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Naujieji Sydnėjaus Lietuvių Klubo direktoriai

Praėjusių metų lapkričio 25 dieną nepaprastame narių susirinkime Sydnėjaus 
Lietuvių Klube buvo išrinkti nauji direktoriai. Pirmoje eilėje iš kairės: Gailė Strolytė- 
Galic, Alis Migus (pirmininkas), Kristina Aušrinė Keblikas. Antroje eilėje iš kairės: 
Laurie Cox (sekretorius), Romas Kalėda, Gintaras Janukvičius (vicepirmininkas), Denis 
Staitis (iždininkas). Nuotr. Lolitos Kalėdos.

Sv. Kazimiero kanonizacijai - 400
ELTA. Lietuva mini savo dangiškojo 

globėjo šv. Kazimiero kanonizavimo 400 
metų jubiliejų. Šiai sukakčiai buvo skirtas 
kultūros vakaras, o Lietuvos Mokslų aka
demijos bibliotekoje atidaryta paroda “Šv. 
Kazimiero kanonizacijai - 400”.

Lietuvos Mokslų akademijos biblio
teka saugo didžiausią ir vertingiausių ša
lyje dokumentų, knygų, ikononografinės 
medžiagos kolekciją, susijusią su karalai
čio šv. Kazimiero gyvenimu, jo kanoniza
vimo byla ir garbinimo tradicija. Jubilie
jinėje parodoje ši medžiaga pirmą kartą 
plačiai pristatoma visuomenei.

Ekspoziciją pradeda 1602 metais 
Romoje popiežiaus Klemenso VIII iš
duotos brevės “Quae ad sanctorum” per
gamento originalas. Šį netradicinį katalikų 
šventojo kanonizavimo dokumentą prof. 
Paulius Rabikauskas laikė pirmuoju

oficialiu popiežiaus ir Romos kurijos aktu, 
vienareikšmiškai pripažįstančiu karalai
čiui Kazimierui altoriaus garbę. 1604 
metais Vilniuje įvyko didžiulės šv. Kazi
mierui skirtos iškilmės, padėtas būsimo- 
sios šv. Kazimiero jėzuitų bažnyčios ker
tinis akmuo. Netrukus Lietuvos ir Lenkijos 
valdovai pastatė šv.karalaičiui Kazimie
rui puošnią koplyčią šalia senosios Vil
niaus katedros, priglaudusią Lietuvos 
globėjo relikvijas.

Mokslų akademijos bibliotekoje su
rengtos parodos lankytojams pristatomas 
ilgas karalaičio Kazimiero beatifikacijos ir 
kanonizacijos procesas, pradėtas netrukus 
po jo mirties ir užtrukęs beveik ištisą šimt
metį. Eksponuojamos dokumentų kopijos 
iš Vatikano slaptojo archyvo, taip pat Vil
niaus universiteto paskolintos knygos. Paro
dos rėmėjas - Lietuvos kultūros ministerija.

Kardinolo Audrio Bačkio dešimtmetis
Vd^iX9 Lietuvos įvykių apžvalga

Ketveri Prezidento metai
ELTA. 75 metų Valdas Adamkus vasa

rio 26-ąją Įžengė į penktuosius Prezidento 
kadencijos metus. Jeigu Prezidentas apsi
spręstų dalyvauti artėjančiuose rinkimuose, 
realu, kad tai nebūtų paskutinė jo kadenci
ja - šių metų sausį atlikta apklausa pa
rodė, jog iš galimų kandidatų Į Prezidentus 
daugiausiai Lietuvos gyventojų šiame poste 
norėtų matyti būtent jį. Palankiai verti
nančių dabartinį šalies gyventojų daugėja, 
rodo “Vilmorus” atliktų apklausų rezul
tatai. Šiuo metu palankiai V.Adamkų 
vertina 67.4% apklausos dalyvių. Sausio 
mėnesį buvo 67%, praėjusių metų liepą - 
60.1%.

Lygiai ketverius metus eidamas Prezi
dento pareigas, V. Adamkus aplankė 36 
valstybes, į kurias buvo surengti 84 oficia
lūs bei darbo vizitai. Daugiausiai, tai yra 
13 kartų, jis vyko į Lenkiją, 7 kartus į JAV, 
6 kartus į Latviją. TUo metu įvyko 39 
užsienio valstybių vadovų vizitai Lietuvą.

V.Adamkus yra tapęs dešimties Lie
tuvos bei užsienio aukštųjų mokyklų 
garbės daktaru. Neseniai Garbės daktaro 
regalijų įteikimo ceremoniją VAdamkui 
surengė Lietuvos Teisės universitetas.

Per ketverius savo kadencijos metus 
Prezidentas V.Adamkus grąžino Seimui 
pakartotinai svarstyti 50 įstatymų. Prezi
dento iniciatyva buvo pateikti 29 įstatymai, 
iš jų 18 Seimo priimti. Prezidentavimo 
laikotarpiu jis pasirašė 1620 dekretų.

1998-2001 metais VAdamkui teko 
priimti keturių Vyriausybių atsistatydi
nimus bei 5 kartus pavesti sudaryti naują 
Vyriausybę.
Prezidentas apie atominę elektrinę

ELTA. Lietuva neturi atimti sau gali
mybės pastatyti naują, šiuolaikišką bran
duolinį reaktorių, atitinkantį Europos Są
jungos saugumo ir aplinkosaugos reikala
vimus. Taip mano Prcz. Valdas Adamkus.

Jo nuomone, Europos Komisijos reika
lavimą Lietuvai įsipareigoti uždaryti antrąjį 
Ignalinos atominės jėgainės reaktorių 2009 

metais “galima svarstyti tik tada, jei Europos 
Komisija ir Europos Sąjungos valstybės įsipa
reigotų padengti žymią dalį su uždarymu 
susijusių kaštų, kad Lietuva pajėgtų spręsti 
anksčiau laiko kilusias technologines, eko
nomines ir socialines problemas. Tikiu, kad 
ši Lietuvos pozicija derybose bus apginta ’’, - 
sakė VAdamkus.

Komentuodamas kai kurių politikų nuo
monę, jog antradienį Prezidento anksčiau 
išsakyta pozicija dėl Ignalinos atominės 
elektrinės ateities neva skiriasi nuo pozi
cijos, iki šiol galiojusios derybose dėl na
rystės Europos Sąjungoje, Adamkus pasa
kė: “Esu įsitikinęs, kad Ignalinos atominė 
elektrinė negali būti uždaryta. Man Ignalinos 
atominė elektrinė reiškia daugiau nei du 
reaktoriai - tai infrastruktūra, žmonės ir jų 
likimai. Tai reiškia, kad Lietuva neturi atim
ti sau galimybės pastatyti naują, šiuolaikiš
ką branduolinį reaktorių, atitinkantį Euro
pos Sąjungos saugumo ir aplinkosaugos 
reikalavimus. Tai mano kategoriška  pozicija, 
kuria, tikiu, vadovausis Lietuvos derybininkai".

“Mūsų galutinis tikslas lieka tas pats - 
susitarti dėl energetikos skyriaus ir dar šie
met baigti derybas, kad 2004 metais Lie
tuva būtų pasirengusi prisiimti narystės 
Europos Sąjungoje įsipareigojimus”, - tvir
tino VAdamkus.

“Europos Sąjunga reikalauja, kad Lie
tuva jau šiemet įsipareigotų 2009 metais 
uždaryti Ignalinos jėgainės antrąjį reaktorių. 
Esu tikras, kad Lietuva pati nepajėgi to pa
daryti”, - sakė VAdamkus.

Sumažėjo gyventojų
Kaip praneša ELTA, Lietuvos gyven

tojų skaičius toliau mažėja - 2002 metų 
pradžioje šalyje gyveno 3 482 000 žmonių, 
arba 11 000 mažiau nei praėjusių metų 
pradžioje. Tai lėmė ypač didelė natūrali 
gyventojų kaita bei migracija.

Nuo 1990 metų nuolat mažėjęs gimsta
mumas ypač mažas buvo 1993-iaisiais, o 
vėliau gimstamumo mažėjimo tempai ėmė 
lėtėti. Tačiau pernai gimstamumas vėl 
smarkiai sumenko - 2001 metais įregis-

ELTA. Sukanka dešimt metų, kai Jo 
Eminencija kardinolas Audrys Juozas 
Badus atvyko į Vilnių. Tuo metu šio titulo 
aukštasis dvasininkas dar neturėjo. 1991 
m gruodžio 24 d. popiežiui Jonui Pauliui 
II paskyrus vyskupą Audrį Juozą Bačkį 
Vilniaus arkivyskupu metropolitu, į Lie
tuvos sostinę jis atvyko 1992 m kovo 1 d.. 
Kovo 3-iąją buvo surengtas arkivyskupo 
ingresas.

Gimęs Kaune, Lietuvos diplomato dr. 
Stasio Antano Bačkio ir mokytojos Onos 
Galvydaitės - Bačkienės šeimoje, busimasis 
kardinolas nuo 1938 m. gyveno Vakaruose 
- mokėsi Paryžiuje ir Romoje, dirbo 
Vatikane, taip pat Šv. Sosto diplomatinė
se tarnybose įvairiose užsienio šalyse. Vos 
tik pradėjęs darbą Vilniuje, arkivyskupas 
Audrys Juozas Bačkis buvo paskirtas 
Popiežiaus Jono Pauliaus II vizito Lietu
voje parengimo komiteto pirmininku. Prie 
pirmųjų ypač reikšmingų jo darbų pri
skiriamas Vilniaus kunigų seminarijos 
atkūrimas 1993 m.. Vėliau arkivyskupo 
rūpesčiu buvo pastatyti nauji seminarijos 
rūmai su koplyčia. Jo iniciatyva įsteigta 
ir Vilniaus pedagoginio universiteto Ti
kybos katedra, pradėjusi rengti tikybos 
mokytojus.

Pačiais pirmaisiais savo darbo Vilniuje 
metais arkivyskupas A.J.Bačkis įkūrė 
valgyklą vargšams “Betaniją”, kurioje iki 
šiol kasdien gauna nemokamus pietus 700 
žmonių. Dar 100 vaikų iš daugiavaikių ir 
asocialių šeimų maitinami “Caritas” val
gykloje. Čia veikia ir vaikų dienos centras.

truota 31 500 naujagimių - 2 600 mažiau 
negu 2000-aisiais ir net 25 400 mažiau nei 
1990 metais. Kol kas gimstamumo rodiklis 
šalyje (1 000 gyventojų tenka 9 gimusieji) 
yra aukštesnis negu Latvijoje, tačiau že
mesnis negu Estijoje. Pernai smarkiau augo 
ir mirusiųjų skaičius. 1995-2000 metais 
mirtingumui sumažėjus 11 %, pernai jis vėl 
išaugo - mirė 1 400 žmonių daugiau nei 
2000 metais. Pernai mirtingumas padidėjo 
nuo kraujo apytakos sistemos, virškinimo 
sistemos ligų bei kai kurių išorinės mirties 
priežasčių - daugiau žmonių žuvo avarijo

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis

1996 m. arkivyskupo pastangomis Vilniuje 
buvo įkurti Motinos ir vaiko globos namai, 
kuriuose gyvena netekusios pastogės ir 
lėšų, artimųjų atstumtos motinos su mažais 
vaikais. Nuo 1999 m. veikia Gailestingu
mo Motinos globos namai. Juose Motinos 
Teresės seserys vienuolės kasdien maitina 
po 150 žmonių, slaugo sergančius bena
mius. Ten pat įrengti ir Nakvynės namai, 
kur kasnakt šiltą pastogę gauna apie 50 
savo būsto neturinčių žmonių. Arkivys
kupas pats asmeniškai dažnai lankosi 
įvairiose ligoninėse, pensionatuose, 
kalėjimuose.

2001 m. sausio 21 d. arkivyskupas Aud
rys Juozas Bačkis buvo pakeltas Švento
sios Romos Bažnyčios kardinolu. □ 

se, nuskendo, apsinuodijo alkoholiu.
Mažėjo ir santuokų skaičius - jų praė

jusiais metais įregistruota 1 100 mažiau 
negu užpernai Šiek tiek padaugėjo ištuokų 
- jų pernai buvo įregistruota 11 030.

Užsienio chirurgų pagalba
ELTA. Už nuopelnus Prezidentas Val

das Adamkus DLK Gedimino ordinu ap
dovanojo žymų JAV ortopedą - Shriners 
ligoninės Čikagoje vyriausiąjį chirurgą, 
profesorių John Lubicky. Profesoriaus J. 
Lubicky vadovaujamos Amerikos chirurgų
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

♦ Vasario 27 d. trumpam vizitui j Austra
liją atvyko karalienė Elžbieta II. Aplankiusi 
Retų Australiją, Šiaurės Teritoriją ir Queens
land valstiją bei atidariusi Commonvealth’o 
vyriausybių vadovų suvažiavimą Coolum, 
Qld., ji išskrido į D. Britaniją kovo 3 d.
♦ Vasario 27 d. prasidėjo religinės riaušės 
Indijos Gudžerat provincijoje, musulmo
nams užpuolus ir sudeginus hind ūsų maldi
ninkų traukinį, grįžtantį iš Ayodhya vieto
vės, dėl kurios varžosi abiejų religijų fa
natikai Žuvo 58 hind ūsai.

