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Nepaženklintas aukos laukas
Per vienuolika nepriklausomybės metų nesugebėta įamžinti Romo Kalantos atminimo

Romo Kalantos kapas Romainių kapinėse 
prie Kauno.

Kiekvieną pavasarį, artėjant Romo 
Kalantos susideginimo dienai, vis pasigirsta 
balsų, kad iki šiol tinkamai nepagerbta jo 
aukos vieta. 1972 metų gegužės 14-ąją 
devyniolikmetis vaikinas iš Vilijampolės 
Muzikinio teatro sodelyje apsipylė benzinu ir 
sušukęs “Laisvę Lietuvai!” virto gyvu fakelu 
Gūdžiais sovietų laikais šis neregėtai drąsus 
poelgis sukėlė jaunimo neramumų bangą ir 
po to sekusias masines milicijos bei KGB 
represijas. Nuo šių įvykių kitąmet bus prabėgę 
30 metų, tačiau nežinia, ar tądien sodelyje jau 
stovės skulptoriaus Roberto Anti-nio sukurtas 
paminklas “Aukos laukas”. Jam baigti ir 
pastatyti trūksta maždaug 80,000 litų.

Skulptorius R.Antinis ir architektas 
Saulius Juškys sumanė ne tradicinį paminklą.

“Aukos laukas”.- tai didžiulis 400 
kvadratinių metrų Istorijos lapas iš žolės, 
apdegusiais ketaus kraštais. Simboliniame 

lape kur ne kur įspausta 19 juodų akmenų, 
simbolizuojančių RKalantos amžių. “Aukos 
lauko” plokštuma bus kiek pakrypusi ir 
atgręžta į skaitytoją - Laisvės alėjos praeivį. 
Nuo sakralinio paminklo sąvokos gerokai 
nutolęs RAntinio kūrinys bus “gyvas”: jo 
išvaizdą keis metų laikai, dedamos gėlės, ant 
akmenų deginamos žvakelės. Dabarties sąlytį 
su Istorija turėtų ženklinti ir po simbolinį lapą 
lakstantys vaikai ar šią vietą nuo hipių laikų 
pamėgę sėdinėjantys jaunuoliai. Jie, patys to 
specialiai nesiekdami, taps paminklo dalimi.

Nuo 1994metų kuriamas “Aukos laukas” 
pagal skulptoriaus, architekto ir RKalantos 
aukos vietos įamžinimo komiteto sudarytus 
grafikus šiais metais gegužės 14-ąją paruoštas 
atiduoti į liejyklą, o kitais metais susideginimo 
trisdešimtmečiui jau turėtų stovėti dar 1995 
metais mero palaimintoje vietoje Muzikinio 
teatro sodelyje.

R. Kalantos aukos vietos įamžinimo

sakė, kad ieškant pinigų apeitos visos 
įmanomos instancijos, kreiptasi į daugybę 
garbių žmonių, pradedant Bronis-lovu Lubiu, 
miesto “Rotary” klubais, baigiant Prezidentu 
Valdu Adamkumi. Lėšų paminklo statybai 
buvo prašoma aukoti net per inter-netą - 
sukurtas apedakis puslapis:

Komitetas yra raginęs paminklo pastaty
mui aukoti ir paprastus miestiečius. Kiekvie
nas, paaukojęs bent Etą, yra įrašomas į Garbės 

knygą. Aukojančio didesnę pinigų sumą 
pavardė būtų įamžinta specialioje lentelėje 
prie paminklo. Tik, Ž.Šarakausko duomeni
mis, tokių kol kas nėra. Užsienio lietuviai 
aukoja irgi šykščiai Floridos RKalantos šau
lių kuopos pirmininkas AGudonis paaukojo 
1,200 litų ir paskatino dar vieno tautiečio 800 
litų auką.

Kauno miestas RKalantos aukos vietai 
įamžinti yra skyręs daugiau nei 20,000 litų 
Visi pinigai sunaudoti medžiagoms pirkti 
(vien gipso sunaudota šešios tonos) ir autorių 
honorarams. Kalantos giminaičiai “Kauno 
dienai” sakė: “Dabar visi nori iš Romo pasida
ryti sau reklamą. Jeigu jau tokie patriotai, tai 
kodėl negali nemokamai atlikti darbus.”

Kai kuriuos darbus statant paminklą ir 
tvarkant jo aplinką, pavyzdžiui, išardyti 
šaligatvio plyteles, išlyginti žemę gal bus 
prašomas jaunimas talkų metu

Lėšas RKalantos aukos vietai įamžinti 
Atgimimo metais rinko ir RKalantos jaunimo 
lyga. Likviduodamasi ji Romo giminaičiams 
1990metais perdavė surinktus 3,646,41 rublių 
kurie virsdami “vagnoreliais ” labai nuvertėjo. 
Suma po dvejų metų buvo pridėta prie RKa
lantos brolių Evaldo ir Arvydo pinigų, skirtų 
šeštojo forto kalnelyje pastatyti Romui kryžių

Sklido kalbos, kad netikras Romo brolis 
Antanas rinko aukas paminklo statybai 
užjūryje, tačiau šių pinigų pėdsako niekam 
taip ir nepavyko susekti. Įsižeidęs dėl 
įtarinėjimą jis pasitraukė iš komiteto gyvena 
Palangoje ir su savo giminaičiais buvo susitikęs 
tik pas Prezidentą.

Bernai VAdamkus po mirties apdovanojo

Romą Kalantą 
Vyčio Kryžiaus I- 
ojo laipsnio 
ordinu. Apdova
nojimą atsiėmė 
broliai Arvydas ir 
Antanas bei miru
sio brolio Evaldo 
našlė Natalija

Artėjant 
Romo Kalantos 
susideginimo 30- 
sioms metinėms Romas Kalanta. 
Kaune kilo pilieti
nė iniciatyva šią datą paminėti ano meto 
dvasią perteikiančiais renginiais.

Keletą metų gyvuojantis, įvairių 
visuomenės sluoksnių atstovus vienyjantis 
klubas “Santara-Šviesa” siūlo kitąmet mieste 
įgyvendinti sumanymą “1972”, Romo 
Kalantos auką vertinant kaip iššūkį, istorinį 
kultūrinį rezistencinį reiškinį, sukėlusį 
nemenką atgarsį įvairiose veiklos srityse; 
Vytauto Didžiojo Universitete ketinama 
surengti tarptautinę mokslinę konferenciją, 
skirtą aštuntojo dešimtmečio disidentinei 
veiklai ir jos fonui

Taip pat bus surengta architektūros 
projektų kurių tuometiniam maksimalistinio 
modernizmo proveržiui turėjo įtakos ir Romo 
Kalantos susideginimas, paroda bei specialus 
muzikinis projektas.

Leidykla “Baltos lankos” išleis specialų 
leidinį, kuriame bus publikuojama istorinė ir 
memorialinė medžiaga

Pagal “Kauno dieną”

Keinį NATO ateitis
(BNS) Amerikiečių ekspertai ir 

laikraštininkai pastarosiomis savaitėmis 
išsamiai diskutavo dėl Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos galimybių kitąmet būti 
pakviestomis į NATO. Austin mieste 
(Texas) įsikūręs strateginių analizių biuras 
“Strategic Forecasting” (STRATFOR) 
teigia, kad Baltijos valstybių pakvietimas į 
NATO vargu ar įmanomas dėl karinių 
strateginių priežasčių ir neigiamo Rusijos 
požiūrio. Šis biuras teigia, kad geografiniu 
požiūriu Baltijos šalių priėmimas į NATO 
sukuria “pažeidžiamą iškyšulį”, šio regiono 
gynyba ir įtvirtinimas yra sudėtingi, nes 
regionas platus, negiliai įsiskverbęs į 
žemyną, ribotos susisiekimo galimybės. 
“Karo atveju Baltijos šalyse reikės stiprinti 
įtvirtinimus, nes Rusijos pajėgos stengsis 
neutralizuoti Baltijos šalis ir apsaugoti 
Kaliningradą bei jo uostą. NATO teks siųsti 
pastiprinimus sausumos keliu, nes 
Kaliningradas apsunkins atsargų siuntimą 
oro ir jums keliu. Sovietmečiu sukurtas kelių 
tinklas parankesnis Maskvai. Ribotos 
galimybės sustiprinti regioną leis Rusijai 
užimti Baltijos šalis, paliekant dideles NATO 
pajėgas krante laukiant evakuacijos”, - 
rašoma analizėje. Anot STRATFOR 
analitikų, “ribota nauda, dideli karimai 
įsipareigojimai ir nemažos išlaidos NATO

įvykių apžvalga
narystei nulems tai, kad NATO plėtra į 
Baltijos regioną bus mažai tikėtina... Jeigu 
Aljanso partneriai nuspręs plėstis į Baltijos 
šalis, Rusuos reakcija būtų labai rimta. Dėl 
politinių motyvų NATO plėtra akivaizdžiai 
neaprėps Baltijos šalių ”.

Tbo tarpų įtakingas JAV dienraštis 
“Washington Post” redakciniame 
straipsnyje, analizuojančiame JAV 
įsipareigojimus ir vaidmenį Europos 
saugumo politikoje, įspėja, kad panašūs 
argumentai gali tapti “išsipildančiomis 
pranašystėmis”. “Kai kas rimtai rūpinasi, 
kad Baltijos valstybių, kurios kadaise buvo 
Sovietų Sąjungos respublikomis, priėmimas 
į NATO per daug provokuos Rusiją. Baltijos 
valstybės dabar yra santykinai saugios nuo 
Rusijos priekabių, bet jeigu NATO nuspręs 
jų nepriimti baiminantis įžeisti Maskvą, 
Rusijos prezidentas Vladimir Putin, žinoma, 
padarys išvadą, kad jam suteikta teisė atkurti 
savo, kaip siuzereno, valdžią”, - rašoma 
“Washington Post” straipsnyje. Dienraštis 
neabejoja, kad “NATO bus tiek politiškai, 
tiek karine prasme sudėtinga priimti visas 
kandidates vienu kartu, tačiau Prahoje 
Aljansas galėtų nuspręsti, kad jos visos iš 
principo laikomos NATO partnerėmis, 
nustatant specifinius politinius ir karinius 
standartus, kuriuos būtina įvykdyti, norint 
tapti pilnateisėmis narėmis”. “Washington 
Post” pabrėžia, kad kandidatės turi būti 
priimtos į Aljansą, kai tik atitiks standartus. 
Vienos įstos greičiau kitos -po pertraukos.

Šiai minčiai pritaria žurnalo “Policy 
Review” redaktorius Tod Lindberg.

Dienraštyje “Washington Times” jis teigia, 
kad kylant abejonių dėl reformų ir demo
kratijos ateities Rusijoje, susirūpinimas dėl 
Vidurio ir Rytų Europos šalių saugumo pa
teisina jų priėmimą į NATO. “Narystė 
NATO - tai pagrindinis išbandymas, daly
vaujant JAV dominuojamoje Europos sau
gumo sąrangoje. Ne tik karinius, bet ir 
politinius standartus atitinkančios šalys 
privalo būti pakviestos, ir jau tikrai - Baltijos 
šalys”, - rašo autorius.

To paties “Washington Times” kitame 
redakciniame straipsnyje apgailestaujama, 
kad JAV prezidentas George WBush, 
paskelbdamas apie priešraketinės gynybos 
sistemos kūrimo planus, neužsiminė, ar 
2002 metais įvyks naujas NATO plėtros 
etapas. Tačiau dienraštis rituoja prezidento 
George Bush patarėją nacionalinio 
saugumo klausimais Condoleezza Rice, 
kurios teigimu, G.Bush po neseniai 
įvykusio susitikimo su Latvijos prezidente 
Vaira Vyke-Freiberga smarkiai parėmė 
atvirų durų politiką be dirbtinių išimčių ir 
pabrėžė, kad jokia šalis neturės teisės 
vetuoti plėtrą. “Jeigu ponas Bush taip 
padrąsina, reikia tikėtis, jis šiaip sau to 
nedaro”, - rašoma straipsnyje.

Ar parduoti žemę užsieniečiams?
(ELTA) Seimo komisijos Konstitucijos 

pataisoms rengti pirmininkė Dalia 
Kutraitė-Giedraitienė prognozuoja, kad 
diskusijos dėl Konstitucijos pataisų, 
susijusių su žemės pardavimu 
užsieniečiams, užsitęs. Seime surengtoje 
diskusijoje savo argumentus dėl žemės 
pardavimo užsieniečiams dėstė politikai, 
žemės ūkio specialistai, teisininkai. Pasak 

D.Kutraitės-Giedraitienės, diskusijose 
ieškoma pačių palankiausių Lietuvos 
žmonėms variantų - galbūt reikia 
pereinamojo laikotarpio, tam tikrų 
saugiklių, kad žemė nebūtų parduota dar 
neatstačius nuosavybės teisių tikriesiems 
savininkams. Jos nuomone, reikia 
pasirūpinti, kad galimybę įsigyti žemės 
pirmiausia turėtų Lietuvos piliečiai, kad jie 
nebūtų diskriminuojami šiame procese.

