kas sekmadienį 3vaL p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klube.
Pirma repeticįja bus šį sekmadienį balandžio 22d.

| Prašom kreiptis į Ramoną (9875 2641)
| arba į Gintarą (0407-985-751), arba tiesiog ateiti

Laukiam visų!!!
Bus tinksma!!!

Labdara į Lietuvą
Pranešame Sydnėjaus 

lietuviams, kad laivas su 
humanitarine siunta iš Melboumo 
užsakytas gegužės 20 dienai. Šiuo 
metu talpintuve dar yra vietos.

Jeigu dar būtų pageidaujančių 
siųsti dėžes iš Sydnėjaus, prašome 
kreiptis į Antaną Kramilių, tel.: 
9727 3131.

Supakuotų dėžių pristatymas į 
Lietuvių Klubą šiuo metu Sydnėjuje 
numatytas gegužės 5 dieną. Sekite 
pranešimus spaudoje ir per SBS 
radiją.

Sydnėjaus
Lietuvių Katalikų Kultūros

Draugija

“Aušros” tuntas
kviečia visus

į ATVELYKĮ 
balandžio 29 <L, sekmadienį 

1030 vaL ryto

Lane Cove River National Park, 

Lindfield

(Lady Game Drive entrance) 

Vyčiai rengia BBQ 
Ridensim margučius

Iš Lietuvos atvyks Velykų bobutė 

Bus margučių lizdeliai 

Atsineškite margučių - rinksim 

gražiausią

Kviečiami ne tik skautaį bet ir jų 

draugai bei šeimos nariai.
Tuntinlnkė

Sydnėjaus choras “Daina”

kviečia visus dainos mylėtojus gegužės 4 dieną, penktadienį 19.30 vaL 
rinktis į choro repeticiją Sydnėjaus Lietuvių klube Bankstowne

Choro valdyba
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