Per kilusias riaušes Gudžerat provin
cijoje per pirmas 4 dienas žuvo apie 300 
žmonių iš abiejų religijų. Policijai nepa
jėgiant riaušių sustabdyti, atsiųsti keli 
tūkstančiai karių. Kovo 1 d. riaušės išsiplė
tė į kitas provincijas. Prie Mumbai hindu 
aktyvistai nuvertė nuo bėgių traukinį su 
tūkstančiu keleivių.
♦ Vasario 28 d. nepasisekė NATO kari
nių pajėgų bandymas sugauti Bosnijos pie
tuose besislapstantį karo nusikaltėlį Rado
van Karadzič. Jis spėjo pabėgti iš Celebiči 
kaimo (80 km į pietų rytus nuo Sarajevo). 
Kariai užtiko tris slaptus ginklų sandėlius.
♦ Susidūrimai tarp Izraelio ir palestinie
čių vis aštrėja, sužlugdydami vėliausias 
Saudi Arabijos pastangas privesti abi prie 
kompromisinio susitarimo. Vasario 28 d. 
Izraelio tankai įsiveržė į palestiniečių pabė
gėlių stovyklas Jenin mieste bei Balata 
vietovėje netoli Nablus. Sunaikinta ginklų 
gamykla, susprogdintos rastos bombos, areš
tuota eilė įtariamų asmenų. Per susidū
rimus su stovyklų gyventojais nukautas vie
nas Izraelio kareivis ir 14 palestiniečių.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL
grupės sistemingai lankosi Respublikinėje 
Vilniaus universitetinėje vaikų ligoninėje, 
padeda vietos ortopedams atlikti labai 
sudėtingas operacijas, konsultuoja orto
pedinėmis ligomis sergančius vaikus iš vi
sos Lietuvos, atgabena brangios labdaros 
— implantų, chirurginių instrumentų, vien
kartinio vartojimo medicinos reikmenų. 
Atskirais atvejais mažieji ligoniai iš 
Lietuvos operuojami Čikagoje.

Dabartinis prof J.Lubicky vadovauja
mų JAV medikų vizitas Vilniuje - jau 
dešimtasis. Pėr savaitę gydytojai iš Ame
rikos konsultavo 160 Lietuvos vaikų, ser
gančių įvairiomis ortopedinėmis ligomis, 
kartu su Respublikinės Vilniaus univer
sitetinės vaikų ligoninės Ortopedijos sky
riaus chirurgais atliko 29 sudėtingas 
operacijas. Visos konsultacijos buvo tei
kiamos ir operacijos atliekamos nemoka
mai. JAV specialistų parama teikiama pa
gal ilgalaikę Čikagoje veikiančio “Lietuvos 
vaikų vilties” komiteto programą.

Ispanijoje įkliuvo trys lietuviai
Kaip praneša BNS, po dviejų mėnesių 

sekimo Ispanijos policija suėmė tris Lie
tuvos piliečius, kurie yra pinigus ir kredito 
korteles klastojusios grupuotės nariai Dėl 
įvairių nusikaltimų jie buvo ieškomi dar 
devyniose šalies provincijose. Lietuvių 
suburta nusikalstama organizacija turėjo 
modernią pinigų falsifikavimo techniką, 
kuria daugiausia buvo falsifikuojamos 
Vokietijos markės. Lietuvių falsifikuotus 
banknotus buvo galima atpažinti tik atidžiai 
juos ištyrus moderniais prietaisais. Policija 
neatmeta galimybės, jog greitai bus de
maskuoti ir kiti gaujos nariai bei galimi jų 
tarptautiniai ryšiai.

Neseniai Europol’as pradėjo įgyvendinti 
su padirbtų pinigų platinimu susijusį pro
jektą, kurio didžioji dalis nukreipta į 
Lietuvą. Kaip rašo “Lietuvos rytas”, kai 
kuriais duomenimis, 90-95% asmenų, 
Europos šalyse sulaikomų mėginant

M

♦ Kovo 2 d. Jeruzalės senamiestyje prie 
ultra-ortodoksų žydų sinagogos susisprog
dinęs palestinietis užmušė 9 asmenis, dau
gumoje moteris ir vaikus. Sekančią dieną 
palestiniečiai iš pasalų apšaudė Izraelio 
sargybos užtvarą netoli Ramallah miesto, 
nukaudami 10 žydų, jų tarpe 7 karius. Nuo 
Izraelio reakcijos, Ramallah miesto apšau
dymo, žuvo 30 palestiniečių.
♦ Kovo 2 d. afganų, amerikiečių, australų 
ir kitų sąjungininkų daliniai energingai 
puolė Taliban ir al-Qaeda ginamą sritį kal
nuose į pietus nuo Gardez rytiniame Afganis
tane. Iki kovo 4 d. žuvo 5 afganai ir 9 JAV 
kariai, daug sužeistų. Prieš Taliban įtvirtintų 
urvų labirintus panaudotos “termobarinės” 
bombos, kurios, esą, užmušančios ištrauk- 
damos orą iš urvų ir pilnai sudegančios, 
neužteršdamos aplinkos.
♦ Nepasisekė bandymai išgelbėti Ansett 
oro transporto bendrovę, veikusią Austra
lijoje nuo 1936 m, kaiTesna sindikatas (So
lomon Lew ir Lindsay Fox) atsiėmė savo 
pasiūlymą nupirkti šią bendrovę. Kovo 4 
d. Ansett bendrovė sustabdė savo lėktuvų 
skrydžius. Paskutinis lėktuvas pakilo iš 
Perth prieš pat vidurnaktį.
♦ Commonweath’o vyriausybių suvažia
vimas Queensland valstijos Coolum vasar
vietėje kovo 2-4 d.d. daug laiko skyrė Zim
babvės valstybės klausimui Prez. Robert 
Mugabe ten terorizuoja baltuosius ūkinin
kus ir juodųjų opoziciją, reporterius bei 
neutralius rinkimų stebėtojus. Nepasisekė 
D. Britanijos ir Australijos bandymas 
pašalinti Zimbabvę iš Commonvealth’o 
valstybių tarpo.

pakeisti ar realizuoti padirbtus JAV 
dolerius, o iki euro įvedimo - ir Vokietijos 
markes, turi Lietuvos pilietybę.

Londone nubaustas lietuvis
BNS. 25 metų Tomas Masiulis, į Angliją 

įvežęs apie 10 000 Ukrainoje pagamintų 
piratinių kompaktinių plokštelių, Londone 
nuteistas šešiems mėnesiams kalėjimo. 
Visos piratinės plokštelės, kurių vertė vir
šija 100 000 svarų sterlingų (apie 280 000 
Australijos dolerių), buvo itin aukštos 
kokybės. T.Masiulis buvo areštuotas po to, 
kai 2000 metų gruodį dviejuose Londono 
namuose policija rado padirbtų kompak
tinių plokštelių ir albumų viršelių.

Lietuvos piliečio asmenybė teisėsaugos 
pareigūnų dėmesį patraukė po to, kai jo 
adresu iš Lietuvos atkeliavo didelė padirbtų 
albumų viršelių siunta.

K.Prunskienei - Kazachstano 
apdovanojimas

ELTA. Seimo narei prof. Kazimierai 
Prunskienei Kazachstano Prezidento Nur- 
sultano Nazarbajevo vardu įteiktas Ka
zachstano Respublikos Nepriklausomybės 
dešimtmečio medalis. ' -r.;;

Apdovanojimo įteikimo ceremoniją 
Kazachstano ambasadoje surengė ambasa
dorius Ikram Adyrbekov. Diplomatas 
pabrėžė politikės vaidmenį, įgyjant jo šalies 
nepriklausomybę ir plėtojant abiejų šalių 
- Lietuvos Respublikos ir Kazachstano 
Respublikos - ryšius. K. Prunskienė yra 
Seimo tarpparlamentinių ryšių su Kazachs
tano Respublika grupės pirmininkė.

Vilniuje - Lotynų Amerikos 
šokių varžybos

ELTAi Kovo 2 d. Vilniaus koncertų ir 
sporto rūmuose įvyko pasaulio Lotynų 
Amerikos šokių taurės varžybose, kuriose 
dalyvavo 20 šalių čempionai ir vicečem
pionai. Lietuvai atstovavo praėjusių metų 
pasaulio taurės laimėtojai Vilniaus “Ra- 
tuto” klubo šokėjai Andrius Kandelis ir 
Eglė Visockaitė, kuriuos treniruoja Aušre- 

_lė ir Virginijus Visockai. 2001 metų

ŽVILGSIMU
Pasisako Bendruomenės noriai 

“Ar išnyksime kaip dūmai 
blaškomi vėjo Australijoje?”

Dažnai pagalvoju, kad būtinai turime 
palikti archyvinės medžiagos anglų kalba 
apie mus padus šio žemyno valstijų bib
liotekose, archyvuose, website (svetainėse). 
Jau išgyvenome daugiau kaip pusę šimt
mečio Australijoje, bet ar pasirūpinome, 
kad mūsų atvykimas, įsikūrimo vargai, jų 
tarpe ir dvejų metų privalomi kontraktiniai 
darbai - neva tai užmokestis Australijos 
valdžiai už mūsų atvežimą iš Europos, būtų 
užfiksuoti. (Neprisikasiau dar iki tiesos, kas 
pagaliau sumokėjo “perplukdinimo” išlai
das: UNRRA ar Australijos valdžia?) Taip 
pat dar nežinau, kodėl mums 1948-49 m. 
politiniams pabėgėliams buvo duotas DP 
(Displaced Person), o ne asylum seeker ar 
politinių pabėgėlių titulas. Juk ne skalsesio 
duonos kąsnio ieškodami atvykome Aus
tralijon! Politiniams pabėgėliams nereikėjo 
atlikti dvejų metų privalomą darbą, galėjo 
patys rinktis darbovietes. Kodėl mus vadino 
New Australian? Kuo skyrėmės nuo aus
tralų? Mes buvome imigrantai, o jie imig
rantų palikuonys. (Jei kas matė ir skaitė 
tais klausimais oficialius tų laikų valdžios 
dokumentus, būtų malonu sužinoti.)

Tačiau ne apie šiuos klausimus norėčiau 
dėstyti mintis šį kartą. Grįžkime prie temos 
- archyvinių žinių palikimas. Žinau, kad p. 
V. Baltutis atlieka svarbų darbą, Adelaidėje 
rinkdamas žinias apie Australijoje gyvenu
sius ir tebegyvenančius tautiečius ir jų ben
druomeninę veiklą. Pagirtinas yra toks sa
vanoriškas indėlių kaupimas, kuris, kaip 
suprantu, kada nors pasieks Lietuvą. Mes 
juk esame lietuvių tautos istorinės raidos 
išeivijoje dalelė. Taip pat girdėjau iš pati
kimų šaltinių, kad bus bandyta užfiksuoti 
informaciją website (svetainėje) apie Syd
nėjuje gyvenančius lietuvius ir, aišku, ben
druomenės gyvenimą. Labai sveikintinas 
sumanymas. Be to, man atrodo, kad per

TUskulėnų parkas saugos KGB aukų atminimą
ELTA-TUskulėnų dvaro teritorija, kur 

buvo palaidotos KGB aukos, taps rimties 
parku. Vilniaus savivaldybės Miesto plėt
ros departamentas parengė TUskulėnų 
rimties parko ir teritorijos nuo Žirmūnų 
tilto iki Žirmūnų gatvės detalųjį planą. 
Vilniaus miesto taryba pritarė šio plano 
sprendiniams. Buvusio TUskulėnų dvaro 
teritorijoje numatoma statyti kupolo 
formos koplyčią su kolumbariumu, 
kuriame bus perlaidoti KGB aukų palaikai.

Europos taurės varžybose Andrius ir Eglė
buvo antri. Varžybose taip pat dalyvavo 
Airijos, Austrijos, Baltarusijos, Čekijos, 
Danijos, Estijos, Japonijos, Latvijos, Len- Nuo 1999 m. rudens “Williams Inter- 

“Mažeikių 
gapūro, Suomijos, Švedijos, Taivano, Uk- naftos” akcijų ir turi teisę padvigubinti šį

Danijos, Estijos, Japonijos, Latvijos, Len-

rainos, Vengrijos ir Vokietijos šokėjai Spor
tininkus vertino septynių šalių tarptautinės 
kategorijos teisėjai Beveik tris valandas 
trukusiame renginyje pasirodė ir Klai
pėdos universiteto sportinių šokių ansamb
lis “Žuvėdra” bei grupė “Smile”.
Prezidentas kritikuoja naftos ūkį

ELTA. Vasario 26 d. spaudos konferen
cijoje Prezidentas VAdamkus kritikavo 
JAV kompaniją “Williams” ir Vyriausybę 
už prastą “Mažeikių naftos” valdymą.

“Lietuvai reikia ir reikės Vakarų kapita
lo. Manau, kad “Williams” atėjimo faktas 
sveikintinas ir reikalingas”, - sakė V.Adam
kus. Tačiau dabartinei JAV kompanijai pa
tikėtos “Mažeikių naftos” veiklos rezulta
tai, Prezidento vaizdžių vertinimu, - “tai 
mūsų nelaimė šiandieną”: užuot turėję pel
no, taikstomės su nuostoliais, neišspren- 
džiame įmonės valdymo problemų. Šiame 

paskutines lietuvių Dienas Sydnėjuje irgi 
buvo kalbama, kad būtina išleisti leidinį 
anglų kalba apie mūsų pasiekimus Austra
lijoje. Tačiau ir kiekvienas Australijoje 
gyvenentis tautietis galėtų rinkti ir kaupti 
istorinę medžiagą lietuvių kalba ir ją 
išvertus į anglų kalbą perduoti Apylinkių 
Valdyboms, kurios chronologiškai sutvar
kytą medžiagą, kaip indėlį, deponuotų 
valstijų bibliotekų archyviniuose skyriuose, 
ar perduotų jį Krašto Valdybai Taip jau esu 
padariusi su savo tėvelio archyvu State 
Library of South Australia Adelaidėje. 
Pietų Australijoje gyvenentiems reikia 
kreiptis į Cheryl Dalling, Local History & 
Community Liaison Officer, dirbančią šioje 
srityje valstijos bibliotekoje.