Peržiūrės aukštuosius atlyginimus
(ELTA) Premjeras Rolandas Paksas 

mano, kad kai kurių pareigūnų atlyginimai 
ir kitos jiems išmokėtos pinigų sumos yra 
nepagrįstai didelės, todėl Vyriausybė ketina 
peržiūrėti darbo apmokėjimo principus jai 
pavaldžiose įstaigose ir valstybinėse 
įmonėse. Premjero ankstesniu pavedimu, 
duomenis ir apibendrintą informaciją apie 
darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais 
susijusias išmokas per 2000-uosius metus 
ministerijose, Vyriausybės įstaigose ir 
valstybės kontroliuojamose įmonėse 
surinko ir pateikė Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija. Sąrašas nurodo valstybės 
tarnautojus, kurių mėnesinis atlyginimas 
viršija 10 000 litų, yra tarp 7 000 ir 10 000 
litų ir tt Be to, daugeliui pareigūnų yra 
mokami priedai prie atlyginimų. Visiems 
viceministrams - nuo 15 iki 100% 
tarnybinio atlyginimo dydžio, taip pat 
visiems Vyriausybės įstaigų vadovams. 
Pavyzdžiui, nuo 1999 metų Mokestinių 
ginčų komisijos nariams yra mokami 2.5 
karto padidinti atlyginimai, 250% priedas 
yra mokamas Europos teisės departamento 
vadovui, jo pavaduotojui -200% tarnybinio
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Trumpai is visur KEDAKTOKĖS SKILTIS

Vytautas

♦ Buvęs amerikiečių erdvės tyrinėjimo 
organizacijos (NASA) inžinierius, 60 metų 
Kalifornijos milijonierius Dennis Tito 
išgarsėjo kaip pirmasis erdvių turistas. Su 
Rusijos erdvių laivu “Sojuz” jis aplankė 
apie pasaulį skriejančią tarptautinę erdvės 
stotį. NASA protestavo prieš šį “civilio” 
vizitą, tačiau rusų erdvės organizacijai labai 
reikalingi pinigai, o Dennis Tito už savaitės 
pasivažinėjimą užmokėjo jiems 20 milijonų 
JAV dolerių. Drauge su dviem rusų 
astronautais jis atvyko į erdvės stotį 
balandžio 30 d., o į žemę grįžo gegužės 6 
dieną.
♦ Gegužės 1 dieną 8 000 žmonių minia 
Maniloje bandė šturmuoti prezidentūros 
rūmus, protestuodama prieš buvusio 
Filipinų prezidento Joseph Estrada areštą. 
Per susidūrimus su policijos kordonais žuvo 
vienas iš demonstratorių bei du 
policininkai, daug sužeistų. J.Estrada 
pervežtas į saugesnį kalėjimą ir laukia 
teismo už korupciją. Suimti trys senatoriai, 
kaltinami neramumų kurstymu bei 
perversmo organizavimu.
♦ Gegužės 2 dieną Londono policijos 
vadovybė buvo nustebinta gavusi 
pranešimą iš Rio de Janeiro gyventojo 
Ronald Biggs, kad jis nori grįžti į Didžiąją 
Britaniją ir pasiduoti teisėtvarkos 
organams. R.Biggs išgarsėjo 1963 metais 
kaip vienas iš traukinio plėšikų, o po dviejų 
metų jis pabėgo iš kalėjimo Londone, * 
“neatsėdėjęs” dar 29 metus kalėjimo 
bausmės. Pairusia sveikata, paskendęs 
skolose, 71 metų amžiaus Ronald Biggs 
tikisi amnestijos. Jis sakosi pasiilgęs savo 
krašto.
♦ JAV buvo nemaloniai nustebintos, kai 
gegužės 3 dieną jos nesurinko pakankamai

Lietuvos |vį
Atkelta išlpsL

atlyginimo dydžio priedas. Šalia padidintų 
atlyginimų egzistuoja ir taip vadinamos 
premijos bei pašalpos. Pavyzdžiui, 
didžiausios premijos pernai buvo išmokėtos 
Valstybės turto fondo vadovui, jo 
pavaduotojams bei vyriausiajam 
finansininkui ir AB “Šilutės automobilių 
keliai” vadovui, pavaduotojui bei 
vyriausiajam finansininkui. Kai kuriose 
valstybės kontroliuojamose įmonėse buvo 
mokamos nemažos materialinės paramos 
pašalpų sumos, išmokamos atleidžiant 
vadovus ar pavaduotojus.

Vyriausybė ketina peržiūrėti darbo 
apmokėjimo principus jai pavaldžiose 
įstaigose ir valstybinėse įmonėse. Šiuo metu 
ruošiami norminiai aktai, reglamen
tuojantys atlyginimo aukštiems valstybės 
pareigūnams nustatymo tvarką, kad 
valstybės kontroliuojamų įmonių vadovų 
darbo užmokesčio dydis būtų susietas su 
įmonių ūkinės ir finansinės veiklos 
rezultatais. Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos pateiktoje pažymoje teigiama, 
kad darbo užmokesčiui skirtos lėšos 
minimose įstaigose bus panaudojamos 
teisingiau ir efektyviau, kai nuo liepos 1- 
os įsigalios Valstybės tarnybos įstatymas, 
kuriame nustatytos valstybės tarnautojų 
darbo apmokėjimo sąlygos.

Įstrigusios bankų bylos
(ELTA) Seimo Pirmininkui Artūrui 

Paulauskui kelia nerimą įsisenėjusių 
bankinių bylų tyrimo terminai Jis paragino 
Prokuratūros, Tardymo departamento, 
Lietuvos banko ir kitų institucijų vadovus 
paspartinti šių bylų tyrimo eigą. “Bankinių 
bylų blokasyra pakankamai problematiškas, 

balsų, kad pasiliktų Jungtinių Tautų 
Žmogaus Teisių Komisijos nare. JAV buvo 
JT Žmogaus Teisių Komisijos narė nuo pat 
tos organizacijos įsteigimo 1947 metais. Šį 
kartą Vakarų pasaulio valstybėms skirtas 
tris vietas pagal balsų daugumą užpildė 
Prancūzija, Austrija ir Švedija.
Amerikiečius ypač skaudina faktas, kad į 
komisiją įeina valstybės kaip Sudanas ir 
Pakistanas, kurių žmogaus teisių 
pažeidinėjimus JAV nuolat kritikuodavo.
♦ Popiežius Jonas Paulius II, nežiūrint 
silpno sveikatos stovio, vėl išsirengė į šešių 
dienų kelionę. Šį kartą jis seka šv. Povilo 
kelionių pėdomis, aplankydamas Graikiją, 
Siriją ir Maltą.
Graikų ortodoksų dvasiškiai protestavo 
prieš numatomą popiežiaus kelionę, 
nagalėdami pamiršti senų teologinių ginčų 
ir 1204 m. Konstantinopolio užgrobimo. Į 
Atėnus atvykęs gegužės 4 d., popiežius 
atsiprašė už senąsias nuoskaudas, 
stengdamasis užgydyti žaizdas ir siekdamas 
santaikos.

sutiktas Damaske. Į jo kalbas, siekiančias 
santaikos tarp katalikų ir musulmonų, bei 
taikos Rytų Viduržemio srityje tarp 
besivaidančių tautų, Sirijos prezidentas 
atsakė kalba, pasmerkiančia Izraelio 
politiką bei arabų sričių besitęsiančią 
okupaciją.
Gegužės 6 d. popiežius Jonas Paulius II 
apsilankė mečetėje Damaske. Jis pirmasis 
popiežius, įžengęs į mečetę. Mečetėje yra 
kapas, kuriame esąs palaidotas šv. Jonas 
Krikštytojas.
♦ Šiaurinėje Makedonijoje tebesitęsia 
kovos tarp makedoniečių ir albanų 
sukilėlių.
Europos Sąjungos ir NATO atstovai deda 
pastangas, kad sutaikyti vyriausybę su 
albanų mažumomis, duodant joms daugiau 
teisių valstybės savivaldoje. q

kių apžvalga
pakibęs, nors statistika gana nebloga -iš 570 
bylų 356 yra užbaigtos", - sakė 
A.Paulauskas. Jo nedžiugina šių prieš 
kelerius metus iškeltų bylų nagrinėjimo 
terminai Viena iš priežasčių yra, pasak jo, 
ta, kad trūksta su kai kuriomis valstybėmis 
sudarytų sutarčių dėl teisinės pagalbos. Jo 
nuomone, Užsienio reikalų ir Teisingumo 
ministerijos turėtų suaktyvinti pastangas šia 
kryptimi Taip pat turi būti aiškiai įvardyta 
atsakomybė asmenų, kaltų dėl bardo; pinigų 
išgrobstymo, kadangi priešingu atveju 
ateityje galime sulaukti dar vienos tokios 
bangos. Pasitarime pas Seimo Pirmininką 
dalyvavo generalinio prokuroro 
pavaduotojas Kęstutis Betingis, Tardymo 
departamento direktorius Stanislovas 
Liutkevičius, ūkio viceministras, Įmonių 
bankroto valdymo departamento 
direktorius Gediminas Rainys, Lietuvos 
banko valdybos pirmininkas Reinoldijus 
Šarkinas.

Tačiau, kaip primena “Kauno diena”, 
daugeliui bankininkų bylų jau greit sueis 
senaties (10 metų) terminas. Tokiu būdu 
bus nutrauktos bylos visai eilei pagarsėjusių 
kompanijų, kurios pradangino dešimčių, 
net šimtų milijonų sumas. Įvairiomis 
priemonėmis vilkinant teisminį procesą 
kaip tik ir buvo tikimasi sulaukti senaties 
termino.

Lietuvos grupė Earvvizųoje
Gegužės 6 d. į Daniją išskrido grupė 

“Skamp”, kuri atstovaus Lietuvai 
Eurovizijos dainų konkurse. Renginys įvyks 
Kopenhagoje Sekmadienį;1 gėgužės‘ J2 d. 
Lietuvoje “Skamp” grupė nugalėtojais buvo 
išrinkta Vilniaus sporto rūmuose 
susumavus daugiau nei 5 000žiūrovų ir 11 
komisijos narių bakus. Grupė dainuos

Prieš pora dienų elektroniniu paštu gavau 
laišką iš Melburno, kuriame viena 49-ųjų 
metų “senbuvė” (nepanorėjusi spaudoje 
skelbti savo pavardės) prisiminė, kad anais 
laikais, kai svečias iš Lietuvos būdavo didelė 
retenybė, lietuvių klube kiekvienas steng
davosi prieiti ir pakalbėti su “tikru lietuviu”. 
Ir kelios atitekėjusios jaunamartės nebuvo nei 
“barakudos”, nei “naujos lietuvės”, o “tikros 
lietuvaitės”.

Tą pačią dieną į redakciją užėjusi viena 
naujųjų (tikrųjų?) lietuvaičių pasakė, kad 
skaitydama nuo tepraėjusio A£P numerio 3 
psL su tęsiniais iš “Metmenų” žurnalo 
perspausdinamas ištraukas iš Daivos K. 
Kuzmickaitės studijos “Pirmosios lietuvių 
imigrantų dienos Čikagoje ir adaptacijos 
sunkumai”, jaučiasi lyg skaitytų savo gyvenimo 
aprašymą.

Tikriausiai visų žmonių, palikusių tėvynę, 
bent jau pirmieji žingsniai svetur yra panašūs. 
Čikagos Marquette Parko atitikmens 
Sydnėjuje gal ir nerasime - tokių nesaugių 
vietų čia gal ir visai nėra. Naujausia imigrantų 
iš Lietuvos banga smaragdiniu miestu 
vadinamame Sydnėjuje daugiausia nusėdo 
Rockdale, HurstviDe, Ashfielde ir Bondi

Švariai lietuviškai kalbančius jaunus 
žmones greičiau sutiksi Ashfieldo lenkų ar 
Bondi žydų klube negu Lietuvių namuose 
Bankstowne.

Iki čia atsirita tik žinių nuotrupos apie 
naujuosius lietuvius: lyg tai kažkas kažką 
išprievartavo; lyg tai buvo muštynės, lyg tai 
kažką deportavo, lyg tai keliolikai žmonių 
nepratęsė darbo vizų, lyg tai kažkokia moteris 
su dviem vaikais glaudžiasi moterų refuge.

Skirtingai negu Amerikoje mes neturime 
nė bent apytikslės naujųjų lietuvių apskaitos, 
nėra ir jokių patarnavimų, kad ir dėl 
paprasčiausios informacijos, kažin ar bent 
viena lietuviška organizacija į savo darbo 
planus yra įtraukusi paramą naujiesiems 

“You Got Style” (lietuviškai verčiama kaip 
“Th stilingas”), už kurią balsavo 61.5% 
žiūrovų.

Staigmeną scenoje žadanti grupė yra 
pasiryžusi užimti ne žemesnę negu 
penkioliktą vietą, kad ir kitąmet Lietuva 
galėtų dalyvauti šiame konkurse. Grupė 
patikino, kad Eurovizijos konkursui 
“Skamp” rengėsi labai rimtai netgi samdė 
šokių mokytoją. Scenoje grupės nariai 
pasirodys vilkėdami grupei nebūdingais 
puošniais aštuntojo dešimtmečio stilių 
primenančiais drabužiais, kuriuos sukūrė 
dizainerė Daiva Urbonavičiūtė. 
Dainininkai prisipažino, kad labiausiai 
nerimą kėlusi mintis, jog per tris minutes 
daugiamilijoninei auditorijai reikia 
parodyti įspūdingą reginį, bet prieš 
išvykdami grupės nariai sakė visiškai 
pasitikį savo jėgomis. Grupę “Skamp” 1995 
metais įkūrė Vasario 16-osios gimnazijos 
Vokietijoje moksleiviai - afrikietis iš Mali 
VDiavara ir lietuvis Vilius Alesius, vėliau 
pasikvietę airių tautybės vokalistų Ericą 
Jennings. Nuo 1998 m kurdami Lietuvoje, 
grupės nariai iki šiol išleido tris albumus, 
o netrukus pasirodys ir ketvirtasis. Grupės 
“Skamp” kelionę į Eurovizijos konkursą 
draudimo bendrovė “Drauda” apdraudė 
įspūdinga suma - beveik 13 mln. fitų. Tarp 
23 atlikėjų Lietuvos atstovai pasirodys 
aštunti- taip lėmė burtai Lietuvos žiūrovai 
neturės teisės balsuoti už savo šalies grupę, 
bet telefonu galės atiduoti savo balsus už 
kitos jiems patikusios šalies atlikėjus. 
Eurovizijos konkursą tiesiogiai transliuos 
30 Europos televizijų. Tikimasi, kad 
baigiamąjį koncertą per televiziją žiūrės iki 
100 mln. žiūrovų.