Manyčiau, kad mano kartai, kuri dar 
prisimena savo tėvelių, Ly. vyriausios kartos 
asmeninio įsikūrimo ir bendruomenės kū
rimo etapus ir gyvenimo eigą šiame krašte, 
reikėtų griebtis plunksnos, ar gal geriau 
sėsti prie kompiuterio ir bandyti apipavi
dalinti faktus. Duosiu tik keletą pavyzdžių: 
turime dar keliose valstijose savo namus; 
nemažai sporto klubų ir tautinių šokių 
grupių; chorų ir teatro ansamblių; skautų, 
ateitininkų ir kitas religines bei profesines 
draugijas ir asociacijas. Turime ir pasižy
mėjusių menininkų ir kitų profesijų tau
tiečių. TUrime ir Truchano vardu pavadintas 
gamtovietes ir Pietų Australijos provincijos 
mieste gatvę, pavadintą tragiškai žuvusio 
lietuvio vardu. Sydnėjuje turime “Sodybą”, 
Adelaidėje - “Židinį” ir “Baltų Namus”. 
TUrime mažiausiai 10 asmenų, apdovanotų 
OAM medaliu, keturis ar penkis AM, vieną 
BEM ir keletą DLK Gedimino ordinu bei 
dar kitais žymenimis. Už ką jie buvo apdo
vanoti? Dauguma jų-už savanorišką darbą 
lietuvybei ir Australijai šiame krašte. Tad, 
ar nevertėtų palikti pėdsakus būsimoms 
kartoms: tiek mūsų atžaloms, tiek ir ki
tiems šio krašto pirmosios kartos, ar vė
lesnių kartų imigrantų palikuonims?

Kas buvo ir yra tie lietuviai ir kokie buvo 
ir yra jų pasiekimai šiame žemyne? Dar ne 
per vėlu palikti svaresnius indėlius apie juos 
šio krašto kalba.

Isolds Poželaitė-Davis AM

Bus sutvarkyta parko teritorija, įrengta 
upės krantinė, atgaivinamas išlikęs tvenki
nys. Taip pat numatoma atstatyti ir restau
ruoti buvusio dvaro pastatus bei Šv. Teresės 
koplyčią ir juose įkurti Lietuvos genocido 
memorialinį muziejų. Tvarkant teritoriją, 
ne tik bus išsaugoti vertingi senojo parko 
želdiniai, bet ir sodinamas naujas parkas. 
Numatyta pertvarkyti mašinų stovėjimo 
aikšteles. Planuojama teritorija iš viso 
užima 71502 kv. metrus. □*

kontekste VAdamkus minėjo ir “Vyriausy-
bės abejingumą” -ji neparodė pakankamai 
noro dalyvauti “Mažeikių naftos” valdyme.

akcijų paketą. Nors valstybė kol kas 
pasiliko 59.7% šios bendrovės akcijų, 
1999 metų rudenį “Mažeikių naftos” 
valdymas buvo perduotas amerikiečiams. 
Pastaruoju metu jie rengia susitarimą su 
Rusijos naftos kompanija “Jukos” dėl jos 
dalyvavimo “Mažeikių naftos” projekte.

Neaudituotais duomenimis, 2001 m. 
AB “Mažeikių nafta” patyrė 277.2 mln. litų 
nuostolių. Tai 54.7% daugiau nei 2000 
metais. AB “Mažeikių nafta” generalinio 
direktoriaus Jim Scheel teigimu, tokiam 
finansiniam rezultatui lemiamos įtakos 
turėjo naftos perdirbimo įmonių maržų 
sumažėjimas pasaulinėse rinkose, staigus 
naftos žaliavos ir jos produktų kainos smu
kimas bei šviesiųjų naftos produktų par
davimų sumažėjimas Lietuvos rinkoje. 
Rengjani apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNSirLGTIC biuleteniais.
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BENDRUOMENĖ/ BARUO/E
Vasario 16-oji Brisbanėje

Gražią, saulėtą sekmadienio popietę 
susirinkome į Lietuvių Namus atšvęsti 84- 
tas Lietuvos Nepriklausomybės paskelbi
mo metines. Namų salė, išpuošta gėlėmis 
ir trispalvėmis vėliavėlėmis, kėlė šventišką 
dalyvių nuotaiką.

Minėjimą atidarė Apylinkės Valdybos 
pirmininkė Anna Augūnas. Ji keliais šiltais 
žodžiais pasveikino gausiai susirinkusius 
tautiečius. Sporto atstovas Kazys Milvydas 
įnešė tautinę vėliavą. Vėliavos pagerbimui 
sugiedotas Tautos Himnas.

Apylinkės Vald. pirm Anna Augūnas 
skaitė išsamiai paruoštą paskaitą. Kadangi 
šventėje dalyvavo ir ne lietuviai, ji angliškai 
papasakojo apie Lietuvos praeities didybę, 
apie priespaudos ir kančių kelią iki 
Nepriklausomybės metų. Kiekviena tauta 
myli savo kalbą, dainas ir papročius. Tik 
laisvoje tautoje šis dvasinis lobis yra sau
gomas ir perduodamas naujoms kartoms.

Kun. Joseph Oudeman, Dean for 
Ethnic Communities, pravedė susikaupimo 
valandėlę. Iš širdies dėkojom Dievui už 
atgautą Lietuvos laisvę, meldėmės už mūsų 
bendruomenės mirusiuosius, prisiminėm 
buvusį kapelioną kun. dr. Petrą Bačinską. 
Savo maldose neužmiršome ir tų brolių ir 
sesių, kurių kapai yra tolimuose žemės 
kampeliuose. Juos visus pagerbėme tylos 
minute. P Filomena Luckienė perskaitė 
Maldą už Tėvynę. Susikaupimo valandėlę 
užbaigėme giesme “Marija, Marija”.

Sekė meninei programa. F.Luckienė 
jautriai padeklamavo Juozo Alinio Jūragio 
eilėraštį “Mus jungia Lietuva”. Sietynas 
Kubilius deklamavo ištrauką iš A.Vaičiu
laičio poemos “Trys pušys”. Klausėmės apie 
Lietuvos miškų didybę, apie vaidilos Skir
manto apdainuotus karo žygius, kai Ram- 

Brisbanės lietuviai Naujų Metų (2002) sutikime.

Vasario 16-oji Naujojoje Zelandijoje
Vasario 17 d. Aucklande (N.Zelandija) p. Petraškienės sodyboje buvo paminėtas 

Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimas. Susirinko apie 30 asmenų. Garbės konsulas 
Saulius Petraška pasveikino visus šventės proga ir padėkojo1 dalyviams bei rengėjams. 
Trumpoje kalboje jis išreiškė džiaugsmą, kad Lietuva vėl laisva ir skatino nepamiršti 
savo kilmės, nepamiršti Lietuvos istorijos, išlaikyti lietuviškus papročius ir, gyvenant 
svetimame krašte, stengtis išlaikyti lietuvybę. Minvydas Palubinskas

Nuotraukoje - giedant Tautos Himną. Iš kairės: Antanas Alkocaitis, Albinas Kopūstas, 
Margarita Kopūstienėj Janina Praninskienė, Dalia Kubiliūtė-Sharrock, Liukas Vitrinas, 
Roma Eskirtas (iš Melboumo), Milda Babrauskaitė-Hartley. Nuotr. Minvydo Palubinsko.

byno kalne skambėjo vaidilos kanklės. 
Sietynas visada sugeba nustebinti klausy
tojus pasirinkta tema ir puikia lietuviška 
tarsena. Programą paįvairino latvių kanklių 
ansamblis “Zigrida”. Trys jaunos latvaitės 
dainavo dainas, grojo piemenėlio rageliu, 
būgneliais, dzinguliukais ir kanklėmis. Jų 
dainos liūdnos, melodingos kaip ir mūsų.

Sietynas Kubilius mus pralinksmino 
poema “Nėra namų be dūmų”. Jis aiškino, 
kad mūsų poezijoje vaizduojami didvyriai 
šviečiančiais šarvais, narsuoliai, gerašir
džiai, o kaimynai - niekam verti apgavikai 
Iš tiesų taip nebuvę. Lietuvos valdovai gerai 
sugyveno su kaimynais. Lietuvos kunigaikš
čių dukterys ištekėdavo už Rusijos valdovų.

Eva Puodžiūnaitė-Wicks, studijuojanti 
Griffith Universitete, papasakojo apie savo 
mokslinį darbą. Ji renka Brisbanės lietuvių 
prisiminimus, senas nuotraukas iš pirmų 
atvykimo dienų. Ruošiasi rašyti išsamią 
Brisbanės lietuvių istoriją.

Baigiant programą dainavome “Lietuva 
brangi”. ApyL Vald. pirm Anna Augūnas 
padėkojo už gražiai suruoštą šventę ir rožių 
puokštėmis apdovanojo programos daly
vius. Kvietė visus vaišintis kava ir pyra
gaičiais. Matėsi svečių iš Gold Coast ir 
tolesnių apylinkių.

PS. Kun. Joseph Oudeman yra kilęs iš 
didelės olandų šeimos. Vienuolikos metų 
atvykęs į Australiją, gerai prisimena 
pirmuosius emigrantų vargus šiame 
žemyne. Mūsų tarpe jis jautėsi lyg tarp 
savųjų. Kvietė kreiptis j jį bažnytiniais 
reikalais. Juk neturint savo kunigo būna 
sunkumų su laidotuvėmis, lankant sunkiai 
sergančius ar ruošiantis vedyboms. Father 
Joseph mobile number - 0418 695 483 
Brisbane. R. Platkauskienė

Padėka
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba reiškia padėką visiems asmenims ir 

visoms mūsų organizacijoms, kurios taip entuziastingai įsijungė į Vasario 16-osios 
minėjimą Sydnėjuje ir padarė jį tokį linksmą ir sėkmingą. Visų negalime išvardinti, 
bet širdingai dėkojame:

Danutei Ankienei, Kęstučiui Ankui, Genovaitei Bakaitienei, Jerry 

Belkui, Jonui Birett, Joe Blansjaar, Jadvygai Burokienei, Ritai 
Collins, Laurie Cox, Jadvygai Dambrauskienei, Engadine Lietuvių 

Sodybai, Albinui Giniūnui, Leekai Gruzdeff, Elenutei Homienei, 
Ernestui Jaraminui, Sonatai Jaraminienei, Irenai Kalėdienei, Lolitai 
Kalėdienei, Onutei Kapočienei, dr. Genovaitei Kazokienei, Violetai 
Kondratienei, Antanui Kramiliui O AM, Natai Liutikaitei, Aleksandrai 
Marašinskienei, Antanui Mikui, Genei Mikienei, Jacintai Mikutei, 
"Mūsų Pastogei", Renatai Popenhagen, Reginos virtuvei, Anskiui 
Reisgiui, Martinai Reisgienei, Kristinai Rupšienei, Alfai Savickienei, 
SBS Lietuvių Radijo Valandėlei, Bronei Sidarienei, Danutei 
Skarulienei, kun. Jonui Stankevičiui, Aldonai Stasiūnaitienei, Tony 
Stewart MP, Sydnėjaus Lietuvių Klubui, Viktorui Šliteriui OAM, 
Dainai Šliterytei, Marinai Taylor, Nijolei Vaičiurgytei, Vytautui 

Vaitkui, Michael Wallis, dr. Nitai Wallis.

Vasario 16-oji Melbourne
Vasario 16-osios Nepriklausomybės 

šventę Melboumo lietuviai minėjo sek
madienį, vasario 17 d. Šv. Mišios buvo 
aukojamos Marijos Jūrų Žvaigždės bažny
čioje, o ALB Melboumo Apylinkės Val
dyba surengė minėjimą Lietuvių Namų 
teatro salėje.

Kaip įprasta, uniformuoti šauliai, skau
tai, ramovėnai, tautiniais rūbais pasipuo
šusios Katalikių Moterų Draugijos narės 
su vėliavomis įžengė į bažnyčią ir per 
šventas Mišias budėjo prie altoriaus. Para
pijos choras ir vargonų aidai gražiomis 
giesmėmis pripildė bažnyčios skliautus ir 
maldininkų širdis. Mišias atnašavo para
pijos klebonas Egidijus Amašius. Kartu 
dalyvavo ir kunigas Juozas Petrauskas. 
Pamokslo dalyje, minint šios dienos svar
bą, buvo kalbama ir apie esamas negero
ves dabartinėje Lietuvoje. Buvo pasimels
ta, kad valdininkai daugiau dirbtų tautos 
labm, ir kad jaunimas neišsiblaškytų po 
pasauĘ.

Pietus Lietuvių Namuose šį kartą pa
ruošė “Gintaro” tautinių šokių grupė, tuo 
užsidirbdama pinigų šių metų gastrolėms 
Lietuvoje. Šokėjai virė, padavė valgį, par
davinėjo loterijos bilietus, suplovė indus, 
repetavo šokius, ir viską suspėjo padaryti 
prieš minėjimo pradžią.

Minėjimas prasidėjo Australijos ir Lie
tuvos valstybinių vėliavų įnešimu ir pasta
tymu salės scenoje. Visą programą angliškai 
ir lietuviškai pranešinėjo p. Danutė Lyni- 
kienė. Po ALB Melboumo Apylinkės 
Valdybos pirmininko dr. Pauliaus Kabai- 
los įžangos žodžio, kunigas Amašius pa
sakė jautrią invokacinę maldą. Jis paminėjo 
paprastuosius kaimo jaunuolius patriotus, 
kurie 1918 metais paskelbtą Lietuvos nepri
klausomybę gynė, dėl jos aukojosi Trumpą 
kalbą pasakė ir LR Garbės konsulas 
Melbourne p. Andrius Žilinskas, pagerb
damas tuos, kurie per ilgus okupacijos 
metus neprarado vilties ir nenustojo veikti 
dėl Lietuvos nepriklausomybės. Užsiminęs 
apie esančias liūdnas negeroves šalyje, 
išsakė viltį, kad pastangos įsijungti į pa
saulio laisvų šalių gretas bus sėkmingus.

Savo poezijos paskaitė p. Marytė Šid
lauskienė. Ibi buvo du jausmingi tautos 
kančias ir viltis išsakantys eilėraščiai - 
“Plazdėk, trispalve!” ir “Auka Tėvynei”.

Pagrindinę paskaitą - “Vasario 16-osios 
paskelbimas ir įgyvendinimas”, skaitė p. 
Alena Karazijienė. Ji iškėlė įvairių isto
rinių aplinkybių, susijusių su 1918 m. Ne
priklausomybės Aktu. Ypač įdomu buvo 
išgirsti apie Nepriklausomybės Akto 
signatarų likimus. (Ši p. A.Karazijienės 

paskaitos dalis buvo išspausdinta “M.P.”Nr.
9. Red.)

Po paskaitos p. Algis Šimkus įteikė 
Australijos Lietuvių Fondo premijas jau
nimui už rašinius, metų bėgyje pasirodžiu
sius “Tėviškės Aiduose”, ir geriausiai 
išlaikiusiems lietuvių kalbos brandos 
atestato egzaminus. Premijos buvo duo
damos už rašinių skaičių, ne kokybę. 
Penkių rašinių autorius Povilas Birštonas 
gavo $50. Po keturis rašinius parašę 
Gražina Kymantaitė, Stefutė Mačiulaitytė, 
Martynas Didžys, Mantas Vaitkus, Aisvy- 
das Sadauskas gavo po $40. Alanta Skeivytė 
gavo $30, Raminta Kymantaitė, Darius 
Pranckūnas, Ramūna Sadauskaitė - po 
$20, Ieva Javickaitė, Laura Zareckaitė, 
Daina Žiedaitė - po $10.

Geriausiai lietuvių kalbą brandos ates
tato lygyje baigusi Lina Zareckaitė gavo 
$150 čekį. Kadangi Fondas yra praplėtęs 
šios premijos gavimo sąlygas, dar du antri
ninkai - Nindra Skeivytė ir Rimas Statkus 
- gavo po $100. Visi trys tarė po padėkos 
žodį AL Fondui ir savo buvusiems mokyto
jams. Lina Zareckaitė pakvietė į sceną 
abitūros klasės mokytoją p. dr. Reginą 
Švambarienę, kuri po ilgų mokytojavimo 
metų pasitraukė pailsėti Gražiais žodžiais 
ji padėkojo jai už mokymą, įteikė puokštę 
gėlių ir atsisveikinimo dovanėlę.

Išnešus vėliavas prasidėjo meninė minė
jimo dalis. Suskambėjo “Praded aušrelė 
aušti” ir tuoj į sceną pasipylė apie tuzinas 
linksmų, jaunų, dailiais tautiniais rūbais 
pasipuošusių “Gintaro” šokėjų. Jie atliko 
tris šokius. Matant šį gražų, taip puikiai 
susišokusį p. Dalios Antanaitienės vedamą 
lietuviško jaunimo vienetą, norisi kad ne 
vien lietuviai, o visas pasaulis galėtų jais 
pasidžiaugti

Melboumiškių numylėtasis “Dainos 
Sambūris”, diriguojamas p. Birutės Praš- 
mutaitės, pianinu akomponuojant p. Zitai 
Prašmutaitei, padainavo tris dainas: “Atsi
sveikinimas su giria”, “Jūra” ir “Dievo 
dovana”. Pastaroji daina, kurioje šok) dalį 
atliko Birutė Kymantienė, turėjo didelį 
pasisekimą. Klausytojams neužteko vieno 
pakartojimo.

Galiausiai visiems susirinkusiems su
giedojus Tautos Himną, baigėsi pasisekęs 
minėjimas. Žmonės buvo kviečiami dar 
pasilikti salėje, dideliame ekrane pažiūrėti 
p. Lilės Kozlovskienės iš Lietuvos atsivežtą 
video juostelę “lietuviškas Kalendorius”, 
kurioje tarp kitų lietuviškų liaudies papro
čių buvo vaizduojamos ir Užgavėnių 
linksmybės. J.A.
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Lietuviai pasaulyje

Čilėje - garsaus lietuvio pėdsakai
New York’o lietuviai prašo

Prez. Valdo Adamkaus pagalbos

Šiemet sukanka 200 metų, kai 
gimė lietuviškos kilmės, bet Čilėje 
išgarsėjęs Ignacas Domeika. Pietų 
Amerikoje jo pavardė rašoma Igna
cio Domeyko arba Domeyco. Jis 
buvo vienas iš tų senosios Lietuvos 
gyventojų (gimė Nesvyžiuje), kurie, 
kaip ir Adomas Mickevičius, kalbėjo 
ir rašė lenkiškai, bet save laikė lietu
viais. Jo prisiminimuose nuolat kar
tojasi žodžiai: “mes lietuviai,... mums 
lietuviams... ”

Ignacas Domeika buvo Vilniaus 
universiteto auklėtinis, 1822 m. įsi
gijęs magistro laipsnį matematikos srityje. 
Vilniaus universitete jis buvo slaptos fila
retų draugijos narys, entuziastingas 1831 
m. sukilimo prieš rusus dalyvis, generolo 
Chlapovskio adjutantas. Sukilimui žlugus, 
jis su Gelgaudo būriais pasitraukė į Prūsiją 
ir vėliau į Prancūziją. Baigęs Paryžiaus 
kalnakasybos mokyklą, matematikas ir 
geologas I.Domeika 1838 m atvyko į Čilę.

Jis profesoriavo La Serenos aukštojoje 
kalnakasybos mokykloje, Santiago (Čilės 
sostinė) Universitete. 1867 m tapo Santiago 
Universiteto rektoriumi ir ėjo šias pareigas 
iki 1883 metų. Mirė I.Domeika 1889-ųjų 
sausio 23-iąją Santiage.

Tyrinėdamas Čilės naudingąsias iškase
nas, I.Domeika atrado vario, aukso, akmens 
anglių telkinių, parašė geologijos, mineralo
gijos veikalų, monografijų. Čilėje jis sukūrė 
meteorologijos stočių tinklą, įsteigė etnogra
fijos muziejų, pagal jo projektą šioje šalyje 
buvo reformuota mokymo sistema.

I.Domeikos vardu pavadintas uostas 
Puerto Domeyco, jau išmirusių moliuskų 
rūšys - Ammonites Domeycanus. Nautilus 
Domeycanus, gėlė - Viola Domeycana. jo 
atrastas mineralas domeikitas.

1899-aisiais I.Domeikos vardas suteik
tas apie 1000 kilometrų ilgio ir 5 kilometrų 
aukščio kalnagūbriui Andų kalnyne, Cerro 
Domeyco.

Ignaco Domeikos gimimo sukaktį Lie
tuva paminės specialiu žygiu, kurį atliks 
keliautojas ir alpinistas Vladas Vitkauskas. 
Šįsyk jo maršrutas nuo vasario 18-osios iki 
kovo 18-osios drieksis Ignaco Domeikos to
limojoje Čilėje mintais takais.

Pagal Vilniaus universiteto sienoje iš

Vokiečiai pačiupo gudrius kontrabandininkus
Lietuviai Vokietijai nusuko apie 40 mln. markių

Lietuvos piliečiai, du - iš Lietuvos kilęNetrukus Paderbom’o (Vokietija) teis
mui bus perduota lietuvių, kaltinamų ciga
rečių kontrabanda, byla. Į Vokietijos poli
cijos tinklus pateko keliasdešimt asmenų, 
kai kurie jų - gerai pažįstami I ietuvos pa
reigūnams. Tarp sulaikytųjų yra ir praeityje 
žinomas Kauno “Žalgirio” krepšininkas, 
Barcetonos olimpinių žaidynių prizininkas 
Romanas Brazdauskis.

“Kontrabandininkai iš Lietuvos Vokie
tijoje jau nurungė lenkus ir ėmė konkuruoti 
su rusais“, - teigė “Lietuvos rytui” Bicle- 
feld’o prokuratūros vyriausiasis prokuroras 
Gerald Rubsam.

Baigę narplioti cigarečių kontrabandos 
tinklą, Bielefeld’o muitinės kriminalistai 
teigė, jog pusme tį veikę kontrabandininkai 
iš Lietuvos neteisėtai išgabeno daugiau 
kaip 170 mln. cigarečių. Vokietijos parei
gūnų teigimu, kontrabanda buvo puikiai 
organizuota - ne kiekviena legaliai vei
kianti bendrovė dirba taip efektyviai. Vo
kietijai nesumokėtus mokesčius muitinin
kai įvertino bendra 22.4 mln. eurų suma. 
Tai prilygtų 40 mln. markių sumai.

Praėjusių metų spalio pradžioje Vokie
tijos pareigūnai suėmė aštuonis su kontra
banda susijusius asmenis, iš jų šeši yra
___________________________________ 10 000 cigarečių - irgi
Mūsų Pastogė Nr. 10,2002.03.11, psl. 4

Pažymėti Ignaco Domeikos gimimo 150 metų 
sukaktį, 1954 metais (pavėluotai) Čilė išleido du 
pašto ženklus (žiūr. nuotr.).

kaltą datą bei kitus lietuviškuosius šaltinius 
minėti sukaktį reikėjo pernai. Tačiau lenkų 
turimi dokumentai bei užrašas ant kapo 
Čilėje liudija I.Domeiką gimus 1802 metų 
liepos 31 dieną. Tokią šio iškilaus Lietuvos 
ir viso pasaulio žmogaus gimimo datą pa
tvirtina ir Paryžiaus archyvuose saugomi 
dokumentai

Įsigilinęs į mokslininko gyvenimą bei 
darbus, Vladas Vitkauskas priėjo prie 
išvados, kad pasaulyje nėra labiau už 
I.Domeiką pripažinto ir daugiau nuvei
kusio žmogaus iš Lietuvos. Ekspedicija į 
Čilę yra vienas iš valstybinės komisijos 
patvirtintos I.Domeikos gimimo 200-ųjų 
metinių programos renginių. Šio moksli
ninko sukaktį minės ir UNESCO.

Ekspedicijos metu numatoma užmegzti 
ryšius su Santiago ir La Serenos univer
sitetais, kultūrinėmis bei mokslinėmis Čilės 
organizacijomis, taip pat I.Domeikos 
giminėmis. Šios ekspedicijos dalyviai tikisi 
parvežti daugybę įvairios - nuo dokumentų 
iki mineralų - medžiagos, kuri leis Lietuvai 
geriau pažinti svetur išgarsėjusi moksli
ninką. Lietuviai leisis į maždaug 3000 ki
lometrų keturių savaičių trukmės maršrutą. 
Svarbiausias tikslas - surasti bei aplankyti 
lietuviams iki šiol nežinomas I.Domeikos 
ekspedicijų ir mokslinių tyrinėjimų vietas 
Domeikos Kordiljerų kalnyne.

I.Domeikai atminti reikšmingoje 
vietoje bus pritvirtintas iš Lietuvos atvežtas 
mokslininko bareljefas. Surinktą vaizdo 
medžiagą ketinama panaudoti filmui ir 
jubiliejinėms parodoms Lietuvos naciona
liniame muziejuje, taip pat UNESCO 
būstinėje Paryžiuje. “L.r.”, “M.R”

Vokietijos piliečiai. Dar penki žmonės buvo 
suimti Lietuvoje. Benki sulaikyti lietuviai 
yra organizuoto nusikalstamumo grupės 
antrojo lygmens vadovai Iš viso nuo tyrimo 
pradžios buvo sulaikyti 58 asmenys, įta
riami cigarečių kontrabanda. Visi sulaiky
tieji vienaip ar kitaip susiję su Vilniuje 
registruota bendrove “Hiltonas”. Biele
feld’o muitininkai įsitikinę, kad ši trans
porto bendrovė buvo įkurta vien tam, kad 
būtų galima slėpti gabenamas kontraban
dines cigaretes.

Surinkus pakankamai įrodymų, praė
jusių metų spalio 3 d. Dortmund’e buvo 
suimtas “Hiltono” direktorius 35 metų 
Vygantas Panka ir broliai 33 metų Darius 
bei 38 metų Artūras Bilziukcvičiai, irgi 
užėmę atsakingas pareigas šioje įmonėje. 
Keliolika bendradarbių buvo suimta vėliau 
kituose miestuose. Suėmimų buvo padary
ta ir Lietuvoje.