Kidtūos institucijų katalogas
Jau pasirodė leidinys “Lietuvos 

kultūros institucijos 2001”. Leidinyje 

lietuviams ar bent bendravimą su jais. Nors 
negalima sakyti, kad pavieniai asmenys 
nepadeda. Rtvyzdžhii, neseniai buvo surinkta 
nemaža pinigų suma tai moteriai su vaikais...

Kai Klube dar dirbo Nitą MhUis, naujieji 
lietuviai čia surengė talką ir patalpas 
Bankstowne išvalė bei atnaujino. Lietuvių 
klube prieš pora metų atšvęstos ir vienos 
naujai atvykusiųjų poros vestuvės (beje, 
pokylio metu dingo brangus foto aparatas).

Vienas kitas naujai atvykusysis pasirodo 
Bankstowne sekmadieniais, kai &a priiminėja 
Lietuvos garbės generalinis konsulas Viktoras 
Šliteris, dažnas užsuka į biblioteką, kai kas 
ateina palošti bilijardo.

Neseniai į redakciją paskambino su 

ir pareiškė, kad jis turi lietuvę moterį. Thi 
sveikinu, sakau. Jis ėmė aiškinti, kad ne tai 
turėjęs omenyje, o tiesiog ta moteris yra pas 
jį ir jai reikalinga tam tikra konsultacija. 
Netrukus perėjome į rusų kalbą. Paklaustas, 
su kuo turiu garbės, pašnekovas prisistatė 
tik kaip Mulia, paaiškino esąs nusipelnęs 
Australuos pensininkas ir padedąs žmonėms.
Jo minima lietuvaitė pati konsultuotis 
nenorėjo.

Patarimu ji kur nors gaus, pagalvojau, bet 
ne pas lietuvius. L® tuos patarimus (naudingi 
jie ar ne, tai jau kitas reikalas) ji tikriausiai 
nemažai sumokės. Pasikalbėjus su ne vienu 
neseniai atvykusiu Lietuvos piliečiu, susidarė 
įspūdis, kad jie gerokai pasitiki visokiausiais 
vadinamais migracijos specialistais ir jiems 
neša tūkstančius sunkiausiai uždirbtų dolerių, 
neturėdami jokios galimybės patikrinti to 
“geradario” patikimumo.

Gal mes, vietos lietuviai, bent čia galėtume 
jiems padėti?

O gal patys naujieji (tikrieji) lietuviai 
atsilieptų ir per laikraštį pasisakytų, kokios 
paramos (išskyrus finansinę) jiems labiausiai 
reikėtų. R.B.

galima rasti informaciją apie svarbiausias 
kultūrą administruojančias įstaigas, 
svarbiausias šalies bibliotekas, muziejus, 
kultūros centrus, teatrus, kūrybines 
sąjungas, fondus, viešąsias ir kitas įstaigas, 
užsienio šalių kultūros institucijas 
Lietuvoje. Kataloge pateikiami adresai 
vadovų vardai ir pavardės, telefonų, faksų, 
mobiliųjų telefonų numeriai elektroninio 
pašto bei interneto svetainių adresai Visa 
informacija leidinyje spausdinama lietuvių 
ir anglų kalbomis. Lietuvos kultūros 
institucijų katalogą galima įsigyti Lietuvos 
kultūros darbuotojų tobulinimosi centre 
Vilniuje (Saltoniškių g 58).

“Radvilų kelias”
Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo 

Radvilos mokomasis pulkas, dislokuotas 
Rukloje, šių metų liepos mėnesį 
organizuoja keturių dienų žygį “Radvilų 
kelias”, kurio pagrindinis tikslas - pagerbti 
žymiąją dinastiją. Kiekvieną dieną nuo 
liepos 9 iki 12-osios kariai (su pilna 
ekipuote) turėtų įveikti po 40, civiliai (su 
sporto apranga) - po. 50, o moksleiviai ir 
vyresni nei 50 metų asmenys - po 30 km. 
Žygio pradinis ir galutinis taškas - toje 
pačioje vietoje - mokomajame pulke. Žygio 
dalyviai, nepažeidę taisyklių ir nuėję 
reikiamą atstumą, bus apdovanoti “Radvilų 
kelio” medaliu. Jame dalyvauti gali visi 
kariuomenės profesinės ir privalomosios 
karo tarnybos kariai šauliai savanoriai 
profesinių ir vidurinių mokyklų moksleiviai 
nuo 12 metų ir visi kiti Lietuvos piliečiai 
mėgstantys aktyvųjį sportą. Nors tokie 
žygiai NATO valstybių kariuomenėse yra 
įprasti, Lietuvoje tokio pobūdžio renginys 
yra pirmasis.

Rengiant šią apžvalgą pasinaudota 
Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos antro 
platinama medžiaga.
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ALB Adelaidės apylinkės visuotinis metinis susirinkimas
Nors buvo skelbta, kad tai metinis 

visuotinis apylinkės lietuvių susirinkimas, bet 
dalyvių skaičiumi nebuvo gausus. Š.m. 
balandžio 29, sekmadieni, įvykusiame 
susirinkime dalyvavo apie 40 Adelaidės 
apylinkės lietuvių. Valdybos pirmininkė Jūratė 
Grigonytė nusiskundė, paminėdama neseniai 
įvykusį “Kamertono” choro koncertą, 

šiandien?

sekretoriavo Valė Neverauskienė. 
Susirinkimas pradėtas tylos minute, kurioje 
pagerbėme visus mirusius Adelaidės lietuvius 
ir prisiminėme vos prieš keletą dienų 
(balandžio 25) amžinybėn iškeliavusį darbštų 
ir daug Bendruomenei pasidarbavusį Vytautą 
Neverauską. Tikiuosi apie jį plačiau kas nors 
aprašys. Išrinkta balsų skaičiavimo komisija 
ir priimtas praėjusių metų susirinkimo 
protokolas bei metinė apyskaita, kurie buvo 
pateikti raštu

Pirmininkės pareigas Jūratė Grigonytė 
perėmė iš Ludjos Vaičiukvičiūtės, kuri dėl

pareigų, bet liko valdyboje. Savo pranešime

kaip visuomet, didžiausią dalį sudarė 
minėjimu suruošimas. Valdyba per vienerių 
metų kadenciją turėjo pajamą $2778, o išlaidų

susukto filmo (videojuostos) “Giminės” -

Geelongo Sąjungos metinis susirinkimas

$994, kurį adelaidiškiai mielai žiūrėjo, 
mokėdami po $3.

Apylinkės valdybą sudaro jaunesnės 
kartos asmenys, išskyrus vieną, visi gimę 
Australijoje, taigi, jau antros kartos žmonės. 
Vyresnioji karta Apylinkės valdybos veiklą 
remia ir džiaugiasi, kad jie perėmė šį svarbų 
lietuviško sąmoningumo išlaikymo darbą.

Išrinkus (perrinkus) Kontrolės komisiją ir 
Radijo komitetą, girdėjome organizacijų 
pranešimus. Buvo malonu girdėti Ftensininkų 
valdybos pirm. E.Duko pranešimą, kad 
pensininkai antrą kartą susirinkę išrinko naują 
valdybą: E.Dukas, B.Dukienė,
AKazlauskienė, B.Launikaitienė ir 
V.Skabeika. Pranešimus girdėjome ir iš 
ramovėnų, skautų, Savaitgalio mokyklos, 
sporto klubo, Radijo komiteto ir kt. 
Pranešimuosę vyravo minorinės gaidos, nes 
organizacijose mažėjant narių skaičiui, yra vis 
sunkiau ne tik išrinkti valdybas, bet ir išvystyti 
organizacinę veiklą.

Pasisakymą dėl pranešimų buvo keletas. 
Dėl Radijo komiteto pranešime paminėtų 
išlaidų prenumeruojant “Lietuvos rytą”, kuris 
metams oro paštu kainuoja apie $900, 
pasiūlyta, kad žinias iš Lietuvos galima surinkti 
per internetą, kurios bus ne tik vėlesnės, bet 
ir pigiau kainuos. Lietuvių Dienų komitetas 
jau sudarytas, dar ieškoma jo pirmininką

Susirinkimas baigtas Tautos himnu ir 
kavute.

Viktoras Baltutis

Vladui Bosikiui - Australijos Ordino medalis

Ita tydavai Raimondas Samsonas (kairėje) ir Rita Mačaitaitienė sveikina Vladą Bosią OAM. 
Vivos Aleknos nuotE

Australijos Ordino medalius įteikė pats 
gubernatorius John Landy.

“Už nuopelnus Lietuvių bendruomenės 
veikloje kultūrinėje ir socialinėje srityje”.

Tokia citata Melboumo Lietuvių Klubo 
pirmininkas Vladas Bosikis buvo pristatytas 
Viktorijos gubamatoriui John Landy AC, 
MBE š.m. gegužės 4 d. Australijos Ordino 
įteikimų ceremonijoje.

Ši iškilminga ceremonija vyko 
gubernatoriaus rūmuose, kur susirinko 
Viktorijos valdžios ir teismo atstovai, 
kariuomenės, laivyno, aviacijos ir policijos 
vadovybė, Viktorijos aukštuomenė ir didelė 
grupė ordino gavėjų palydovų.

Programa prasidėjo laivyno dūdų 
orkestrui grojant populiarius modernius 
kūrinius. Po Australuos himno - Australuos 
Ordino medalių įteikimo apeigos, atskirai 
gubernatoriui pristatant kiekvieną apdova
notąjį ir perskaitant jo ar jos nuopelnus.

Apeigom pasibaigus, visi dalyviai ir svečiai 
buvo pakviesti susitikti su gubernatorium ir 
ordino gavėjus pasveikinti rūmų sode, kur 
buvo vaišinami šampanu, vynu, užkandžiais 
ir pyragais.

Vladas Bosikis OAM visiems, o ypač 
Meboumo lietuviams, gerai žinomas veikėjas, 
daug pastangų ir darbo įdėjęs LKV “Ramo
vės” ir, žinoma, Melboumo Lietuvių Klubo 
valdybose bei kitose organizacijose, tapo 
pirmasis Melboumo lietuvis, pagerbtas 
Australuos Ordinu, kurį jis pilnai užsitarnavo.

Gerbiamą p. Vladą Bosikį OAM į jo 
medalio įteikimo ceremoniją palydėjo Rita 
Mačiukai tiene, Raimondas Samsonas ir Viva 
Alekna. □

Š.m. balandžio 29 d. įvyko 29-asis eilinis 
metinis narių susirinkimas Gailių sodyboje. 
Jau daugelį metų nemokamai galime 
pasinaudoti šiomis patalpomis labdaros

ir visada, susirinkimas pravestas pagal 
paskelbtą darbotvarkę prie gražiai paruošto 
stalo.

Susirinkimą atidarė pirm. Juozas Gailius, 
lytos minute pagerbus mirusius narius, jis 
perskaitė metinės veiklos pranešimą apie tai, 
kad labdaros ir kitų lietuviškų organizacijų 
paramai išleista $3800. Tbo pačiu paaiškino, 
kad sekančiais metais sueina 30 metų nuo to 
laiko, kai parašyti nauji įstatai Geelongo 
Sąjungai persiorganizuojant į savitarpio 
pagalbos ir labdaros organizaciją Geelonge. 
Kasininkas Vytas Mačiulis padarė apyskaitos 
pranešimą raštiškai ir paaiškino angliškai. 
Revizijos komisijos patikrinimo aktą perskaitė 
pirm. Juozas Gailius. Akto daviniai atitiko 
kasininko apyskaitą, jį pasirašė: VBindokas, 
KStarinskas ir G.Valaitienė. Gaila, kad nė 
vienas iš jų nejautė pareigos perskaityti aktą 
susirinkimu.

Patvirtinus metinę veiklą, valdybos

pasilikti sekančių metų kadencijai.
Po trumpų diskusijų išrinkta nauja 

Revizijos komisija, kurią sudaro: 
A Volodkienė, T.Cusack ir Pčerakavičienė.

Klausimų ir sumanymą dalyje perskaitytas 
laiškas-prašymas iš Vajaus komiteto dėl 
paramos knygos “Kengūrų ir koalų pašonėje” 

Lietuvių jaunimas susitikime su Viktorijos premjeru
Balandžio 20 d., gražiai pasipuošusių 

dešimties lietuvių grupė susirinko Melboumo 
Royal Exhibition Building su keliais
tūkstančiais kitų kitų tautinių mažumą atstovų 
pavakarieniauti ir susitikti su Viktorijos 
valstijos premjeru the Honorable Steve Bracks 
MR Oficialiai renginys vadinosi The Victorian 
Multicultural Commission 2001 Dinner with 
the Premier. Prie mūsų stalo sėdėjo ALB 
pirmininkė Birutė Prašmrtaitė ir grupė AUS 
narių bei draugų: Gabrielė Staugaitytė,

leidimui Po išsamių diskusijų tam tikslui 
papildomai paskirta $500, priduriant, jog būtų 
gerai jeigu mūsų pėdomis pasektų Adelaidė, 
Brisbane, Sydney, Canberra, Fterth bei kitos 
mažesnės apylinkės ir būtų surinkta dar 
reikiama $3000 suma.

Iškilo mintis, kad Kalėdų proga reiktų 
paremti Geelongo daugiakultūrinhis slaugos 
namus, kuriuose gyvena ir gyveno nemažai 
lietuvių.

Prieš daugelį metų Sąjungos nario 
mokestis buvo 3 doleriai ir dabar paliktas toks 
pats. 1996 lapkričio 30 d. iš narių surinkta 
$120, o šiemet-$117, bet kasininkas išaiškino, 
kad kartais nariai pavėluoja, o po to susimoka 
už kelerius metus ir tada pasidaro pinigų 
daugiau nei narių, o prieš tai galėjo būti 
mažiau pinigų.

Susirinkimą uždarius, įvyko tradicinė 
kavutė, kur prie gražiai paruošto valdybos 
stalo Anelei Vblodkienei, per Velykas 
atšventusiai 75-tą jubiliejinį gimtadienį, 
sudainuota “Ilgiausių metų...”