Siųsdami pirmąsias nedideles kontra
bandinių cigarečių siuntas lietuviai nau
dojosi Rusijos transporto bendrovės, vežu
sios meno dirbinius iš Maskvos, paslaugo
mis. Tada tarp jų pavyko paslėpti 3 000 
cigarečių. Didesnės siuntos-daugiau kaip 

būdavo siunčiamos

Jau keleri metai vyksta ginčai, net bylos, 
tarp New York’o lietuvių ir Tėvų Pranciškonų 
dėl pastatų komplekso, vadinamo “Kultūros 
Židinio”, pardavimo. Nors prie šio komp
lekso įsigijimo prisidėjo ir lietuviškos orga
nizacijos, pastatai oficialiai priklauso Tė
vams Pranciškonams. Kadangi Tėvai Pran
ciškonai kompleksą nori parduoti, lietuviš
koji veikla liktų be pastogės. Šiuo reikalu 
dabar buvo kreiptasi į Prezidentą Valdą 
Adamkų, siūlant, kad Kultūros Židinį nu
pirktų Lietuvos valdžia. Perspausdiname šį 
viešai paskelbtą laišką. Red.

(Adresuota LR Prezidentui)
Rašau Jums, nes Jūs esate mūsų pas

kutinė viltis. Jūs esate, be abejo, girdėjęs, 
kad New York’o lietuviams gresia likti 
visiškai be patalpų lietuviškai veiklai. Tėvai 
pranciškonai ketina parduoti Kultūros 
Židinį, kurį New York’o visuomenė iš 
dalies finansavo, paaukodama apie 600 000 
dolerių. Bylos vyksta jau keletą metų.

New York’o visuomenė niekada nebuvo 
gausi nei ypatingai turtinga, ir surinkti tiek 
pinigų - apie 2-3 000 000 dolerių, kad at
pirktų patalpas iš pranciškonų, žmonės jau 
nebepajėgs. Naujai atvykę, kurių yra tarp 
4-5 000, dar nėra finansiškai užtenkamai 
tvirti, kad prisidėtų. Taigi aš, kaip Lietuvių 
Bendruomenės New York’o Apygardos 
pirmininkė, kreipiuosi į Jus, kad kaip nors 

“Kultūros Židinys” Brooklyn’e (New York). Arch. A.Vytuvis, 1973. Nuotr. A.Norvilos.

užmaskavus tekstilės, metalo arba medžio 
gaminiais. Sunkvežimiuose cigaretės vis dar 
buvo vežamos kartu su kitomis, legaliomis, 
prekėmis. Cigaretės būdavo pakraunamos 
Lietuvoje specialiuose sandėliuose ir iš
kraunamos pakeliui į tikslą Belgijoje ar D. 
Britanijoje. Bielefeld’o muitininkai pasekė 
vieną sunkvežimį su cigaretėmis, kuris iš 
I ietuvos vyko į Ukrainą, kur prisikrovė auto
mobilių detalių, vėliau - į Bulgariją, Grai
kiją, keltu į Italiją, Prancūziją, Nyderlandus 
ir Vokietiją. Taip buvo siekiama atvažiuoti 
iš Vakarų pusės, kad nebūtų akylai tikrinama.

Bielefeld’o muitinės kriminalistai įdė
miai tyrinėjo lietuviškas plombas, kuriomis 
plombuojami sunkvežimiai. Pastebėję, jog 
plombos uždėtos labai profesionaliai vo
kiečiai spėja, kad su kontrabandininkais 
turėjo bendradarbiauti ir Lietuvos muitinės 
pareigūnai

Sunkvežimių vairuotojai, sulaikyti Vo
kietijoje, dažniausiai teisindavosi nežinoję, 
ką veža. “Krovėjai galbūt ir nežinojo, ką 
krauna, tačiau vairuotojas visada mato, jeigu 
vyksta kas nors įtartina. Už kelionę į cigarečių 
sandėlį arba ne pagal nurodytą adresą jiems 
atlyginama papildomu tūkstančiu ar net 
dviem tūkstančiais markių”, - teigė Biele
feld’o muitininkai. Maskuojant maršrutą, 
vairuotojams kartais tenka sukarti ilgą kelią 
per Europą.

Kontrabandininkai naudojosi šiuolaiki
nėmis telekomunikacijos priemonėmis - 
bendravo elektroniniu paštu ir mobiliuoju 
telefonu. Kontrabandos organizatoriai 
turėjo po keletą mobiliųjų telefonų - vienu 

išgelbėtumėte Kultūros Židinį.
New York’as yra ypatingai svarbus 

miestas, galėtume net sakyti, kad tai yra 
pasaulio centras, ir kad lietuviai jame ne
turėtų jokių tinkamų patalpų yra net ne
patogu prisipažinti Neturime, kur rengti 
Vasario 16-tos šventę, neturime, kur spor
tuoti, neturėsime kambarių Maironio 
mokyklai ir Lt Po 50 metų imigracijos esa
me priversti vėl nuomoti iš svetimų arba 
eiti į bažnyčios rūsius, kurie nėra tinkami 
svarbesniems parengimams ir veiklai. Nau
jai atvykę trokšta susirinkti, pabendrauti 
su savais, ir nėra kur. Centras juos jung
davo, o jie yra lietuvybės išlaikymo Ame
rikoje ateitis. Centras yra didelis, puiki salė, 
penki pastatai, kuriuose yra spaustuvė, 
meno galerija, prižiūrėtojo patalpos, 
Religinės Šalpos ir Tautos Fondo įstaigos. 
Vienuolyne yra 22 miegamieji kambariai. 
Šis centras galėtų būti puikus prekybos 
centras, sporto kompleksas net ir ben
drabutis. Jis pats išsilaiko iš pajamų. Taigi 
būtų puiki investicija Lietuvos valdžiai. 
Padėtis dar ne beviltiška, bet reikia sku
biai šį klausimą spręsti. New York’as yra 
pažeistas miestas, bet praradimas Kultū
ros Židinio New York’o lietuvių visuome
nei bus labai didelė tragedija.

Dr. Giedrė Kumpikaitė 
JAV LB New York Apygardos pirmininkė 

jų skambindavo tik Vokietijoje, kitu - tik į 
namus. Trečias, kurio numerį žinojo vos du 
žmonės, buvo skirtas tik pokalbiams su 
nusikalstamo verslo organizatoriais. Tačiau 
pokalbiai mobiliuoju telefonu tapo siūlo 
galu, kurį pagriebę teisėsaugos pareigūnai 
sužinojo daug detalių apie nelegalaus verslo 
struktūrą. Nujausdami, kad pareigūnai gali 
klausytis pokalbių, lietuviai vadindavo Bel
giją Baltarusija, Berlyną - Maskva, Leipzi- 
gą - Liepoja, Vokietiją - policijos akademi
ja, cigaretes - padangomis arba medvilne, 
marškinėliais. Atskiros cigarečių rūšys turė
jo kodinius pavadinimus: pvz., “Benson & 
Hedges” vadinamos auksiniais kostiumais. 
“Bendraujame su kolegomis iš D.Britanįjos, 
Danijos, Prancūzijos, Italijos, tačiau tokių 
pokštų ten nepasitaikė”, - tikino muitinės 
pareigūnai Bielefeld’o pareigūnai pripaži
no, kad kuo toliau, tuo sunkiau atpažinti 
cigarečių kontrabandos lietuviškas šaknis, 
nes nusikaltėliai savo firmų buvo įkūrę ir 
kitose valstybėse.

“Hiltono” kontrabandos tinklo žmonės 
JAV įkūrė firmą “Westfalia Management”, 
kurios vaidu dokumentus pasirašinėjo A 
Bilziukevičius. Ši bendrovė pastaruoju me
tu davė užsakymus “Hiltonui”. Kontraban
dininkai naudojosi ir Rygoje esančia firma 
“Dyson Holdings”, kurios atstovu įrašytas 
Vytautas Butvilas. “Kontrabandininkai bus 
teisiami užtai, ką jie spėjo nuveikti Vokieti
joje -jeigu ir yra ofšorinių bendrovių kitur, 
visų jų mums surasti nepavyko ”, - pripažino 
Bielefeld’o muitininkai.

Jolita Venckutė, Bielefeld, Vokietija
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Gerbiama p. Redaktore,
Su artėjančiom šv. Velykom!
Džiaugiamės Jūsų redaguojama “Mū

sų Pastoge”. Esu dėkingas už gaunamą 
informaciją apie Australijos lietuvių gy
venimą. Sveikinimai visiems.

Paulius A. Baltakis, OFM
Vyskupas lietuviams katalikams išeivijoje

Atsakymas p. J.K.
Ponas J.K. baiminasi dėl mano Lie

tuvoje esančios aborigenų meno kolekcijos 
likimo, bijodamas jos konfiskavimo.

Gerbiamam p. J.K. norėčiau paaiškinti, 
kad iš Anglijos muziejų atsiimti visi abo
rigenų eksponatai buvo vogti, mano visi 
aborigenų eksponatai yra pirkti. Šventų 
dalykų aborigenai iš viso nepardavinėja.

Gal didesnė tikimybė p. J.K. būtų dre
bėti dėl tos žemės, ant kurios jis ir mes visi 
gyvenam, nes ji iš tikrųjų yra vogta, neap
mokėta ir pagal aborigenų įsitikinimus - 
šventa. Taigi, gali ateiti atsiskaitymo 
diena... Su pagarba

Genovaitė Kazokienė

Prašo paramos
M.P. skaitytoja p. E.L. atsiuntė laišką, 

gautą iš misionierės Birutės Žemaitytės 
(kuri lankėsi ir Australijoje), ir siūlo iš
spausdinti keletą ištraukų apie jos 
neseniai išleistą knygą “Kryžiaus kelias 
aplink Lietuvą” bei susidariusią finansinę 
padėtį.

Birutė Žemaitytė rašo: “Visas knygos 
tiražas kainavo apie 120 000 litų ir... tai 
skolinti pinigai. Ar galite įsivaizduoti, ko
kia tai našta silpniems pečiams?... Todėl 
po šiai dienai tebekeliauju praeitu Kry
žiaus Keliu, žinoma, ir kituose Lietuvos 
miestuose ir kaimuose, autobusais temp
dama, kaip akmenis, sunkias knygas. Vie
na knyga sveria apie 800gr., dešimt -8 kg 
o 60 knygų - jau 48 kg. ir 1.1. Žinoma, tai 
tam tikra beprotybė, bet taip jau yra... 
Skolų beliko tik 6 000 litų... “

Birutė Žemaitytė praneša, kad rašo ir 
antrą knygą apie vėlesnį Kryžiaus kelią, 
įvykusį pernai: “Knygos pavadinimas 
“Ašara Dievo aky... ”. Jinai, manau, užgims 
šiais metais pavasaryje. Jos tiražas ma
žesnis, knygos savikaina didesnė, bet kitos 
išeities nėra... ”

Ponia E.L. prašo atkreipti M.P. skai
tytojų dėmesį - gal geradariai dar kartą 
pagelbės Birutei Žemaitytei leidžiant 
antrąją knygą.

Gerb. Redaktore,
Kažkaip nepastebimai staiga aš - 

pirmosios Nepriklausomos Lietuvos Res
publikos žmogus - pasijutau tiesiog pa
simetęs.

Dabar Lietuvos žmonės vasarą nešioja 
“glaudes”, pobūviuose valgo “fiiršetą”, o 
man krautuvėse Lietuvoje paprašius 
malonių padavėjų “pikliavotos duonos”, 
tik kraipo pečiais ir gailiai pasižiūri.

Vytenis Šliogeris

Linkėjimai iš Aukštelkės
Važiuojant iš Šiaulių Tilžės plentu Bu- 

bių link, už septynių kilometrų pamatysite 
kalvą, tarp medžių dešinėje kelio pusėje 
stūkso baltutė, tiesa, nedidelė, bet įdomi 
savo istorija Aukštelkės bažnytėlė.

Šiais metais klebonas Eduardas Se
maška iš Kurtuvėnų, aptarnaujantis abi 
bažnyčias, ėmėsi iniciatyvos sutvarkyti 
lūžtančias supuvusiasgrindis,kiaurąstogą 
ir net turi svajonę - apšildyti bažnytėlę bent 
mišių metu. Kodėl svajonę? Žinant čia gy
venančių žmonių pajamas ir sudėtį, gali 
teigti, kad ši svajonė vargiai įgyvendinama. 
Iš 1500 aukštelkiškių, 260 yra Aukštelkės 
psichoneurologinio pensiono gyventojai, iš 
kurių-tik 14psichikos ligomis nesergančių 
senelių. 25 vietų pensionas įsteigtas 1947 
m buvusiame Vaitkaus dvare. Iki 1969 m 
buvo pastatyti du nauji korpusai, kur gyve
no 400 neįgaliųjų. Nuo 1997 m. iš bendro 
tipo jis tapo psichoneurologiniu. Pensionas 
yra valstybės finansuojamas. Jame dirban
tys socialiniai darbuotojai ir naujoji direk
torė Janina Keinienė stengiasi, kad globo
tiniams būtų bent kiek jaukiau.

Nemažą vaidmenį jų gyvenime vaidina 
ir Aukštelkės bažnyčia. Klebonas E.Semaš- 
ka dažnai lankosi pensione, dalyvauja ir pa
deda organizuoti renginius, paremia ir fi
nansiškai. Gal todėl ir pensiono gyventojai 
lankosi bažnyčioje, nes dažnam - tai vieta 
pabendrauti su kitais, rasti dvasinę ramybę, 
kurios šiuo metu Lietuvoje taip reikia.

Aukštelkės bendruomenę sujaudino ži
nia, kad p. Kazimieras Butkus, tarpininkau
jant p. Isoldai Poželaitei-Davis AM, iš Aus
tralijos, skyrė $ 500 karitatyvinei veiklai. 
Kokio bebūtum tikėjimo, supranti papras
tą tiesą - žmogui reikia žmogaus, meilės, 
šilumos. Gyvenimas ne kartą įrodė, kad da
lindamas gėrį kitiems, gauni dešimteriopai.

Linkėdama brangiausio turto - sveika
tos, visa bendruomenė siunčia nuošir
džiausią padėką iš Aukštelkės, kuri, kaip 
matote, panaši į kitus Lietuvos miestelius, 
bet taip pat ir savita. Bendruomenės vardu,

Augutė Vaičiulienė

Gerb. Redaktore,
Prieš išskrisdamas apie pasaulį ir no

rėdamas pagerbti Snieguotuose Kalnuose 
žuvusius lietuvius, aukoju $40 “Mūsų Pa
stogės” tęstinumui.

Pa daug metų, iš Leono Šilo sužinojau 
pavardę jo draugo, elektros nutrenkto 
darbo metu. Tai - Jonas Jasiunskas. Kaip 
elektrikas jis dirbo pas SMHEA. Buvo 
gimęs Mažeikiuose apie 1924 - 1926 me
tus. Buvo vedęs austrę. Žuvo apie 1950 
me tų vidurį.

Gaila, kad nei a.a. Jono pavardės, nei 
Lietuvos vardo nėra paminklinėje lentoje 
žuvusioms “Snowy Mountains Scheme” 
darbininkams, kuri yra Cooma, NSW, 
mieste.

Kitokiose aplinkybėse ten žuvo dar du 
tautiečiai: daug metų išdirbęs tuneliuose 
First Miner Vytas Kranauskas ir Kazys 
Blažinskas.

Su pagarba Reno Čėsna

Mums reikia vėliavos
Svarbios iškilmės dažniausiai yra už

akcentuojamos vėliavos pakėlimu ir trimi
tų trimitavimu. Mes tai matome per valsty
bines šventes, įvairius minėjimus, net ir 
skautų stovykloje.

Praėjusios Vasario 16-osios šventės 
metu Bankstown’o Lietuvių Namuose šis 
paprotys tarytum vėl buvo atgaivintas. 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė praneša:
LR Vyriausybei nukėlus III Pasaulio lietuvių dainų šventę iš 2002 į 2003 metus, teko 

keisti Pasaulio Lietuvių Jaunimo (PI J) Kongreso ir PLB Seimo datas.

TREČIOJI PASAULIO LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ IR KARALIAUS MINDAUGO 
750 METŲ JUBILIEJAUS ŠVENTE įvyks 2003 m. birželio 30 - liepos 6 dienomis 
Lietuvoje. Išeivijos chorų ir tautinių šokių grupių dalyvavimą šventėje registruoja ir 
koordinuoja PLB Valdybos talkininkai Darius Polikaitis su Audra Lintakiene, 
bendradarbiaudami ir gaudami informacijas iš Lietuvos. Abiems talkina PLB Valdybos 
vicepirmininkė kultūrai Laima Žliobienė.

VIENUOLIKTASIS PASAULIO LIETUVIŲ BENRUOMENĖS SEIMAS įvyks 2003 
m. liepos 7-11 dienomis Lietuvoje. Pirmadienį - PLB XI Seimo registracija, 
susipažinimas, nuo antradienio iki ketvirtadienio - darbo posėdžiai, penktadienį - Seimo 
pabaiga ir užbaigimo pokylis, gal kartu su PU Kongreso dalyviais.

VIENUOLIKTASIS PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESAS įvyks 2003 
m. liepos 12-27 dienomis Lietuvoje, Punsko / Seinų krašte ir Vokietijoje. Jaunimas 
ruošiasi Kongreso atidarymo programą turėti Lietuvoje, vienos savaitės stovyklą Punske 
/ Seinuose ir vienos savaitės studijų dienas bei uždarymą Vokietijoje - Vasario 16-osios 
gimnazijoje. Visas XI-ojo PU Kongreso informacijas teiks jo ruošos komitetas - pirm 
Vytautas Lemkė ir PU Sąjungos Valdyba - pirm. Matas Stanevičius.

PLB IR PUS KRAŠTŲ PIRMININKŲ SUVAŽIAVIMAS įvyks 2002 m. rugpjūčio 12
- 15 dienomis Lietuvoje. Pirmininkai prašomi pranešti apie dalyvavimą ir atsiųsti savo 
siūlymus bei pageidavimus šiam suvažiavimui PLB atstovybei Lietuvoje. Programa, tiksli 
vietovė ir kita informacija bus netrukus pranešta.

49-OJI EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ įvyks 2002 m. rugpjūčio 5
- 11 dienomis Lietuvoje. Patalpos surastos Kretingoje, Pranciškonų studijų namuose. 
ELSS organizuoja Vokietijos LB Valdyba ir Išeivijos institutas Kaune. Dėl informacijos 
kreiptis: Linas_Saldukas@fc.vdu.lt

tačiau, deja, nesukėlė didingo ir pagarbaus 
įspūdžio, kurio paprastai yra siekiama 
vėliavą pakeliant ar ją nuleidžiant. O 
priežastis paprasta - kopėčiom lipti, 
balansuojant kūną, yra sudėtingas darbas, 
kurį stebėtojai greit pajunta ir vietoj iškil
mingo gaunasi gimnasto įtemptų pastangų 
vaizdas.

Man kyla klausimas, ar mes negalė
tumėm vėliavą pakelt ir nuleist iškilmingai, 
ant stiebo, be kopėčių? Ar mes tikrai neįs
tengtume tokį stiebą įsigyti ir pricemen- 
tuoti mūsų kieme? Nors visas kiemas yra 
paverstas automobilių stovėjimo aikštele, 
tačiau, norint, galima būtų paskirti mažą 
plotelį žemės to stiebo įtvirtinimui. Gali 
tai būti viduryje kiemo, vietoj sunaikinto 
medelio, gali tai būti ir kiemo pakraštyje, 
prie skautų būklo. Visais atvejais, vėliavos 
pakėlimas ar nuleidimas kieme, ir be 
kopėčių, sukels iškilmingesnį įspūdį ir 
minėjimams pridės šventiškumo, o ne 
atims. Be to, kieme mes turėsim daugiau 
privatumo ir išvengsim gatvės triukšmo bei 
praeivių nereikalingų žvilgsnių.

Tikiuosi, kad naujoji Sydnėjaus Apylin
kės Valdyba, parodžiusi tiek daug entu
ziazmo įvairiems pagerinimams, ir naujieji 
Lietuvių Klubo direktoriai, pasiryžę vėl 
suburti atvėsusius narius, atkreips dėmesį 
į šį pasiūlymą ir per sekančią Vasario 16- 
ąją turėsime stiebą savo kieme. Vėliavą 
jums dovanosiu.

Genovaitė Kazokienė

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Pijus vakarui atėjus, 
Nukeliavo pas Loretą, 
Įjos langą žvilgterėjęs, 
Mato net du siluetus, 
Viens prieš kitą susistoję, 
Taip širdingai glėbesčiuojąs!

(Pijušėlis pats sau šneka): 
“O tu avine kvailiausias, 
(Meilės žodžių kiek kalbėta!) 
Tb galvojai, kad Loreta, 
Tiktai tau vienam priklauso! 
Gerkim, ašaros kol byra, 
Meilės kančių eleksyro!”

Nors bare tebeservavo, 
Pijus gatvėn išsvyravo. 
Bonką “stipraus” pasiėmęs, 
Pasiekė Loretos kiemą;
Čia po kelių “patraukimų”, 
Darė tvirtą nusprendimą.

Rytą saulei patekėjus, 
Loretai širdį suskaudėjo, 
Regint Pijaus “odisėją”;
Apie jauną jos brolelį,
Vykstant į tolimą šalį, 
Dulkei ji dažnai kalbėjo.

___________ Stasio Moutvidoeiės ir pieš a>iai
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Sudie, mielas Vladeli
Ar liūdnesnio kas būti galėtų 
Ui tikimą žmogaus toj nakty? 
Jo gimimas toks ilgas ir lėtas, 
O mirtis - nelaukia ir staigi 

Žmogaus gyvenimas šioj žemėj yra 
keistas, nes nežinai nei savo likimo, nei 
gyvenimo esmės. Vos prieš kelias dienas 
Lietuvių Klube švenčiant Vasario 16-ąją, 
mielas ir artimas draugas Vladas Šneideris 
džiaugėsi šios dienos gražiais renginiais, 
dalyvavo minėjime, nusipirko mūsų tauti
nę vėliavėlę, paaukojo “Mūsų Pastogei”, 
kurios skaitytoju jis buvo daugelį metų. Po 
minėjimo su draugais džiaugėsi, kad šiame 
minėjime buvo daug jaunimo. Truputį 
anksčiau mes su Vladu kalbėjomės apie 
kelionę į Lietuvą, kurioje dar gyvena dvi 
jo seserys su šeimomis, kurių jis nematė 
nuo sovietų okupacijos pradžios. Vladas 
sakė, kad pirmiau jis turi pasitikrinti 
sveikatą, ypač širdį ir, jei viskas bus gerai, 
žadėjo kitais metais, kartu su choristais 
skristi į Dainų šventę Lietuvoje. Gaila, 
likimas jam nesuteikė progos pamatyti 
gimines ir mylimą Lietuvą.

Vladą pažįstu jau daugelį metų. Lie
tuvoje jis nuo pat jaunystės pradėjo spor
tuoti. Pradžioje su LFLS jauniais žaidė 
futbolą (soccer), vėliau perėjo į vyrų ko
mandą. Susidomėjo ir pradėjo žaisti ledo 
ritulį, tik gaila, žiemos laikas labai trumpas. 
Prieš pat ateinant sovietams jis buvo pa
imtas į Lietuvos kariuomenę. Tarnavo 
aviacijoje. Vėliau buvo pervestas į sovie
tinius dalinius. Karui prasidėjus pateko į 
vokiečių nelaisvę ir, laimingai iš jos išėjęs, 
grįžo gyventi į Kauną. Turėjo gerą darbą 
prekyboje, toliau atyviai sportavo iki pa
sitraukė nuo komunistų į Vokietiją, kur aš 
su Vladu ir jo šeima susipažinau. Gražioje 
Dinkelsbūhl stovykloje jis įsteigė sporto

kur - kaip?
klubą, buvojo pirmininku. Vytautas Kože- 
niauskas (miręs), jo pusbrolis Jonas Stačiū
nus, dabar gyvenantis Adelaidėje, aš ir kiti 
ne vieną kartą Vlado vadovaujami gynėm 
lietuvių vardą žaisdami krepšinį ir futbolą.

Atvykęs į Australiją Vladas perėjo 
tuometinius emigrantų vargus cukrinių 
nendrių plantacijose, Snowy River kalnų 
tuneliuose, stiklo fabrike, kol pagaliau 
gražiai įsikūrė Sydnėjuje. Sportas ir čia 
Vladui buvo labai prie širdies. Jis buvo 
vienas iš Sydnėjaus “Kovo” kūrėjų, daug 
kartų buvo valdybų narys. Buvo pagerbtas 
už nuopelnus sportui - suteiktas “Kovo” 
garbės nario vardas. Jis labai nuoširdžiai 
remdavo bet kokį sportinį renginį, do
mėdavosi ne tik vietiniu, bet ir Lietuvos 
sportu. Kaip žmogus, Vladas buvo jautrios 
ir geros širdies, dalyvaudavo visuose lie
tuviškuose renginiuose, pergyvendavo 
pasitaikančius nesklandumus. Žinodamas 
koviečių finansinius sunkumus, jis “Kovui” 
paskyrė 1000 dolerių. Tariant paskutinį 
sudie, aš gerai žinau, kad Tavo vardas dar 
ilgai nebus pamirštas.

Mano nuoširdi ir gili užuojauta visiems 
tavo artimiesiems, o tau, mielas Vladai, 
tegul, nors ir tolima nuo Tėvynės Austra
lijos žemė, suteikia amžiną ramybę.

Dvasiškiai ir sportuoja
Daugelis ne tik Sydnėjaus, bet ir visos 

Australijos lietuvių dar gerai prisimena 
Sydnėjaus lietuvių kapelioną prelatą Petrą 
Butkų. Nekalbant apie visus kitus jo 
nuveiktus bažnytinius, visuomeninius ir 
literatūrinius darbus bei apdovanojimus, jis 
buvo vienintelis prieškarinis Lietuvos ku
nigas, išlaikęs sunkius Kūno Kultūros Rū
mų sportinius reikalavimus ir gavęs KKR 
sidabrinį ženklą, kurį jis nešiojo įsisegęs į 
švarko atlapą. Gyvendamas Sydnėjuje jis 
labai daug padėjo “Kovo” klubui. Vienas 
iš pirmųjų tapo “Kovo” garbės nariu. Tais 
laikais, o ir vėliau, labai mažai kas iš dva
siškių domėjosi sportu, tad mūsų prelatas 
buvo gražus pavyzdys.

Dabartinėje Lietuvoje yra visai kitaip. 

Dabartinis Kauno arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius mokykloje užsiiminėjo gim
nastika, o seminarijoje žaidė tinklinį, 
domėjosi lengvąja atletika. Dar ir dabar, 
būdamas 63 metų, suradęs laisvą valandėlę 
sėda ant treniruoklių dviračio. Arkivys
kupas jaunystėje labai mėgo vaikščioti ant 
rankų. Mokykloje yra gavęs keletą apdo
vanojimų

Popiežius Jonas Paulius II (kai buvo 
jaunas) mėgo bėgimą ir kalnų slidinėjimą.