Ra kavutės valdyba pasiskirstė pareigomis: 
Juozas Gailius -pirmininkas, Rūta Cusack - 
vice pirm, Irmgarda GaiHuvienė - moterų 
reikalams, Birutė Liebich - sekretorė, Vytas 
Mačiulis - iždininkas.

Susirinkimas ir kavutė praėjo pakilioje 
nuotaikoje, o pradėjus temti, visi skirstėsi į 
namus galvodami, kaip reikės švęsti 30 metų 
veiklos jubiliejų. Valdybos adresas: 281 
Pakington St, Newtown, Via, 3220.

Geelongo Lietuvių S-gos 
Klubo valdyba

Girius Antanaitis, Šarūnas Vaitkus ir šių 
eilučių autorė.

Apėjau salę ieškodama kitų pabaldečių, 
bet atrodo, kad nebuvo nei latvių, nei estų... 
Iš viso atrodė, kad mūsų buvo vienintelis 
jaunimo stalas! Nustebusi pasakiau apie tai 
draugams. Kiti irgi paieškoję jaunimo, rado 
scenoje. Pernai tokia pat proga pasirodė 
lietuvių “Gintaro šokių grupė”. Šiemet 
galėjome pasigrožėti Ukrainos, Graikijos, 
Indijos, Armėnijos, Tbrkijos, ir Laoso 
tautiniais rūbais ir šokiais.

Bevalgydami pamatėme nūsų stab link

Pas Hobarto lietuvius *
Sekmadienį, gegužės 6d., pas p.p. Šikšnius 

susirinko 27 hobartiškiai pagerini lietuves 
motinas. Loreta Eskirtienė ta tema paskaitė 
įdomią paskaitą. Rotoji, Stasys Aiigustavičius 
ir Juozas Paškevičius deklamavo eiles. 
Minėjimas baigės pašnekesiais prie kavos ir 
pyragaičių.

Buvo pranešta, kad neužilgo bus 
apdovanotas Juozas Paškevičius, 
bendruomenės veiklai atidavęs daugiau kaip 
10,000 valandų darbo. Juozas jau 31 metus 
priklauso lietuvių bendruomenės komitetui 
ir sporto klubo “Rsrkūnas” valdybai Pažymė
jimą jam iškilmingai įteiks Glenorchy miesto 
burmistras gegužės 17 d. Hobarto lietuviai 
Juozui dėkoja už atliktą darbą ir linki jam dar 
daug metų mūsų gretose.

Su latviais ir estais ruošiamės trėmimų 
minėjimui šeštadienį, birželio 16,12 vai šv. 
Teresės bažnyčioj, Hopkins St, Moonah.

Ramti nas Tarvydas

Sydnejaus skautų Atvelykis
Smagu buvo Lane Cove River parke 

balandžio 29 dieną. Gausiai susirinkę skautai, 
jų artimieji ir svečiai gėrėjosi besišypsančia 
saule, linksminosi įvairiuose Atvelykio 
žaidimuose, skaniai valgė (BBQ).

Margučio nešimo šaukšte konkurse tarp 
vaikų grupių nugalėtojais buvo pripažinti 
skautai Andrius Jurkšaitis ir Lukas Kains. 
Suaugusiųjų grupėse nugalėjo vyčiai Mark 
Wilson ir Ray Jukšaitis.

žingsniuojantį valstijos premjerą. Pakeliui jis 
su visais fotografavosi, kalbėjosi Mes laukėme 
savo eilės. Tačiau į dešinę nuo mūsų stalo 
susidarė didelė grupė žmonių, norėjusių su 
premjeru nusifotografuoti Jie jo nepaleido 
gal dešimt minučių... ir po to premjeras 
dingo! Kartu žlugo ir mūsų viltys su juo 
pasikalbėti ir nusifotografuoti Mes baigėme 
vakarienę ir išsiskirstėme. Kai kurie ėjo link 
mašinų ir grįžo namo, kiti patraukėme į miestą 
pašokti ir pabendrauti toliau

Norėčiau padėkoti visiems susitikimo su 
premjeru dalyviams.

Meka Savickaitė 
AIJS p*m minkė

Birutė pasitraukia

Gegužės 4 d. iš “Dainos” choro po 
dvidešimties metų bendro darbo oficialiai 
pasitraukė dirigentė Birutė Aleknaitė. MP 
užkalbinta dirigentė pasakė, kad visiems 
“Dainos” choristams ir naujajai valdybai 
ji linki kuo geriausios sėkmės darbuose ir 
laimės asmeniniame gyvenime. MP inf

Sunkiausia vertinimo komisijai buvo 
išrinkti margučių parodos nugalėtojus. Jais 
tapo Nerija Rupšytė (amžiaus grupėje tarp 
0- 8 metų), Emilija Rupšytė (8-11), Yasmina 
Gakas (15-18) ir Kristina Rupšienė (18+).

Vaikučius linksmino ir kiaušiniais 
apdovanojo į Atvelykį atvykusi Velykų bobutė 
- Irena Kalėdienė.

Antrą kartą Sydnėjaus skautų organizuo
jamas Atvelykis puoselėja gražias lietuviškas 
tradicijas ir suartina visus Sydnėjaus lietuvius.

Lofita AndzadeviSutė
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LIETUVA

Gyvenimo tėvynėje košmarai
Neseniai „Lietuvos ryte” išspausdintame 

straispnyje aprašomas graudus prieš ketverius 
metus iš Didžiosios Britanijos sugrįžusios j 
Lietuvą 80-metės pensininkės Marijos 
Vysuckytės-Paulavičius likimas. Ji pilnai 
atsidavė savo giminaičių valiai, patikėjo jiems 
savo reikalus ir pinigus, o dabar skursta 
prieglaudoje, nes giminaičiai neįleidžia į už 
jos pinigus pastatytą namą, kamuojasi 
teismuose ir stebisi lietuvių charakterio 
bruožais. Negana to, valdžia staiga ėmė išjos 
reikalauti sumokėti mokesčius už keturis 
metus iš Britanijos gautą pensiją, o Vilniaus 
miesto universitetinė ligoninė pareikalavo 
susimokėti už gydymą.

Mūsų žiniasklaida kasdien su kaupu 
pažeria panašių tragedijų ir neteisybių, todėl 
labai svarbu skirti, kur kalta Lietuvos valstybė, 
okur «vargšai» giminaičiai pasiruošę išlaisvinti 
švedo piniginę nuo dolerių, svarų ar markių.

Pirmiausia, tai iš užsienio gaunamų 
pensijų ir pajamų apmokestinimas. Pagal 
dabartinius įstatymus formaliai iš jos galima 
būtų pareikalauti mokesčių, jei jos pensija 
visiškai neapmokestinta Britanijoje. Pagal jos 
darbo metus panašu, kad ji užsidirbo daugiau 
nei senatvės pensiją. Reiškia, ji ten turėtų būti 
apmokestinama. Kažkas Panevėžio mokesčių 
inspekcijai pranešė apie senutę, gaunančią iš 
užsienio «neHogą pensiją*?

Valstybės norinčios prisivilioti tautiečius 
pensininkus iš turtingesnių šalių, iš jų mokes
čių neima, bet reikalinga Dvigubo apmokes
tinimo išvengimo sutartis. Su Didžiąja Britani
ja tokią sutartį Lietuva pasirašė prieš du

NAUJIEJI LIETUVIAI

Gyvenamosios sąlygos
Pirmaisiais mėnesiais perpildyti butai be 

privatumo yra naujųjų lietuvių gyvenimo 
norma, kaip Saulė pasakojo: “Mes pas savo 
giminaičius gyvenome trijų kambarių bute tris 
mėnesius... Galvoti apie atskirą kambarį?.. 
Mes visi penki sutilpome viename kambaryje 
antrame aukšte, ir niekas negalvojo apie 
privatumą”. (Saulė, 50 metų.) Imigrantai, į 
Čikagą atvykę vieni ar pakviesti draugų (kitų 
naujaateivių), dažnai išgyvena įtariąją ir 
nežinią bei nesaugumą dėl gyvenamosios 
vietos. Labai dažnai atvykus paaiškėja, kad 
žadėtasis kambarys ar butas neegdstuoja arba 
naujakuriai apgyvendinami neturtinguose ir 
pavojinguose gyventi rajonuose.

Naujieji lietuviai pakartoja prieš tai 
imigravusių lietuvių bangų apsigyvenimo 
koncentrinių ratų fenomeną. Dypukai, 
apsigyveno tose pačiose kaimynystėse, kur 
pirmieji lietuviai, ginoriai, buvo įsikūrę. Šian
dien imigrantai pirmiausia užpildo buvusių 

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Pijus nori apsiuostyt 
Po Sydnėjaus oro uostą. 
Ir čia pat, nieko sau ponia, 
Prašo Dulkelės malonės - 
Nunešt Josios “sakvojažą” 
Ten, kur sveriamas bagažas.

mėnesius, bet ji dar neratifikuota. Su 
Australija net nepradėtos derybos.

Minėtame straipsnyje visiškai nesupran
tamas dalykas yra tas, kad iš Lietuvos Respub
likos pilietės pensininkės, šiuo atveju visiškai 
nesvarbu, iš kurios šalies gaunama pensija, 
pareikalauta mokėti už gydymą, nes įstatymai 
aiškiai numato, kad jai priklauso nemokamas 
sveikatos draudimas. Gal p. Marija papras
čiausiai to nežinojo. Bet ar galėjo to nežinoti 
ją gydę medikai? „Giminės”?

Čia dera pakalbėti ir apie pensininko 
pažymėjimą apskritai Jį Lietuvoje išduoda 
„Sodra”. Regįs, logiška, kad ji pažymėjimus 
dalina tik jai mokesčius mokėjusiems asme
nims. Bet kaip ta logika pasireiškia, kai dvi 
prieškarinės gimnazijos klasiokės eina į 
koncertą, o kasininkė pareikalauja Pensininko 
pažymėjimo. Grįžusi iš Kanados, Australuos, 
JAV ar Britanijos klasės draugė pasijunta 
„slaptųjų instrukcijų” auka, nes „Sodroje” jai 
jaukartą paaiškino, kad pažymėjimo klausima 
ji negaišintų darbuotojų laiko. Ar negalima 
būtų Lietuvoje įvesti „Pensiją gaunančio 
žmogaus pažymėjimo”, „Garbaus amžiaus 
žmgaus pažymėjimo” ar dar kažką panašaus?

Mūsų Informacijos centras galėtų papa
sakoti ne vieną atvejį apie sugrįžusius iš užsie
nio tautiečius, kuriems tėvynės ilgesys ir geri 
norai greitai apkarto dėl nesuprantamos 
(ne)tvarkos, valdininkiško ar aptarnaujančio 
personalo atžarumo, kai už nugaros pasigirsta: 
„Nieko baisaus, jis amerikonas-gali susimo
kėti ir daugiau”. Kai kam kito įspūdis, jog 
reikalus tvarkančios instancijos iš tiesų yra 

lietuvių socialines erdves, tai: Marquette Park, 
Bridgeport, Brighton Park ir Cicero. 
Atvykstantys su didesniais finansiniais ištek
liais, pradeda gyvenimą priemiesčiuose, 
pietuose (Lemont) ar šiaurėje (Wilmette, 
Winnetka ar Evanston), kai kurie apsigyvena 
Čikagos centre. Naujausia lietuvių banga 
buriasi vietovėje prie Hickory Hills, Roberts 
Road ir Milwaukee gatvių.

Tarp naujųjų lietuvių imigrantų Marquette 
Parkas yra populiariausia kaimynystė. Tai 
labiausia koncentruotas ir turtingiausias lie
tuviškas etninis rajonas Čikagoje. Marquette 
Parke veikia socialinės įstaigos (Seklyčia, 
BALFas), lietuviškos bažnyčios, susibūrimų 
vietos. Naujiesiems imigrantams ši vietovė 
tarnauja kaip laikinas uostas, kur jie apsistoja 
pas draugus ar pažįstamus arba patys nuomoja 
pigius butus. Nors naujieji lietuviai ir naudojasi 
pigių butų galimybe, bet gyvenamos sąlygos 
jų nepatenkina. Gintaras pasakojo, kad jam 
buvo sarmata pasikviesti į namus gimines ar 
draugus, nes jų bute buvo pilna tarakonų. 
Žmonos dažnai skundžiasi, kad jos bando 
išvengti gyvenimo Marquette Fhrke dėl plačiai

Riterišką tunu sielą, 
Patarnausiu poniai mielai!” 
Pijus čemodaną čiupęs, 
Tik per plauką nesuklupo. 
Velka vos atgavęs vėją: 
“Koks gi velnias toj dėžėje?” 

gavusios slaptas instrukcijas neleisti 
grįžusiems išeiviams pritapti prie 
vietinio gyvenimo, kad palaipsniui jie 
būtų išstumti į ten, iš kur atvyko. 
Aišku, prieš tai palikę čia savo pinigus. 
Buvo pinigus palikusių savanoriškai 
- per labdarą, lėšas draugams ir 
giminėms bendro verslo pradžiai, 
pinigų rinkimo vajus užsienyje, 
dovanomis. Pamačius, kaip dažnai tos 
lėšos lengvabūdiškai iššvaistomos 
arba kaip greitai pasikeičia jų 
adresatas, dėdulė iš Amerikos taria: 
„Esate laisvi, nebadaujate, dabar 
parodykit, ką galite gyvenime ir 
biznyje savarankiškai”. O pats, 
paskaitęs „Lietuvos rytą” su Marijos 
iš Panevėžio istorija, dar labiau 
susigūžia tolimoje nuo Lietuvos 
parapijoje.

Problemų persikraustant ir 
įsigyvenant jau susvetimėjusiam 
krašte bus visada. Neaišku, ar 
Lithuanian Plaza Čikagoje, ar 
Žvėryne greičiau būsi apkultas ir
apiplėštas. Kitokios, dar nenusistovėjusios 
teisinės sistemos supratimas visada reikalauja 
pastangų. Didelė dalis bendravimo su 
valdininkais nesklandumų kyla ir dėl kultūrų 
skirtumų, kai mūsų biurokratas bijo 
asmeninės atsakomybės arba pašnekovai 
sunkiai aiškinasi netgi dėl pasikeitusios kalbos. 
Tada visai natūraliai vienai iš pusių šmėkšteli 
galvoje „slaptosios instrukcijos”.

Tokius komunikacijos lūžius gali gelbėti 
tik abipusė kantrybė ir lėtai atgaunama 
bendra gyvenimiška patirtis. O, kad „čia lietūs 
lyja”, ir reikalai tvarkosi lėtai, tai jau tikrai 

išpEtusio lietuvių vyrų alkoholizmo.
Beveik visi imigrantai interviu metu 

sakėsi, kad jie nori iš Marquette Parko išsikelti 
dėl nesaugios kaimynystės. Naujiesiems 
lietuviams, atvykusiems į naujas kultūrines 
rasines sąlygas iš rasiškai ir kultūriškai 
homogeniškos lietuviškos visuomenės, dažnai 
nemokantiems anglų kalbos, ir be to, girdint 
įvairius pasakojimus apie nesaugų gyvenimą 
Marquette Parke, yra nejauku gyventi Todėl 
jie bando šią vietą palikti kaip gulima greičiau.

Nors naujieji imigrantai ir pabrėžia, kad 
svarbiausias jų veržimosi iš Marquette Parko 
motyvas yra saugumo sumetimai, bet iš 
pokalbių paaiškėja ir kita dimensija - 
Marquette Parko palikimas reiškia ir naujo 
socialinio statuso įgijimą, ypač savo grupėje, 
tarp naujai atvykusiųjų. Štai pavyzdys iš inter
viu, kaip naujieji imigrantai lygina gyvenimą 
Marquette Parke su kumetynu:

“Gyventi Marquette Parke yra tas pats, 
kas gyventi kumetyne. Mūsų vyrai dirba ir 
nemąsto... Jei nori dirbti ir ką nors pasiekti, 
turi turėti aštrius dantis ir už save kovoti ir 
išsiveržti iš to užburto rato. Jei pajėgi įsikurti

Staiga piktas keturkojis . 
Pijušui kelią užstojo. 
Ir pauostęs lagaminą, 
Griebė Pijų už sėdynės. 
“Kanda tas šuo kaip pasiutęs! 
Kurgi dingo ta poniutė?”

Čemodaną atidarę, 
Bonai sąrašą sudarė: 
Bėrių, deimantų ir aukso, 
Laikrodėlių kuo brangiausių 
Ir dar tuzino maišelių- 
Su labai baltais milteliais; 
Duos pasirašyt Dulkelei—

Paukščių bendrabutis Kauno ąžuolyne. 47 inkiluose 
nudžiovusiame ąžuole apsigyveno sparnuočiai sugrįžę iš 
šiltų kraštų.

Nepaisant visko, yra ir žmonių, kurie rado 
daugiau privalumų pasirinkdami gyvenimą 
čia. Arba ir ten, ir čia. Ir ne vien lietuvių. O 
kur nutars pasukti po kažkiek metų dalis 
paskutinės bangos išeivijos (Apie jų bėdas 
rašoma žemiau. Red.), kuri taip ir nepritaps 
kitoje Žemės rutulio pusėje? Ypač, jei 
gyvenimas Lietuvoje stabilizuosis ir 
ekonomika atsities. ~

Zuvinas BeEauskas
Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos 

centro direktorius

(Sutrumpinta iš “Lietuvos ryto”)

priemiesčiuose, tau atsiveria daugiau gali
mybių, tampi savarankiškesnis, gauni daugiau 
informacijos apie darbus, kredito kortelių 
panaudojimą, bankų galimybes ir kitokias 
naudingas žinias. Į Marquette Rūką tokios 
informacijos valdžia nesiunčia, nes žino, kad 
ubagai ja nepasinaudos. Kai išeini gyventi į 
priemiesčius, pradedi gyvenimą ant savęs.” 
(Justas, 45 metų.)

Tokia laisvė gyventi savarankiškai - 
“gyventi ant savęs” - arba, kitaip sakant, 
socialinis mobilumas yra naujųjų imigrantų 
idealas, kurio jie siekia. Išsikėlimas gyventi į 
priemiesčius yra pasiekto aukštesnio 
ekonominio statuso požymis. Geresnės 
gyvenamos vietos pasirinkimas susijęs su 
susisiekimo priemonių įsigijimu ir geriau 
apmokamo darbo suradimu. Taip pat tai yra 
ženklas, kad toks asmuo ar šeima yra pajėgūs 
gyventi “ant savęs”, t.y. jie nėra tiek 
priklausomi nuo bendruomenės ekonominio, 
emocinio ar socialinio palaikymo.

(bus daugiau)

Pagal “Metmenis” (JAV)
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ffliutės kampelis
Tai, vansia, $e$kl meški 

kanapecki
Pasiklausykime, kaip mes kalbame. Dažnas, net labai 

geras pasakorius, į savo kalbą nuolat įterpia 
nereikalingus pertarus: matai, žinai, reiškia, ba, sako, 
tai va, vadinasi, vansia. Taip prie jų pripratome, kad net 
neužkliūva. Bet senojo kaimo gyvenime, kur pramogų 
buvo nedaug, žmonės kiekviena proga mokėjo susikurti 
juoką. Taip iš pertarų atsirado pravardės: Šekepas

(flf REDAKCIJOJ PAŽTO
Pareiškimas

(sakydavo “še kep”), Šetukas (“šet”), Otaitiekas (“o tai tiek”), Šitjonis (“šit”, vardu 
Jonas), Opapas (jodamas sakydavo “opa!”), Toks Reikaliukas (taip sakydavo), 
Tbvelnius, Žalčio Koja (tokie keiksmai), Vadinas ir Vans, Vansi, Vanasas, Znočijas 
ir Žinomas. Vomagdelė (vardu Magdė, sako “vo”).

Košaras (sakydavo “chorošo”), Tajesta (“ta jest”), Tameznočis (“tame znočij”).
Svetur pabuvusių žmonių pertarai ir keiksmai ypač užkliūdavo: Oksikas 

(sakydavo “O.K.”), Gadem ir Gademukas (“God damn”), ir Gadem Senobič, 
Šiurinas (“šiur”), Parkamadonas (itališkas keiksmas).

Na, o jeigu vieton trumpo pertaro kas nors kartodavo visiems įgrįstant j posakį, 
tai pats prašėsi pravardės. Ir taip kaimuose atsirado Griausmas (“Kad tau 
griausmas!”), Jacedamas (“ja ce dam”), Kanapeckas, Kotas (“kad jus kur kotas!”), 
Kruopelytė (“dar po kruopelytę”). Bliūdžius (viską žino “kaip ant bliūdo padėta”), 
Pūtikas (pavalgęs sakydavo “Tai pripucijau”), Bezduonis (“Aš bez duonos negaliu 
nė vienos dienos”), Kačiašūdis (“ką čia šūdą”), Kruplys (matuodavo: “sprindis, 
sprindis ir dar krumplys”), Liūtas (“dirbam kaip liūtai”), Mažčierka (“gal išgersim 
maž čierką?”), Šventukas (“Vaikai, šventa!”). Perekodas (vis pasakodavo, kaip jis 
“parachodu” plaukė”), Milijonas Perkūnų (taisydamas laikrodžius sakydavo 
“Milijonas perkūnų, gal utėlė įlindo?”), Ledas (“a, kad jį ledas!”). Banda 
(šnekinamas gerti atsisakydavo: “Geriau bandą nusipirksiu”); Žibintas (mėgsta 
pasakoti mokslo naujienas ir girtis: “Tamsius žmones šviečiu”).

(ii REDAKCIJOJ PAŽTO
Prieš Alberto Veščiūno parodą Lietuvoje

Gerbiama Redaktore, prieš išvykdama su 
dukra Karite į Lietuvą, kur dalyvausime dafl. 
Alberto Veščiūno, mano brolio, jubiliejinės 
parodos atidaryme Vilniuje š.m gegužės 14,

reikšmingais faktais. Pacituosiu Antano 
Naujokaičio, “Draugo” kultūrinio priedo 
(JAV) bendradarbio, pasisakymus 
“Literatūros ir meno” puslapiuose (šis 
svaitraštis leidžiamas Lietuvoje, ypač plačiai 
skaitomas):

“DadininkoAIberto Veščiūno nežinomus 26 
darbus iš Australijos į Lietuvą atvežė jo sesers - 
Sydnėjuje gyvenančios poetės Aldonos 
Veščiūnaitės-dukra Elena. Šį brangų krovinį ji 
perdavė Vilniaus dailės akademijai, kuri, 
pažymėdama A.Veščiūno gimimo 
aštuoniasdešimtmetį gegužės viduryje rengusi 
atidaryti didelę šio dailininko kūrybos parodą.

Apžiūrėjęs iš Australijos atgabentus 
A.Veščiūno darbus, mūsą žymus grafikas Petrus 
Repšys parodos kuratorei Gražinai Pajarskaitei 
pasakė, kad tai vienas didžiausių mūsų 
dailininkų Hdšiolšis savitas, talentingas išeivijos 
dailininkas, staiga miręs Niujorke 1976 m., 
Lietuvoje buvo zinonws tik iš kelių kolekcininko 
M. Žilinsko dar sovietmečiu iš Vokietijos 

atgabentų drobių”. (“Lit ir menas” 2001 
balandžio 20, psl 12)

Dar 1981 metais Sydnėjuje, Seymour 
Teatro Centre, Alberto Veščiūno sesuo, poetė 
Aldona Veščiūnaitė-Janavičienė buvo 
suruošusi jo darbų parodą. Buvo nupirkta 
nemažai Alberto darbų, tarp jų dafl. Eva 
Kubbos, Ona ir Juozas Maksvyčiai įsigijo jo 
akrflhis, Maria Ftethard įsigijo Alberto piešinį, 
kuris jau dabar puikuojasi jos viloje pietų 
Prancūzijoje. Ir visa eilė kitų Alberto darbų 
yra įvairių asmenų nuosavybėje.

Ypač aukštai Alberto darbus vertino 
menotyrininkas dr. Povilas Rėklaitis, ilgą laiką 
gyvenęs Vokietijoje, kurio neseniai išleistą 
knygą parėmė LR Kultūros ministerija. 
EReklaitis “jautrus žodžio tiesai, analizuoja, 
ieško priežastingumo ir stengiasi palaikyti, ryšį 
su skaitytoju -jį įtraukia į vertinimo procesą... 
A. Veščiūno paveikslai provokavo mąstyti, 
filosofuoti -jis - ekspresyvus, virtuoziškas, 
nervingopiešbtio, imadonaHos spalvų sklaidos”. 
(Janina Bielinienė, “Draugas”, 1999)

Savo laiku atsfiepimus apie A Veščiūno

Albertas Veščhinas Niujorke.

darbus išeivijos lietuvių spaudoje yra skelbę 
dafl. Žibuntas Mikšys, gyvenantis Paryžiuje, 
meno kritikė dr. Genovaitė Kazokienė
(“Mūsų Ristogė”), teatralas Paulius Rūtenis 
(“Darbininkas”, JAV) ir kiti

Šia proga norėčiau padėkoti Aliutei ir 
Gediminui Karazijoms, Danai ir Viktorui 
Simankevitiams, gyvenantiems Melbourne, 
kurie atsiuntė puikiai atliktas Alberto akrilių, 
esančių jų nuosavybėje, fotografijas. Esu 
dėkinga dukroms Elenai ir Karilei, kurios 
padėjo man paruošti Aberto darbus, esančius 
mūsų žinioje, pergabenimui į Lietuvą, 
nenuilstamai fotografavo prieš išleidžiant juos 
į Lietuvą.

Esu dėkinga archeologui Adomui 
Butrimui ir architektei Gražinai Pajarskaitei 
(Vilniaus Dailės akademija) už visą
paruošiamąjį darbą šiai parodai, už patarimus 
bei dėmesį.

Iš Paryžiaus atvykstanti šios parodos 
atidarymui duktė Jūratė, gyvenanti ten su 
šeima, kuri su savo vyru Rene taip patbuvp 
efektingai prisidėję prie parodos ruošimo

Pagarbiai

Balandžio 30 d. aš ir keletas (o gal 
keliolika?) tautiečių gavo anoniminius laiškus, 
pridedant, kad kopijos bus pasiųstos 
Australijos bei Lietuvos sporto klubams.

Šiame, vadinamajame “Antano Laukaičio 
“Epigrama””, rašinyje anonimas rašo, kad aš 
į Darbo Tarnybą (vokiečių) jau buvau paimtas 
1942 m., 1943 m. tarnavau vokiečių 
kariuomenėje. Kad aš “vos 16 metų” buvau 
pačiuptas į Darbo Tarnybą ir kad mane 
Sydney gyvenantis lietuvis 1943 m. matė 
Berlyne vokiečių kariuomenės uniformoje ir 
kad aš ant kaklo turėjau pakabintą karo 
žandarmerijos metalinį ženklą - lentutę. Taip 
pat anonimas rašo, kad stojantiems į Darbo 
Tarnybą ir jau baigusiems 7 klases, buvo 
išduodami gimnazijos baigimo pažymėjimai

Visa tai perskaičius, daugdalykų ir aš apie 
save sužinojau Tačiau visa tai yra tik šmeižtas 
ir gaila, kad “rašytojas” nepasirašė, nes 
pasimatytume Australijos teisme. 
Negalėdamas visiems atsakyti asmeniškai, aš, 
kaip “Mūsų Pastogės” bendradarbis, atsakysiu 
bendrai per laikraštį.

1. Kauno LV-tą gimnaziją baigiau 1943 
metais, turėdamas 17 metų. (Pridedu 
gimnazijos baigimo nuorašą, nes originalas 
liko VDU universitete, Kaune).

2 Kadangi esu gimęs 1926 sausio 10, o 
latvių SS-kų su kitais dviem draugais buvau 
sugautas Kauno “Dainos” kino teatre tuoj po 
Naujų Metų (sausio mėn. pradžioje), tuomet 
dar turėjau tik 16 metų.