Šiuolaikinėse Lietuvos kunigų semi
narijose sportas yra ne tik nedraudžiamas, 
bet net skatinamas. Yra įsteigta kardinolo 
Juozo Audrio Bačkio krepšinio taurė, dėl 
kurios varžosi Telšių, Marijampolės, Kauno 
ir Vilniaus seminarijos. Šių metų nugalė
tojais tapo Vilniaus seminaristai. Aš ma
nau, kad daugelis ir Australijos jaunesniųjų 
lietuvių, anksčiau dalyvavusių Pasaulio 
Jaunimo Kongresuose (taip pat ir Aus
tralijoje) atsimena buvusį Amerikos jauni
mo vadovą Gintarą Grušą. Šiandien, tapęs 
kunigu, jis yra Vilniaus seminarijos rekto
rius. Jis pats yra didelis tinklinio mėgėjas, 
žaidęs įvairiose varžybose. Kaip jis sakė, 
seminarijoje yra geros sąlygos treniruotis. 
Jo seminarijoje yra net taip vadinamas 
“sporto ministras” - krepšinio komandos 
kapitonas. Seminarijoje studijuoja 70 
klierikų, čia galima žaisti krepšinį, futbolą, 
tinklinį, stalo tenisą, boksuotis ir užsiimti 
sunkiąja atletika. Klierikai sako, kad spor
tas ugdo pasitikėjimą ir moko bendrauti, o 
kartais po pergalių, kavinėje “Keistasis 
vienuolis” jie net ir po bokalą alaus išgeria.

Didelis sporto mėgėjas yra ir Vilniaus 
Bernardinų bažnyčios klebonas pranciš
konas vienuolis Astijus. Jis yra populiarios 
televizijos laidos “Atverk duris” vedėjas. 
Kaip jis sakė, sportas yra jo aistra nuo 
Kauno seminarijos laikų. Ten jis žaidė 
krepšinį, rytais bėgiodavo, darydavo 
mankštą ir žaisdavo futbolą. Šie žaidimai 
ir dabar jam patinka. Studijuodamas Ita
lijoje žaidė futbolą, tuo nustebindamas 
vienuolius italus. Be šių sporto šakų, jis 
labai mėgsta ilgus žygius į kalnus, o su 
baidarėmis yra plaukęs beveik visomis 
Lietuvos upėmis. Gaila, dabar labai daug 

laiko jam atima klebono darbas ir tele
vizijos “Atverk duris” laida, bet sporto, jei 
tik suranda laiko, jis niekada nepamiršta.

Įvairenybės
* Italijos profesionalų futbolo klubuose, 

kur žaidėjai uždirba didelius pinigus, yra 
labai griežta tvarka ir papročiai. Važinėti 
automobiliu, išskyrus pirmadienį, yra 
draudžiama. Nepaklausius - piniginė 
bauda. Be rimtos priežasties neatvykus į 
treniruotę - piniginė bauda, neatsigulus į 
lovą 10 vai vakaro - bauda. Prieš rungtynes 
šeimos ar draugės aplankymas - vėl 
piniginė bauda. Nesilaikantis šių taisyklių, 
žaidėjas parduodamas. Vokiečiai, sporto 
žurnalistai, iš šių vergiškų taisyklių tik 
juokiasi nors pas juos yra panaši tvarka, 
tik švelnesnė.

* Olimpiados metu į Australiją buvo 
atvažiavęs didelis skaičius lietuvių turistų 
ir svečių. Vienas iš jų, galvodamas pravežti 
pro muitininkus lietuviškų skanumynų - 
skilandi stipriai jį suvyniojęs manė, kad 
pasiseks. Tačiau muitinės šuniukas suuodė, 
mūsų tautietį pakratė, atėmė skilandį ir jis 
dar sumokėjo 100 JAV dolerių baudą.

Tačiau dabar, atrodo, baudos padidėjo. 
Neseniai vienas svečias iš Vokietijos vežėsi 
400 vokiškų dešrelių ir Perth’e jas suuodė 
routines šuniukas. Vyko teismas ir svečias 
už neįrašytas dešreles į deklaraciją buvo 
nubaustas stipriau. Bauda - 500 JAV do
lerių ir, kol nesusimokės baudos, negalės 
išvykti iš Australijos. Atrodo, muitininkų 
šuniukai dirba šauniai.

* Per kiekvieną Lietuvos krepšinio 
lygos (LKL) sezoną būna tik viena diena, 
kai žaidėjai ir jų treneriai pasijunta tarsi 
aktoriai krepšinio aikštelėje ir gali ne
varžomai pademonstruoti tai, ką suge
ba geriausiai. Taip būna per tradicinę 
“Žvaigždžių dieną”, kuri jau treti metai 
iš eilės atkeliauja į Kauno sporto halę.

* Bažnyčioje vyksta vestuvių apeigos, 
klebonas klausia jaunojo, ar jis sutinka šią 
moterį imti įžmonas? O jis atsako: -Tėve, 
nejau galite pasiūlyti ką geresnio?

□
Alė Liubinienė

Avietė ir likęs gyvenimas
Tęsinys, pradžia MP Ne 1 (2001)

Gydytojas kantriai išklausė mano ma
mos dejones apie mano sveikatą ir tada 
pradėjo apžiūrinėti mane.

“Išsižiok. Hm... Kaip gerai išoperuota 
tavo gerklė,” - gėrėjosi jis, makaluodamas 
mano burnoje šaukšto kotą.

Išgirdus tai sakant, aš sukandau dantis.
“Ar aš tave užgavau?”
“Taip... Ne...” - prisiminus operaciją, lyg 

pamišus pradėjau drebėti
Kai paleidau šaukštą, jis apspaudė 

mano kaklą, pašvietė į akis, apžiūrėjo pilvą, 
paklausė plaučius ir perrišo mano skau
dulius.

“Aš negaliu rasti pas ją nieko tokio 
ypatingo. Net ir pradžia džiovos, kurią ji 
turėjo, atrodo yra užgijusi Jos kvėpavimas 
irgi yra normalus.”

“Bet kaip yra su jos skauduliais, silp
numais ir galvos skausmais? Net jos mė
nesinės nutrūko jau prieš kelis metus, o jai 
netoli aštuoniolika. Juk taip neturėtų bū
ti?” - mama dejuodama klausinėjo toliau

“Mano nuomone, ji yra gana sveika 
mergaitė. Tik turi mažakraujystę dėl ne- 
davalgymo. Jai reikia daugiau gero maisto. 
Kai jos kraujas sustiprės, mėnesinės sugrįš. 
Iš tikrųjų gerai, kad ji jų neturi, nes kitau) 
tavo dukters sveikata būtų labai pašlijus,” 
- paaiškino daktaras mums abiems.

“Hm.. Kaip mes galėsim emigruoti?” - 
atsiduso vėl mama.

“Jeigu jūs, ponia, norit, aš ją galiu 
nusiųsti į vokiečių universiteto ligoninę
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tolimesniems tyrimams. Jie turi daug ge
resnes sąlygas negu mes, stovyklos dakta
rai. Taip pat ir jų maistas yra daug geresnis. 
Aš manau, jie ją ten palaikys, kol ji su
stiprės,” - bandė ją nuraminti daktaras.

Po poros dienų buvau pasiųsta į 
Muenster universiteto ligoninę. Nuo pat 
pirmos dienos prasidėjo tyrimai. Kraujo 
paėmimas buvo blogiausias. Jie be gailesčio 
badė ir badė adatas į mano venas, bet viskas 
ką jie ištraukdavo iš jų, buvo ružavas, pu
totas skystimas.

“Palikit tą vargšę mergaitę ramybėje. Ji 
yra daugiau išvarginta, negu gali pakelti,”- 
išgirdau pavakariais, praeinančią seserį.

Po to sekė dar daugiau tyrimų.
Kai mama atėjo manęs aplankyti, ji vėl 

klausinėjo daktarus. Bet jie pakartojo tą 
patį, ką prieš tai sakė stovyklos gydytojas.

“Daugiau ir geresnio maisto, ir tavo 
duktė bus vėl sveika.”

Fb mamos maldavimo, jie sutiko palai
kyti mane ligoninėje dar kelias savaites.

IJgpninės patiekalai buvo gausūs ir 
gražiai paruošti. Aš valgiau juos beveik iki 
persivalgymo.

Atėjo Kalėdos. Seserys leido man pa
dėti joms puošti eglutę ir palatas.

Per šventes vokiečių ligonių giminės 
prinešė joms iš namų pyragaičių, sausainių 
ir kitokių saldumynų, kuriais jos mielai 
dalinosi su manimi, nežiūrint, kad aš buvau 
tik svetimšalė iš DP stovyklos.

Šios Kalėdos buvo pirmos, kurias man 
teko švęsti vienai. Aš labai ilgėjausi šeimos, 
bet buvau laiminga, jausdama draugišką 

šilumą iš man nepažįstamų vokiečių.
Tą naktį aš sapnavau Frau Hoffman. Ji 

dalinosi su manimi sausainiais ir glostė 
mano galvą. Atsibudus, ji man dar ilgai 
stovėjo akyse. Aš palyginau ją su savo pala
tos ligonėmis, kurios irgi buvo vokietės.

Vėliau prisiminiau ir kitų įvykių, kaip 
pvz. tą ūkininkę, kuri su šhiota išvijo mane 
lauk, užsiundydama šunis, nors aš tik 
prašiau jos iškeisti mano šokoladą į kiauši
nį ar kokį vaisių.

Žvelgdama į aplink ramiai miegančias 
ligones vėl pradėjau dūmoti... Ne, šios mo
terys tikrai man to nepadarytų ir, taip 
kariaudama su praeitimi, vėl pasijutau pa
simetusi Tada prisiminiau Kalėdas Lietu
voje. Išgirdau ausyse skambančius skar
džius varpų garsus pakeliui. į Bernelių 
mišias, o akyse pasirodė Avietė, kuri laukė 
manęs atnešant šieno nuo Kūčių stalo.

Praėjo geras mėnuo, kai vieną rytą pas 
mane atėjo palatos sesuo.

“Ale, mes nebegalim tavęs ilgiau čia 
laikyti. Tb turi grįžti atgal į stovyklą.”

Apsidžiaugiau išgirdus gerą žinią, bet 
vėliau pasidarė liūdna, kad šioje ligoninėje 
reikės palikti naujai įsigytus draugus. 
Greitai apsirengiau, bet užtruko visa po
pietė, kol atsisveikinau su visais ligoninės 
darbuotojais ir ligoniais.

“Aš dabar galiu greitai bėgti ir jau ne
beatsimenu, kada jaučiau silpnumą. Ačiū 
tau, daktare. Labai ačiū,” - nuėjus pas savo 
gydytoją aš jam dėkojau, girdamasi kaip 
sveikai jaučiuosi

“TDanke schoen, mcin junges Fraulein’, 
kad tu buvai tokia paklusni ligonė. Čia tau 
laiškas stovyklos daktarui ir dar pora mar
kių traukinio bilietui, grįžti namo,” - aiš

kino man gydytojas, traukdamas iš kišenės 
pinigus.

“Ar priimsit atgal jeigu vėl susirgčiau?” 
- klausinėjau aš jo.

“Aišku, bet man rodos, kad tau nebe
reikės. Dabar tu esi pakankamai stipri 
emigruoti į bet kokį kraštą. Aš tai parašiau 
ir tavo daktarui Geros sėkmės, Ale. “

“Taip... Bet daktare...”
“ Jokių kalbų daugiau. Ale, tikėk ma

nim, kad tu esi tikrai sveika mergina.”
“Bet mano skauduliai dar nėra pradin

gę. Jie mane kankina jau daug metų.”
“Sykį emigravus pradėsi normalų gyve

nimą, jie tau pradings. Nustok rūpinusi.”
“Jeigu tu taip tikrai sakai daktare, aš 

turiu tau tikėti Ibi ačiū labai ir sudiev.”
Jau buvo sutemę, kai traukinys įvažiavo 

į Greven’ą. Mano šeima nustebo ir apsi
džiaugė mane pamatę. Tą naktį aš varčiausi 
savo siauroje, drėgnoje lovoje, klausydama 
tėvų knarkimo ir brolį kalbant per miegą, 
pasigesdama ligoninės kvapų ir sausos, 
plačios bei patogios lovos.

Sekantį rytą kartu su mama nunešiau 
laišką stovyklos daktarui

“Matot, ponia. Mano buvo teisybė. Jūsų 
augančiai dukrai tiktai trūko gero maisto.”

“Dėkui Dievui kad ji pasitaisė. Ačiū, 
ponas daktare, už jūsų pastangas.”

“Ar tikrai tame laiške yra parašyta, kad 
aš galiu dabar emigruoti? Ar teisybė, kad 
aš esu pakankamai sveika?” - nekantriai 
jo klausinėjau.

“Palauk, Ale. Leisk man perskaityti”
“Nurimk... Leisk daktarui užbaigt,”- 

subarė mama.

(Bus daugiau)
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In memoriam
A+A Vladas Šneideris

1918.01.29 - 2002.02.22

A+A Rasa Vaitiekūnaitė- 
Ramanauskienė

Skaudi mirtis palietė Sydnėjaus lietuvių 
bendruomenę. Po širdies operacijos ligo
ninėje užgeso Vladas Šneideris.

Velionis Vladas gimė 1918 metais Ja- 
roslavlyje, Rusijoje, kur per Pirmąjį pasau
linį karą buvo evakuoti jo tėvai Alek
sandras ir Elena Šneiderial Dar tebesitę
siant revoliucijai, 1919 m. tėvams pavyko 
sugrįžti į Lietuvą.