3. Sugauti buvome nuvežti į Šančių 
kareivines, kur buvome saugomi, norint vėliau 
mus įjungti į sudaromą statybos batalioną 
Rusijoje kasti apkasus ir rengti prieštankinius 
griovius.

4. Artimiesiems per kyšius vokiečiams 
pavyko mus iš ten ištraukti, bet turėjome 
pasižadėti tarnauti vokiečių Darbo Tarnyboje. 
Tai leido mums dar baigti gimnaziją. Dėl 
baimės būti vėl sugautais, gavome pamokų

instrukcijas, mokėmės namuose ir eksternu 
(pašaliečio teisėmis) išlaikėm abitūros 
egzaminus. Baigiant uždaryti VD Kauno 
universitetą, mums buvo pasiūlyta neoficialiai 
užsirašyti į universitetą, pasirenkant studijų 
dalyką. Kadangi man labai gerai sekėsi 
lietuvių kalba, tai pasirinkau žurnalistiką ir 
neoficialiai turėjome keliolika paskaitų.

5. Perėjus Darbo Tarnybos komisiją, 
gavome pažymėjimus. Tuomet nebaisu jau 
buvo pasirodyti gatvėje. 1943 m spalio 5 dieną 
buvom išvežti į Vokietiją.

6. Pabaigus metinę Darbo Tarnybą, 
Lietuvai jau esant sovietų okupuotai, mūsų 
net neatsiklausę paėmė į kariuomenę. Baigęs 
Dresdene ir Lenkijoje karinius apmokymus, 
patekau į pirmąsias fronto Unijas Lenkijoje. 
Rusams smarkiai puolant, daugelis mūsų (gal 
15-ka) atsiradome Vakarų fronte, 5-oje tarkų 
grenadierių divizijoje. Kadangi čia jau buvo 
12 lietuvių kariūnų (vienas gyvas dar yra ir 
čia) ir keliolika buvusių Darbo Tarnybos vyrų, 
mokančių vokiečių kalbą, tai mus prijungė 
prie štabo kuopos. Vėliau be jokios kovos čia 
pasidavėm amerikiečiams ir jų nelaisvėje aš 
buvau lygiai 100 dienų.

7. Taigi, 1942 metais aš dar laimingai 
mokiausi gimnazijoje, 1943 m ją baigiau ir 
tuo metu netarnavau kariuomenėje. Gi 
Berlyne buvau tik po karo, pakeliui 
važiuodamas į Lietuvą, taip, kad jokio 
pažįstamo 1943 metais ten nesutikau ir karo 
žandarmerijoje nebuvau. Būdamas Darbo 
Tarnyboje negirdėjau, kad iš 7-nių klasių kas 
nors būtų gavęs brandos atestatą.

8. Aš patarčiau mano gerbiamam 
šmeižikui ateity geriau užsiimti rimtesniais 
dalykais, nes su melu tikrai toli nenueisi

Antanas Laukaitis

P.S. Redakcijoje gauta A.Laukaičio 
brandos atestato kopija, patvirtinta Kauno 
notaro 1943 m. rugsėjo 23 d.
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Neįprastos vestuvės
Balandžio 14 d. sydnėjiškių Rasos 

(Žižytės) ir Joseph Blansjaar sūnus Petras 
\tytautas vedė Katherine Morris.

Sutuoktuvių apeigas Maroubra pajūryje 
lydėjo tik dūžtančių bangų garsai Svečiai 
jaunųjų prašymu buvo apsivilkę ką nors 
geltona, jaunosios galvą puošė geltonų gėlių 
(hibiscus) vainikas, abu vilkėjo maškiniais iš 
geltonai gėlėtos medžiagos. Apeigų metu 
jaunuoliai tarė savo pačių sukurtus priesaikos 
žodžius.

Vestuvių puota vyko kinų Yum Cha 
restorane mieste. Svečiai buvo paprašyti 
nenešti dovanų, o prisidėti prie sąskaitos už 
pietus. Visos vaišių išlaidos buvo padengtos.

Abu jaunieji dirba. Jis turi menų ir istorijos 
bei biznio laipsnį, ji - ekonomikos ir fizikos 
mokslo laipsnius. Petras ir Katherine abu 
važinėja motociklais. Thd ir medaus mėnesį 
jie praleido motociklais keliaudami po 
Tasmaniją.- MP inf.

Jaunavedžiai Katherine ir Petras Vytautas 
Blansjaar

U,

“Pasaulio Lietuvio” skaitytojų žiniai
Nuo kovo mėnesio esu paskirtas “Pasaulio Lietuvio” atstovu Australijoje ir 

Naujojoje Zelandijoje.
Esu įgaliotas priimti “Pasaulio Lietuvio” prenumeratas Australijoje ir Naujojoje 

Zelandijoje. “Pasaulio Lietuvio” prenumerata metams yra 30 JAV dolerių (ne 
Australijos dolerių).

Prenumeratą galite siųsti asmeniškais čekiais, adresuotais “Pasaulio Lietuvis”, 
83 Queen St, Canley Heights, Postal orderius reikia adresuoti AKramiliaus vardu, 
arba grynais Sydnėjuje. Antanas Kramilius

ft . • “PL” atstovas Australįjoje
' .....
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Mirė žymus Lietuvos sportininkas
Vis daugiau ir daugiau amžinybėn 

iškeliauja buvusių žymių prieškarinės 
Nepriklausomos Lietuvos sportininkų. Šių 
metų pradžioje Amerikoje mirė buvęs 
Lietuvos kariuomenės kapitonas Bronius 
Keturakis. Jis gimė 1908 metais Garliavos 
valsčiuje. Baigė Kauno “Aušros” gimnaziją, 
įstojo į Karo Mokyklą ir tik sovietams 
okupavus Lietuvą, iš kariuomenės buvo 
atleistas. TUrejo kapitono laipsnį.

Nuo pat jaunystės dienų Bronius buvo 
aktyvus sportininkas - lengvaatletis, 
lengvosios atletikos ir slidinėjimo treneris, 
sporto darbuotojas ir žurnalistas. Jis buvo 
Lietuvos lengvosios atletikos rinktinės 
dalyvis, reprezentavęs Lietuvą įvairiose 
tarpvalstybinėse varžybose ir SELL 
studentų olimpiadose. Slidinėjimo 
kursuose jis dalyvavo su švedų ir latvių 
karininkais instruktoriais.

1938 metais Pirmoje Lietuvos Tautinėje 
Olimpiadoje jis laimėjo estafetės sidabro 
medalį.

Sovietams grįžtant į Lietuvą, Bronius 
Keturakis pasitraukė į Vokietiją ir čia buvo 
sporto ir kūno kultūros mokytojų 
instruktorium. Emigravęs į Ameriką, 
įsijungia ne tik į lietuviškąjį, bet ir į 
Amerikos sportinį gyvenimą. Jam pet . 
priklauso Wisconsin’o valstijos 3000 m 
ėjimo rekordas, o JAV atletikos 
pirmenybėse 20 km ėjime jis užėmė trečią 
vietą. 1952-54 metais Bronius buvo 
išrinktas FASK pirmininku, dalyvavo

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

Tęsinys, pradžia MP Ne 1-17

vn
ŠVENTĖS

“Šiais laikais net ir bedieviai eina į 
bažnyčią prašyti Viešpaties pagalbos”, - 
girdėjau mamą šnibždant Stasei

Vokiečiai okupacijos metu nesikišo į 
mūsų religinius reikalus. Mes visi vėl 
pradėjom lankyti bažnyčią. Lietuvoje ir 
toliau girdėjosi įvairių baisių atsitikimų, 
kurių niekas iš mūsų negalėjo pakeisti ir 
todėl žmonės kreipėsi į Dievą pagalbos 
daugiau negu bet kada.

Advento metu mūsų šeima visada 
laikėsi pasninko, ypač Kūčių dieną, kai net 
vaikams nebuvo leidžiama valgyti patiekalų 
iš mėsos, pieno ar kiaušinių.

Tą dieną mes valgėm tik virtas bulves, 
pasimirkę į padegįntas kanapių sėklas su 
druska arba padažą, padarytą iš pakeptos, 
sutrintos silkės galvos kaulų, svogūnų ir 
acto. Po tokio maisto, vakarui atėjus aš 
beveik miriau iš bado.

Mama ir Stasė visą dieną triūsė 
ruošdamos Kūčių valgius. Mano darbas 
buvo parnešti iš jaujos šieno ir, paskleidus 
jį ant stalo, apdengti balta, linine staltiese.

“Kodėl reikia dėti šieną ant stalo?” - 
pilna žingeidumo klausinėjau mamos.

“Todėl Ale, kad Jėzulis vėl atgimsta ant 
šieno kiekvieną Kūčių vakarą, kai mes 
valgom šią iškilmingą vakarienę.”

Kai stalas jau būdavo padengtas ir 
apkrautas patiekalais, visa šeima ėjom 
puošti eglutės. Tbrejom tik keletą pirktų 
žaislų. Dauguma buvo mamos pačios 
padaryti namuose.

Karo metu žvakučių nebuvo galima 
gauti, bet ir vėl mano sumanioji mama
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ŠALFASS valdybose ir buvo įvairių sporto 
bei mokslo konferencijų dalyvis. Bronius 
Keturakis rašė įvairiuose išeivijos 
laikraščiuose ir žurnaluose. Su Australijos 
ALFAS valdyba palaikė tramprius ryšius ir 
būdamas vienas iš atletikos vadovų, padėjo 
mums I-ųjų ir II-ųjų PLS Žaidynių metu, 
Bronius buvo taurus Lietuvos sportininkas.

Gražus siurprizas
Nedaug kas Sydnėjuje žino, kad 

gražiame Gladesville priemiestyje jauni 
Lana (Stasiūnaitė) ir Algirdas Venckai turi 
labai gražų vaikų pobūvių centrą 
“Delicious”. Be vaikų švenčių, šiame 
dideliame ir puikiai įrengtame pastate 
švenčiamos ir suaugusių šventės. Štai 
balandžio 24 dienos vakare Kristina 
Dičiūnienė su dukrom Daina ir Audra bei 
sūnumis Andrium ir Darium surengė savo 
vyrui ir tėvui - Australijos karo laivyno 
komanderiui Algiui Dičiūnui siurprizirų 60- 
ties metų gimtadienio pobūvį. Tą dieną 
gimė ir Algio dvynys brolis, taip pat karo 
laivyno komanderis Rimas, tačiau dėl 
tarnybinių reikalų šiame pobūvyje dalyvauti 
negalėjo.

Tikrai buvo įdomu, kai virš 30 gerų 
Dičiūnų draugų ir prietelių pritemdytoje 
vaišių salėje laukė atvykstant pačio 
kaltininko Algio, kuris apie šį jam ruošiamą 
priėmimą visai nieko nežinojo. Kai žmonos 
vedamas Algis įėjo į vidų, kur buvo sutiktas 
su sveikinimais “valio, valio” ir “Ilgiausių 
metų...”, tai taip nustebo, kad nė žodžio 
negalėjo ištarti. Tačiau taurė šampano, 
puikios jaunųjų šeimininkių paruoštos 
vaišės, garbės generalinio konsulo Viktoro 
šliterio sveikinimas ir papasakoti jaunystėj 
išgyventi bendri įspūdžiai, poetiški svečių 
iš Lietuvos Alvydos Pačėsienės ir Irenos 
Risovienės gražūs žodžiai, o vėliau 
skambios lietuviškos dainos, sveikinimų 

įsigudrindavo jas pasidaryti pati. Ji merkė 
lininius siūlus į ištirpytą avių lajų, o 
ištraukus, šaldydavo lauke. Taip buvo 
kartojama, kol pasidarydavo žvakutės 
pakankamai storos, kad laikytųsi prisegtos 
ant eglutės šakelės.

Susėdus prie stalo prieš pradedant 
valgyti, tėvas visada sukalbėdavo poterius, 
o po to laužėm tarp savęs plotkeles, 
linkėdami linksmų šventų Kalėdų. Iki tpo 
laiko aš jau būdavau taip išalkusi kad vos 
galėdavau sulaukti tų apeigų pabaigos.

Mūsų kaime buvo tradicija padėti ant 
stalo dvylika patiekalų - po vieną 
kiekvienam apaštalui

Kadangi nebuvo leidžiama naudoti 
mėsiško valgio, mama pagamindavo pieną 
iš aguonų, kurį užpildavo ant ‘šližikų’ ir 
kisieliaus. Mišrainė būdavo daroma iš 
pupelių, bulvių, svogūnų ir silkės. Mama 
taip pat įvairiausiais būdais paruošdavo 
silkes.

Man patiko silkė, suvyniota su 
svogūnais ir užpilta actu. Taip pat mėgau 
rūkytą ungurį, kurį mama visada turėdavo 
pasislėpus šiai vakarienei. Bet keptas 
kugelis iš bulvių ir svogūnų, buvo mano 
mėgstamiausias valgis. OI oi.. Kaip skanu.

“Keista, kad ant Kūčių stalo negalime 
padėti jokio mėsiško maisto”, - girdėjau 
mamą bumbant kiekvienais metais, bet 
nežiūrint to, ji visada pagamindavo po 
vieną patiekalą kiekvienam apaštalui

Pavalgius vakarienę, blykčiojančių 
eglutės žvakučių apšviestame kambaryje 
visi žaisdavom įvairiausius žaidimus^ 
bandydami atspėti savo ateitį. Pirmiausia 
iš po staltiesės traukdavom po vieną šiaudą. 
Kiekvienas tikėjomės ištraukti labai ilgą, 
nes nuo to priklausė trakų ilgaamžiškumas 

tostai šį vakarą padarė labai malonų ir 
jaukų. Savo padėkos žodyje solenizantas 
Algis, atsigavęs po šeimos pateikto 
siurprizo, visiems padėkojo ir pasidžiaugė 
turįs tiek daug gerų draugų.

Iš krepšinio pasaulio
▼ Gana didelis Lietuvos jaunųjų 

krepšininkų skaičius studijuoja ir kartu 
žaidžia krepšinį įvairiuose Amerikos 
universitetuose bei koledžuose. Lietuvos 
krepšinio vadovams tai nėra labai 
priimtina, nes išvežama pati geriausia 
jaunųjų krepšininkų karta. Tačiau to 
nesigaili dabar esantieji patys geriausi mūsų 
krepšininkai, kurie dabar atstovauja 
Lietuvos rinktinę ir dalis kurių gražiai 
pasirodė Sydnėjaus olimpiadoje. Tai 
AKamišovas, ŠJasikevičius, M.Tinrinskas, 
K Marčiulionis, broliai Javtokai ir kiti 
Neskaitant gerai išmoktos anglų kalbos, 
įgytų naujų specialybių, krepšininkai 
išmoksta geros disciplinos, kurios Lietuvoje 
gerokai trūksta.

Amerikoje krepšininkus treneriai 
tvarko kaip kareivius. Už mažiausią 
nusikaltimą yra skiriamos bausmės. Jei 
kuris nors žaidėjas pavėluoja į treniruotę, 
tai kitą rytą visa komanda yra keliama pusę 
penkių ryto ir šaukdama bėga krosą. 
Keisčiausia ir pikčiausia tai, kad, jei 
komandą nubausdavo už kurio nors žaidėjo 
nusižengimą, tai nusižengėlį nuo bausmės 
atleisdavo, o bausdavo tik visą komandą, 
todėl žaidėjai patys nuspręsdavo, kaip tą 
nusikaltusįjį nubausti. O bausmės jam 
būdavo gana sunkios, kad jis net 
apsiverkdavo.

Trenerių žodis per rungtynes ir 
treniruotes, o ir net už aikštės ribų, yra 
šventas. Ber treniruotes į kiekvieną trenerio 
švilpuką reikia reaguoti žaibiškai Jei kas 
nespėja laiku pribėgti - visai komandai

Po to Jonas užvirindavo vašką ir mes 
visi pildavom  jį į kibirą su vandeniu ir leda 
O kiek keisčiausių vaško pavidalų ten 
atsirasdavo! Kiekvienas, ištraukęs savo 
gabalą, laikydavom jį prieš žvakės šviesą, 
tikėdamies, kad jo šešėlis ant sienos 
išpranašaus sėkmingą ir turtingą ateitį.

“Tėti, še, paimk mano ir paaiškink, ką 
tas vaškas man pranašauja. Ar aš irgi būsiu 
turtinga? Prašau, prašau...”, - trypdama 
kojomis zirziau jam kasmet, nes tikėjau, 
kad jis geriausiai moka spėti ateitį.

Dar buvo ir kitas žaidimas, jį labai mėgo 
Stasė. Žaisti reikėjo lauke. Stovėdama iki 
kelių sniege, per kelis žingsnius nuo 
virtuvės lango, Stasė mesdavo savo klumpę 
per namo stogą, o tada mes visi bėgdavom 
jos ieškoti sniego pusnyse kitoje namo 
pusėje. OI kaip man patikdavo kristi į 
minkštą sniegą arba pluštis per pusnis, 
ieškant tos klumpės.

“Nelieskit mano klumpės. Aš pati noriu 
pamatyti, į kurią pusę yra atsuktas klumpės 
snapas”, - ji visada reikalaudavo, nes taip 
galėjo sužinoti, iš kurios pusės atkeliaus jos 
sužadėtinis.

Po Stasės žaidimo klausydavom šuns 
lojimo arba vilko staugimo. Jeigu kurio nors 
kaimyno šuo sulojo, su tuo kaimynu tėvai 
kitais metais turės bėdos. O jei išgirdom 
vilko kaukimą, tai toj pusėj tikrai glūdėjo 
mums pavojus.

Prieš vidurnaktį mano tėvas ir Jonas 
pakinkydavo arklius į roges. Abu mėgo 
lenktyniauti pakeliui į bažnyčią, į Bernelių 
mišias.

Tuo metu oras būdavo labai šaltas ir visa 
augmenija buvo pasislėpus po sniegu. 
Belapės šakos buvo apšarmojusios, o ant 
kadugių ir eglių sniegas atrodė lyg vatos 
gumuliukai ant mūsų kalėdinės eglutės.

Aš mėgau klausytis bažnyčios varpų 
susiliejant su varpelių garsais ant arklių 
pakinktų, lyg ta melodija būtų atsklidus iš 

fizinės bausmės. Amerikos universitetuose 
sezono metu treniruojamasi vieną kartą per 
dieną, bet treniruotės tokios “kietos”, kad 
po jų krepšininkas krenta į lovą kaip 
negyvas. Fiziniam pajėgumui pagerinti, 
reikėdavo laiptais (nuo kurių nesimatydavo 
apačios) iki 10 kartų nesustojant bėgti 
aukštyn - žemyn. Amerikos krepšinis yra 
atletiškesnis negu Europos. Jis yra 
paremtas fizine jėga, dideliu greičiu ir 
leidžiamas artimesnis kontaktas. Tuo tarpu 
Europos krepšinis yra daug švelnesnis ir 
lėtesnis.

▼ Teisėjai Europos krepšinio teisėjai 
gali būti tik iki 50 metų amžiaus. Šioje 
lygoje krepšinio rungtynėse teisėjauja ne 2 
kaip paprastai, bet 3 teisėjai Profesionalai 
teisėjai čia gauna nuo 10 iki 40000 dolerių 
atlyginimą per metus ir po 1000 eurų už 
kiekvienas sezono rungtynes. FIBA 
varžybose teisėjai nėra profesionalai ir už 
rungtynes jie gauna po 1000 Vokietijos 
markių. Lietuvos geriausias tarptautinis 
teisėjas, kuris teisėjavo ir pagrindinėms 
Sydnėjaus olimpiados krepšinio 
rungtynėms yra RBrazauskas. Paklaustas 
apie trijų teisėjų naujovę, pasakė: “Gal ir 
reikia, bet turi būti kvalifikuoti teisėjai, nes 
du aukSto lygio teisėjai yra tikrai geriau už 
tris prastus. Tačiau, jei visos kvalifikacijos 
vienodos, tai šešios akys geriau mato negu 
keturios”.

▼ Krepšinis Irane. Šiame labai 
griežtame musulmonų religijos krašte 
krepšinis darosi labai populiarus ne tik vyrų 
tarpe, bet atgarsį randa ir tarp merginų. 
Tačiau, laikantis griežtų islamo tradicijų, 
vyrai ir moterys turi žaisti atskirai. 
Paprastai moterys žaidžia apsirengusios 
ilgais juodais drabužiais - parandžonris. 
Tačiau jei parandžos nuimamos ir dėvima 
sportinė apranga, tai vyrai stebėti rungtynių 
negali o teisėjauti gali tik moterys. □ 

burtų šalies.
Sėdėdama rogių gale, palindus po šiltu 

kailiu, nenuilsdama ragindavau tėvą 
aplenkti Joną. Bet kadangi dalyvauti 
Bernelių mišiose buvo mūsų parapijos 
paprotys, tai ilgai netrukus atsirasdavo ir 
daugiau rogių, lekiančių tuo padu sniego 
keliu; ir jų važnyčiotojai mėgino lenkty
niauti nepasiduodami iki pat šventoriaus.

Kalėdos ir Nauji metai man neatrodė 
tokie svarbūs. Švęsdavome ir Trijų Karalių 
dieną. Kai kurie kaimynai apsirengę kaip 
trys išminčiai iš tolimųjų rytų, vaikštinėjo 
nuo sodybos prie sodybos, sveikindami ten 
gyvenančias šeimas taip, kaip buvo daroma 
Šventojoje žemėje prieš du tūkstančius 
meti;.

O kas pavasarį Pelenų dieną moterys, 
apsirengusios kaip čigonės, vaikštinėjo po 
apylinkę vaizduodamos, kad moka 
išpranašauti ūkininkams gerą ateitį. Už tą 
paslaugą šeimininkė atsimokėdavo 
tradiciniu tos dienos patiekalu -blynais.

“Šiais laikais nebereikia bijoti, kad 
galim būti apvogti”, - girdėjau Joną 
kalbant, nes vokiečių okupacijos metu 
tikrieji čigonų karavanai buvo pradingę.

Prisiminiau, kai dar neseniai ūkininkai 
nebegalėjo apsikęsti, nes kiekvieną kartą, 
kai čigonai apsistodavo netolimam miške, 
prapuldavo ūkininkų daržovės, viščiukai ir 
net arkliai Vėliau girdėjau, kad jie visi buvo 
suimti ir suvaryti į stovyklas. Tikriausiai jie 
buvo nubausti už vokiečių arklių pavogimą, 
man šovė mintis. Bet po kurio laiko 
sužinojau, kad jų likimas buvo panašus į 
tydų.

Velykos buvo svarbiausia šventė mūsų 
kaimynystėje. Tada jau sniegas baigdavo 
tirpti ir visur matėsi ženklai atgyjančios 
augmenijos. Man tai buvo gražiausias metų 
laikas.

(bus daugiau) <
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Mūsų mirusieji

V^skairtminlaii, filisteriui Vytautui Neverauskui  JĘ OAM anapiliu išėjus

Vyr. SkaBtininkas VS. Neverauskas
Žinia apie a.a_ v.s. Vytauto Neverausko 

mirtį buvusius australiečius, dabar gyvenan
čius'Vilniuje, pasiekė sekančios dienos rytą 
-balandžio 26 d.

Iki buvo žmogus - aukštas ūgiu, bet dar 
aukštesnis savo idealais ir nuopelnais lietu
vybei, o ypač Australijos lietuviams. Buvo 
skautas-skautininkas visą savo gyvenimą, 
sekantis skautiškuoju obalsiu - “Dievui, 
Tėvynei ir Artimui!” Jo gyvenimo pavyz
džiu sekė ne tik jaunieji, bet ir mes, vyresni 
amžiumi skautininkai

Su a.a. Vytautu susipažinau neužilgo 
atvykęs į Australiją - iš pradžių laiškais, o 
po to-nuo 1959m. ir asmeniškai. Jam ilgą 
laiką vadovaujant Australijos lietuviams 
skautams, teko su juo artimai bendradar
biauti ir net susidraugauti.

Vytautas Stasys Neverauskas, drauge su 
broliu dvyniu Jonu, gimė 1921 metų spalio 
31 d. Krosnoje, Dzūkijoje. Septynerių 
pradėjo skautauti Alytaus II-sios mokyklos 
vilkiukų draugovėje. 1939 m pradžioje jis 
jau buvo skautų draugovės draugininkas

Lietuvai atgavus Vilnių, brolis Vytautas 

persikėlė į sostinę, kur buvo priimtas į 
senąją vilniečių DLK Gedimino draugovę, 
sk. vyčių būrelio vado pavaduotoju. Čia 
buvo iki 1940 m vasaros-LietuviųSkautų 
S-gos uždarymo.

Rusų pirmosios okupacijos metu vyčių 
būrelis bandė tęsti darbą, bet Lietuvą 
užėmus vokiečiams, jų veikla iširo.

Skautams atsikūrus Vokietijoje (1945 
m.), Cellės miestelyje, velionis pradėjo 
organizuoti skautų skiltį, ėjo skiltininko, 
vėliau draugininko ir vietininko pareigas.

Į Australiją atvyko 1948 m pradžioje ir 
nuo išlipimo į krantą įsijungė į skautišką 
darbą. 1948 m. gruodžio 29 d. Pan Pacifiko 
džiamborėje, kur po lietuviška vėliava 
stovyklavo ir lietuvių skautų draugovė, ten 
vykusio I-ojo Australijos rajono vadovų 
suvažiavimo metu buvo išrinktas rajono 
brolijos vadeiva ir su a.a. B.Dainučiu “lip
dė” Australijos rajoną. Dėl sveikatos 1953 
m. jš šių pareigų pasitraukė, įsijungdamas 
į “Vilniaus” tuntą sk. vyčių būrelio vadu, o 
nuo 1956 m. galo - tuntininku. Nuo 1958 
m gegužės mėn. vėl paskiriamas vadeiva, 
o nuo 1961 iki 1969jis išrenkamas Austra
lijos rajono vadu. Buvo daugelio skautų 
stovyklų vadovas. Jo vadovavimo metu 
rajonas buvo savo veiklos aukštumoje.

Velionis kelias kadencijas ėjo ALB 
Krašto valdybos pirmininko pareigas, daly
vavo Adelaidės kultūriniame gyvenime, 
bendradarbiavo spaudoje

Paskutinius kelerius metų, pašlijus 
sveikatai, Vytautas jau rečiau išvykdavo iš 
Adelaidės, nors vis dar ėjo įvairias pareigas 
vietos organi-zadjose.

Ilsėkis ramybėje, Broli Skautininke, ir 
tebūna Tau lengva australiškoji žemė! 
Susitiksime vėl - Amžinojoje Stovykloje!

Giliausia užuojauta Velionio šeimai

vs. Bronius Žalys

Sudiev Vytautui Neverauskui
Su Vytautu mus rišo jaunystė, gražūs 

gimnazijos laikai, o vėliau besivystantieji 
istoriniai įvykiai vedė mus lygiagrečiu keliu 
iki paskutiniojo SUDIEV

Su Vytautu ir jo dvyniu broliu teko 
susipažinti Vilniuj, Lietuvai atgavus senąją 
sostinę, kai jų motina iš Alytaus buvo 
perkelta į Vilnių mokyklos vedėja ir kur 
šeima įsikūrė nuolatiniam gyvenimui

Lietuvai. atgavus Vilnių, įvairios 
tarnybos komandiruodavo žmones iš 
Lietuvos. Nors jie ir gaudavo specialų 
priedą, bet vykti į Vilnių neskubėjo. Tada 
vilnietis dailininkas Balys Macutka metė 
“slunkiams” apibrėžti sąvoką “škotai”, kuri 
Vilnijoj tuoj pat prigijo ir vilniečiai 
atvykusius iš Nepriklausomos Lietuvos 
vadino “škotais”. Tačiau iš Alytaus 
atvykusius brolius Neverauskus vilniečiai 
gimnazistai “škotais” nevadino. Greitai 
pastebėjome jų draugišką paslaugumą ir 
skirtingą apsiėjimą nuo kauniečių 
gimnazistų, kurie, mūsų akimis žiūrint, 
buvo per daug “blatni”. Dzūkijos gamta, 
pušynai, smėlėtos kalvos, nuoširdūs ir atviri 
žmonės paliko gilius pėdsakus jaunojo

Padėka
Nuoširdi padėka visiems, kurie dirbdami kartu su Vytautu 

Neverauaku JP, OAM rūpinosi lietuviškais, skautiškais idealais.
Taip pat ačiū ačiū visiems už užuojautą: žodžiais, kortelėmis, kalbomis 

gėlėmis. Jis sugrįžo į namus...
Nevernuakų šeima

a.a. Romualdas Petrikas
(1921.1 1.27 -

Velionis kilęs iš Švenčionėlių rajono, 
Vilniaus krašto. Lietuvoje liūdesy liko broliai 
Antanas ir Mečys, seserys Veronika ir 
Eleonora.

Į Australiją Romas atvyko 1948 metais. 
Privalomą darbo sutartį atliko cukrinių 
nendrių plantacijose. Atlikęs darbo sutartį, 
žaidė krepšinį, šoko tautinius šokius, mėgo 
klasikinę muziką. Romas turėjo savo 
sunkvežimį ir vertėsi iš savistovaus transporto 
biznio.

Romas buvo vedęs, Adelaidėje paliko 
sūnų. Sydnėjuje turėjo daug draugų, bet po 
paralyžiaus netekus kalbos, buvo patalpintas 
į Edinglasse Nursing Home Emu Plains. Čia 
ir buvo pamirštas savo turėtų draugų. Tfen 
Romas praleido 20 metų.

Pradžioje iš SMDraugijos jį lankė p. 
Žigai tie nė, o paskutinius 12 metų kas mėnesį 
jį aplankydavo Onutė Kapočienė.

Žmogus, aplankęs tokį ligonį, gauni 
stiprybės pakelti savo normalaus gyvenimo 
padėtį. Pradedi įvertinti tą Dievo dovaną - 
sveikatą ir Jam dėkoti už kiekvieną dieną 
šiame gyvenime.

Po stipraus insulto velionis Romas buvo 
laikinai perkeltas į Yagoona Nursing Home, 
nuo plaučių uždegimo mirė kovo 24 dieną 
Bankstown ligoninėje.

Po šv. Mišių Rookwoodo mauzoliejaus 
koplyčioje, palaidotas Lietuvių kapinėse. 
Testamento vykdytoja Onutė Kapočienė, 
tačiau laidotuvėmis rūpinosi Romo sūnus iš 
Adelaidės.

Vytauto besiformuojančiame charakteryje. 
Vėliau Vilnius tapo antroji meilė, kur 
kiekviename žingsnyje jautėsi tautos 
praeitis ir senovė, jis praturtino galvoseną 
kitokiu grožiu.

. Visą gyvenimą Vytautas buvo tampriai 
susijęs su skautų veikla. Kaip jis pats 
pasakė: “Skautų veikla man labai prie širdies 
ir jų šūkis “Dievui, Tėvynei ir Artimui” davė 
pagrindus mano auklėjimui ir charakterio 
subrendimui. Pagal tuos nuostatus bandžiau 
gyventi ir jums, mano artimieji draugai, 
dėkoju, kad taip mane supratote ir įvertinote”.

Apie plačią Vytauto veiklą 
visuomeninėje lietuviškoje veikloje kas 
nors parašys daugiau, aš tik tariu sudiev 
gimnazijos laikų draugui ir visiems tiems 
kauniečiams “blatniokams”, kurie 
pasitraukė amžinybėn daug anksčiau ir 
kurie iš tikrųjų buvo puikūs, nepamirštami 
draugai Susitiksime Vytauto Didžiojo

išsprogusio beržo? O gal prie Katedros, 
prie šv. Luko, kuris per amžius savo 
apdulkėjusią knygą skaito, skaito...

Valė Marcinkevičiūtė

2001.03.24)

Romualdas Petrikas

Negalima nepastebėti, kad nei testamento 
vykdytojai nei lietuviškoms organizacijoms 
nebuvo paskirta nė cento. Velionio Romo 
sunkiai uždirbtas turtas nuėjo svetimiems. 
Taip, atrodo, sutvarkė Romą globojusios 
svetimos organizacijos. Pamoka visiems, kas 
delsia sudaryti testamentą, kol dar yra sveiki 
Visi mirsime ir nieko su savim ne nūs įnešime.

Velionis Romas laimingas, palikęs šį 
pasaulį ir 20 metų kentėjęs skausmus. Jo liūdi 
broliai ir seserys Lietuvoje, sūnus Romas ir 
žmona Sena Adelaidėje bei likę draugai Po 
ilgų žemiškų audrų ir skausmų ilsėkis 
ramybėje eukaliptų pavėsyje. v

Šviesaus atminimo

a.a. Vilhelminai Ramanauskienei
mirus, reiškiu gilią užuojautą vyrui Jonui dukrai Daliai Šumskienei ir visai 

šeimai. Prisimenu gražiuosius laikus, praleistus drauge dirbant SMSG Draugijos 
Valdyboje.

Ona Baužienė BEM

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
į ^5. ..-Hr-,i ,i£^ piv V ŪKĮ •

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 

Tbl. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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Padėka Z
Nuoširdžiai dėkojame visiems, prisidėjusiems prie “Popietės su * 

M.K. Čiurlioniu” suruošimo: pianistui Petrui Šurnai, skaitovams ir dainininkams • 
- Aidai Petrulienei, kun. Egidijui Arnašiui, Bronei Staugaitienei, Gabrielei * 
Staugaitytei, Arūnui Žižiui, Faustui Sadauskui, Stepui Levickiui, Daniui • 
Kesminui, Andriui Sanigai, apšvietėjui Juozui Balčiūnui, talkininkams - Juditai * 
ir Raimondui Dagiams^ Vidai; VaitiekūmetreL-VMą^iųKalicneL-Mykolui Z 
Kozlovskiui; kredito draugijai “Talka” - už programų atspausdinimą, gražiai • 
popietę reklamavusiems lietuviškos radijo valandėlės pranešėjams Pauliui * 
Jokūbaičiui ir Rymantei Geli, o taip pat auka ($10) prisidėjusioms Danutei • 
Lynikienei su dukra Loreta. Ačiū! Melbourno Entuziastės *

Pranešimas Sydnėjaus šokėjams
Pranešame, kad “Sūkurio” metinis susirinkimas įvyks sekmadienį, gegužės 

27 dieną, 3 vai. po pietų. Labai laukiam visų šokėjų - buvusių ir naujų!
“Sūkurys” annual general meeting will take place Sunday, 27 May, 3 p.m. 

at the Lithuanian Chib. All very welcome!

Sydnėjaus Lietuvių Parapijos Komitetas
Gegužės 2 d. Ankų namuose vykusiame 

posėdyje aptarti Sydnėjaus lietuvių katalikų 
parapijos reikalai

Vietoje vyskupo Pauliaus Baltakio įsteigto 
Sydney Lietuvių Katalikų Misijos Komiteto 
išrinktas oficialus Parapijos Komitetas. 
Ruapijos Komitetą sudaro šie parapijiečiai:

Danutė Ankienė (pirmininkė), 23 
Kimberley Rd, Carlingfbrd, NSW, 2118; tel: 
98712524;Antanas Kramilius (sekretorius); 
Pranas Andriukaitis (iždininkas); Kęstutis

Ankus ir Albinas Giniūnas (nariai).
Tarp kitų reikalų aptartas ir Jono Jenčiaus 

gamybos lietuviškas kryžius, esantis bažnyčios 
kieme, Lidcombe. Jį būtina nedelsiant 
perdažyti, kaip ir paminklą Rookwoodo 
kapinių lietuvių sekcijoje. Laukiame patarimų 
iš nūsų bendruomenės specialistų šioje srityje. 
Taip pat būtume dėkingi, jeigu atsirastų aukų 
šiam projektui Visais reikalais, kaip ir 
anksčiau, kreiptis į Danutę Ankienę.

A.Kramilius

“IMPUTATION CREDITS”
TALKA praneša akcininkams, kad pagal pernai įvestą įstatymą, valstybiniai mokesčiai 

už metinius dividendus, kuriuos “Talka” jau sumokėjo Australian Taxation Office (ATO), 
nuo šių finansinių metų bus grąžinami kiekvienam akcininkui

Šis mokestis, kuris vadinasi IMPUTATION CREDIT, bus grąžinamas ne tik tiems, 
kurie ATO paduoda metinį atsiskaitymą už gautus dividendus iš akcinių bendrovių, bet 
ir pensininkams, kurių pajamos neperžengia valstybės nustatytos ribos ir kuriems nėra 
būtina atsiskaityti su ATO.

IVnsininkams norint atgauti šį IMPUTATION CREDIT už palūkanas iš “Talkos” ar 
kitų akcinių bendrovių, reikės užpildyti ATO paruoštas anketas po 2001 birželio 30 d. 
Šios anketos vadinsis “2001 Application for Re fund of Imputation Credit” ir bus gaunamos 
kiekviename “Talkos” skyriuje.

TALKA Interest Kates
The following interest rales apply from May 1, 2001 
for all new and renewed deposits and for all loans:

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, BANKSTOW NSW

(P.O. BOX 205, BANKSTOWN NSW 1885)
Telf.: 9708 1414 Fax: 9796 4962 

www.lithuaniandub.orq.au

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

ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

GEGUŽĖS 20 D. 2.30 vai.

Šiupinys
ĮĖJIMAS TIK $5.00

GEGUŽĖS 24 d. PENSININKŲ POPIETĖ 
Švediškas stalas nuo 12.30 vai.

GEGUŽĖS 27 d. 2.00 VAL 
BUS RODOMI FILMAI 

LIETUVIAI SYDNĖJAUS OLIMPIADOJE

BIRŽELIO 24 D. 2.00 vai 
TURGUS

LIEPOS 15 d. 1.00 vai.
KERMOŠIUS

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

Narių ir svečių informacijai.

DĖMESIO MELBOURNO LIETUVIAMS! 
Bendruomenės metinis susirinkimas ir

Valdybos rinkimai ------

Sekmadienį, gegužės 20d. l.flOp.p. Melbourno Lietuvių Namų Jubiliejinėje salėje 
įvyks ALB Melbourno Apylinkės metinis susirinkimas, kurio metu taip pat vyks naujos 
valdybos rinkimai ateinančių dvejų metų kadencijai. Dabartinės valdybos nariai 
neketina kandidatuoti, todėl kreipiamės į visus bendruomenės narius prašydami siūlyti 
kandidatus į naują valdybą.Visi nariai jauskime pareigą dalyvauti ir kandidatuoti

Šio susirinkimo darbotvarkė yra sekanti: 1. Prezidiumo paskyrimas. 2. 
Darbotvarkės svarstymas ir priėmimas. 3. Mirusiųjų pagerbimas. 4. Praėjusio metinio 
susirinkimo protokolo skaitymas. 5. Apylinkės Valdybos pirmininko ir iždininko 
pranešimai. 6. Revizijos komisijos pranešimas. 7. Diskusijos dėl pranešimų. 8. 
Sekančios ALB Melbourno Apylinkės Valdybos narių rinkimai. 9. Kiti reikalai ir 
pasiūlymai ALB Mebourno Apylinkės Valdyba

Term Deposits
Account minimum $500

12 month 5.0%
6 month 4.5%
3 month 4.5%

On-call Account
Account minimum S1O

$5000 + 3%
S1000-S1999 2% 

$10 - $999 1%
On maturity, the deposit and interest may be withdrawn or 

transferred to other accounts.
Jf the client does not notify his/her intention, the account is automatically 

rolled over for another equal term at the current interest rate.
Withdrawals may be made from term deposits before maturity date, 

in such case only 0.5% is payable on the withdrawn sum.

may be varied during

Sn^iSSson New Loans - 5.4% 
offered by banks and over $60,000 - capped for 12 months 
other finance bodies.

Mortgage secured 6.4% 
Guarantor secured and personal 12% 

(Conditions apply)

Melbourne 9328 3466 
Adelaide 8362 7377 
Sydney 9796 8662
taika@access.net.aLi
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Australijos Lietuvių Fondui aukojo:
$50 - K.Butkus (NSW, $155,360). 

Trečia speciali atskira auka; $12,650 - 
TALKA; $25 - I.Davis, V.Štiogeris;

. n.a. J.Dudėno atminimui: $30 - 
E. ir L Meiliūnai;

a.a. B Janklente atminimui: 
$50 - Bindokų šeima ($260), Geekmgo 
Bendruomenės Valdyba, $25 -V Mačiulis 
($171), $20 - J. ir K. Starinskai ($365), S. 
Lipšys ($35), O. ir A. Gvildžiai ($235), 
O.Srederis ($495), $15 - A ir S. Obeliūnai 
($1365), $10 - M. Audrikonienė ($315), 
Moterų Draugija, S. Šutas ($305), 
V Aukštiejus ($600), anonimas;

a.a. (LSamulio atminimui: $20 
- B. Prašmutaitė ($265);
PALIKIMAI: a.a. V. Jakštas (QLD) 
$3,000; a.a. J. Mauruszewkz (NSW) $300.

Vaidybos vaidu dėkoju už aukas.
A.Balbata, 

ALF iždininkas

Nauja “Dainos” valdyba
Praėjusią savaitę išrinkta nauja Sydnėjaus 

lietuvių choru “Daina” valdyba:
Pirmininkas - Joseph Blansjaar, 
Sekretorius - Kęstutis Prutas, 
Iždininkas - Giedrius Dryža, 
Nare - Audrey Gatehouse.
Visais choro reikalais prašome kreiptis į 

sekretorių, adresu: 43B Edgar Street, Aubum, 
NSW, 2144; tel: (02) 9649 7314.
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