Šeima apsigyveno Kaune, kur Vladas 
baigė gimnaziją ir dirbo “Paramoje”. Priva
lomą karinę tarnybą atliko Lietuvos avia
cijoje. 1940 m. Lietuvos kariuomenė buvo 
įjungta į Raudonąją armiją.

Prasidėjus karui 1941 m. jis laikinai 
išvengė vokiečių kariuomenės, bet buvo 
sugautas ir uždarytas su rusų karo belais
viais. Tai buvo sunkūs metai. Paleistas iš 
vokiečių nelaisvės jis grįžo į Kauną ir vėl 
dirbo “Paramoje”, šį kartą jau vedėju.

1945 m. Vladas su tūkstančiais lietuvių 
pasitraukė į Vokietiją ir 1948 metais atvyko 
į Australiją. Du metu praleido cukrinių 
nendrių plantacijose, vėliau Snieguotuose 
Kalnuose. Užsidirbęs pinigų apsigyveno 
Sydnėjuje, pradėjo dirbti stiklo fabrike, kur 
buvo pakeltas vyresniuoju. Iš ten išėjo į 
pensiją.

Vladas buvo vedęs vokietaitę Lotti, kuri 
mirė prieš tris metus. Šeimos nepaliko.

Buvęs aktyvus sportininkas Lietuvoje, 
velionis Vladas rėmė Sydnėjaus lietuvių 
sporto klubą “Kovas”. Buvo apdovanotas 
Garbės nario pažymėjimu.

Paskutinius 12 metų Vladas buvo LKV 
sąjungos “Ramovė” Sydnėjaus skyriaus 
iždininku ir vėliavnešiu. Buvo draugiškas 
ir paslaugus žmogus.

Religines apeigas ir šv. Mišias už mirusį 
Vladą atlaikė St. Joachim’s bažnyčios 
klebonas Fr. John Alt. Su velioniu atsi

sveikino (angliškai) ramovėnų pirm. An
tanas Kramilius. Krematoriume atsisvei
kinimo žodį tarė Vlado pusbrolis Jonas 
Stačiūnas iš Adelaidės. Draugų ir sporti
ninkų vardu atsisveikino Antanas Laukai
tis. Vargonais grojo ir giedojo Antanas 
Kramilius.

Liūdesyje liko sesuo Julija Melbourne 
bei seserys Vanda ir Marijona Lietuvoje.

Į laidotuves susirinko 96 draugai ir 
pažįstami. Po apeigų krematoriume buvo 
sugiedota “Marija, Marija” ir Tautos Him
nas. Pagal Vlado testamentą, susirinku
siems vykdytojų vardu padėkojo Antanas 
Kramilius ir pakvietė visus į šermenų pietus 
Lietuvių Klube.

Per anksti mus palikai, mielas Vladai 
Ilsėkis Viešpaties globoje Amžinybėje.

AVK

Kai jūsų tarpe manęs nebebus,
Prašau, neliūdėkite, tik supraskite,
Kad angelas prisiartino ir mano vardą pašaukė
Ir paėmęs ranką išsivedė mane...

(Ištrauka iš sesers Mikos R. 
v atsisveikinimo žodžių)

Š.m. sausio 30 dieną Melboumo lietu
vius perskriejo liūdna žinia, kad Raselė 
apleido šį pasaulį.

Tarp karo audrų išblaškytų ir Australij
on atvykusių lietuvių buvo ir jauna pora. 
Tai - Vida ir Algis Vaitiekūnai, kurie Mil- 
duroje turėjo atlikti darbo prievolę. Po 
metų (1950 m.) jiems gimė duktė Raselė. 
Kai Raselė buvo tik 4 mėnesių, Vidai at
sinaujino Vokietijoje apgydyta plaučių 
džiova. Tada ji buvo atvežta į Melboumo 
Repatriation ligoninę, o Raselė patalpinta 
į vaikų lopšelį Milduroje. Turbūt niekam 
nereikia aiškinti, kiek skausmo iškentėjo 
jauna motina, atskirta nuo savo kūdikio. 
Pasąmonėje Vida visą laiką girdėjo Raselės 
klyksmą. Jos sveikata ėjo vis silpnyn.

Atlikęs darbo prievolę, Algis su Rasele 
atvyko į Melboumą. Sunkūs buvo laikai. 
Visi lietuviai buvo jauni, daug dirbo, kai 
kurie net keliuose darbuose. Visi suko savo 
lizdus. Raselę prižiūrėjo daug geraširdžių 
žmonių. Ji ėjo iš rankų į rankas. Pagaliau 
kun.Pr.Vaseris per pamokslą paprašė tau
tiečių padėti šiai jaunai šeimai, patekusiai 
į nelaimę. Netrukus Vidą ligoninėje ap
lankė tuomet dar nepažįstama moteris, p. 
Uknevičienė, ir pasakė: “p. Vaitiekūniene, 
jūs galite sirgti kiek tik jūs norite, aš jūsų 
Rasytę prižiūrėsiu kaip savo vaiką, paimsiu į 
savo šeimos globą ir niekad neapleisiu Nuo 
to laiko, kai išgirdo šiuos žodžius, Vidos, 
sveikata ėmė gerėti. Netrukus atsirado 
vaistų nuo TB ir Vida pasveiko. Vėliau ši 
jauna šeima susilaukė dar keturių vaikų.

Raselė augo didelėje šeimoje, buvo visų

Rasa Vaitiekūnaitė- 
Ramanauskienė

mylima, gabi, darbšti, jautri, nuoširdi Labai 
gerai mokėsi ir net du kartus laimėjo 
valdžios stipendijas. Puikiai skambino 
pianinu, labai mylėjo savo šeimą, žmones. 
Ateičiai ji turėjo daug planų, bet nervų 
sukrikimas pasuko jos gyvenimą kita 
kryptimi...

Vėžio ligos iškankintai, išsipildė jos 
noras: gyvenimas - kelionė į Tėvo namus...

Raselė buvo visų mylima, todėl ir ne
nuostabu, kad ją palydėti susirinko tiek 
daug žmonių šv. Marijos Jūrų Žvaigždės 
bažnyčioje. Rožančių pravedė VJablons- 
kienė, o šv. Mišias atnašavo ir į Fawkner 
kapines palydėjo kun. Egidijus Amašius.

Liko liūdintys mama Vida, broliai 
Juozas, Andrius, Algutis, sesuo Miką ir jų 
šeimos. Ilsėkis ramybėje, Rasele. Mes 
pasigesime tavo skaidrios, gražios šypsenos.

Aldona Vyšniauskienė

Netekome Juozo Grašio — ŽILVINIO
Sausio 29 d.Kaune mirė knygnešių 

sūnus, gulagų kalinys, atgimimo laikų 
visuomenės veikėjas, didis patriotas Juozas 
Grušys-Žilvinis.

Jis gimė 1945 m. kovo 20 d. Kulių mies
telyje (Plungės r.). J. Grušys augo tautinio 
atgimimo dvasia alsavusioje patriarchali
nėje žemaičių šeimoje, kurioje buvo gyvos 
žemaičių barzdočių tradicijos, buvo seka
mos legendos apie nuožmias kovas su kry
žiuočiais, švedais, kazokais, apie bebaimius 
sukilėlius, šventai buvo gerbiama tautos 
istorija ir papročiai. Patriotinės pasaulė
žiūros formavimuisi didžiulę įtaką turėjo 
jo tėvas knygnešys, gabenęs spaudą iš 
Prūsijos ir platinęs Žemaitijoje. Juozo ma
ma Ieva Geniotytė buvo žemaičių sukilėlių 
vado Antano Vaišvilos dukterėčia.

Pradžios mokyklą Juozas lanke Ku
liuose, amato mokėsi Kaune, baigė Nara- 
davo žemės ūkio gyvulininkystės mokyklą. 
Eksternu išlaikęs brandos egzaminus, buvo 
pradėjęs studijuoti gamtos-agronomijos 
mokslus Vilniaus universitete.

Pirmaisiais bolševikinės okupacijos 
metais dalyvavo Lietuvos aktyvistų fronto 
veikloje, buvo 1941 metų Birželio sukilimo 
dalyvis. Vokiečių okupacijos metais daly
vavo Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos 
pogrindinėje veikloje. Kaip ir daugelis 
Lietuvos patriotų, J. Grušys už meilę bei 
ištikimybę Tėvynei, 1945 m. karo tribunolo 
buvo nuteistas 20 metų katorgos. Oficialus 
kaltinimas - darbas Lietuvos saugumo 
struktūrose, ryšiai su nacionalistinėmis 
pogrindžio organizacijomis ir antitarybinė 
propaganda. Po “tautų tėvo” mirties J.Gru- 
šiui nušvito laimė. 1955 m. vasarą jam pra
sivėrė pragaro vartai ir jis grįžo į Tėvynę.

Prasidėjus Atgimimui, J.Grušys įsijungė 

į Sąjūdžio darbą, dalyvavo Žemaičių, Pa
minklosaugos, Kraštotyros draugijų veik
loje, buvo Sukilėlių klubo narys, daug metų 
vadovavo Knygnešio draugijos Kauno sky
riui, bendradarbiavo patriotinėje spaudoje. 
Jo rūpesčiu Juodeikiuose, žemaičių suki
lėlių vado A Vaišvilos gimtinėje, buvo pa
statytas įspūdingas memorialas sukilėlių 
vadui; Kaune, Petrašiūnų kapinėse - keno
tafas Sibire žuvusiam visuomenės veikėjui 
Petrui Ruseckui ir tt

J. Grušys visą gyvenimą liko ištikimas 
savo didžiajai meilei - poezijai. Tragiš
kiausiu tautai laikotarpiu jis poetiniu žo
džiu - savotišku testamentu ainiams - pra
bilo partizanų bunkeriuose, gulagų naruo
se, žuvus bendražygiui ar ruošiantis neiš
vengiamai mirčiąi. Lakus ir talpus, lako
niškas ušykštus,- tdks žodis buvo ir išliks 
šventas. Anot poeto Roberto Keturakio, 
“...ne meninės raiškos tobulumo ieškokime 
tremtinio partizano tebedegančiuose žo
džiuose, o dvasios, per kurią galime suprasti, 
kodėl išlikome ant kruvinojo istorijos slenks
čio... ” Toks vertinimas tinka J.Grušio poe
zijai Jo plunksnai priklauso keli poezijos 
ir prozos rinkiniai bei dvi istorinės reikšmės 
knygos.

Nepalaužtas gyvenimo negandų J.Gru- 
šys iš visų jėgų dirbo atgimusios Tėvynės 
labui, nepaprastai rūpinosi, kad jaunimas 
augtų ištikimas Tėvynei bei tėvų-protėvių 
laisvės idealams.

Visų pažinojusiųjų atmintyje jis visad 
išliks kaip veiklus patriotizmo ir idealizmo 
propaguotojas, nenuilstantis plunksnos 
darbuotojas, optimistas.

Kazys Blaževičius
Knygnešio d-jos Kauno sk. pirmininkas

Vietoje gėlių, a.a. Rasos Vaitie- 
kūnaitėa-Ramanauakle- 
nės prisiminimui MLK Moterų Drau
gijai aukojo:

Po $100 - M.D. Raulinaičiai (JAV$), 
A Vaitiekūnas, J. Vaitiekūnas (darbovietė).

Po $50 - L.Z.Mackevičius, L.A. 
Pranckūnai.

$35 - B. Deboer.
Po $30 - AButkutė. N.Zdanienė.
Po $25 - V.Billson,D. Vaitiekūnienė, 

R.Zemdegs ir V.Barkienė.
Po $20 - Anon, H.D.Antanaičiai, 

Z.Augaitis, E.V.Čižauskai, M.Igaunienė, 
LJokubaudoenė, AG.Kahdės, N.Kairaitienė, 
J.Klupšienė, T.M.Martin (Bonella),

A+A Marijai Švedienei
i mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrai Nijolei, broliui Vytautui, žentui
Irviui, anūkams Rasai, Markui ir Audrei. Mes visi liūdime su Jumis.

Nijolė, Valdas, Izolda
Vaičiurgiai

Snieguotųjų Kalnų draugui
Vladui Šneideriui

“iškeliavus”, reiškiu užuojautą visiems Vlado giminėms ir draugams.
Reno Čėsna

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje
mūsų visų reikalas

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

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

I. O’Dwyer, J.Petraitienė,Z.Pranekūnienė, 
L.A Ramanauskai, J.Simutienė, ELStat- 
kuvienė, E.K.Stephens (Vyšniauskaitė), 
S.Švambariai, AR.Vyšniauskai, Vaičiuliu 
šeima, A.Volkienė, S.G.Žemkalniai,
O. Zumerienė.

Po $15 - E.Dainutienė, R.V. Mačiu- 
laičiai, Skeivių šeima.

Po $10 - P.Bimba, V.Jablonskienė, 
AKairys, J.Kebįys, LKozlovskienė, B.Praš- 
mutaitė, V.Rutkauskienė, M.Saženienė,
P. Šaulys, V.Talockienė, S.Tamošaitis,
J. M.Vaitkal J.Vilkašienė, ASadauskienė.

Po $ 5 - AAlseikienė, PMažilis. 
Nuoširdžiai dėkojame už aukas.

A.Vyšniauskienė
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S.L.S.K. Kovas presents

VDully’s Worft
Sunday 1 7th March , From 1 8 pm 

38 Quarry Road

Come along to the Kovas Annual Picnic and celebrate the great successes 
Kovas has had over the last year and to congratulate all those who went to Canberra 
for the Sporto Šventė, especially those who haven’t yet received their medals.

There will be a Slip and Slide, Volleyball, Darts Boullee and Hay competitions. 
Plenty of room and shelter, and most importantly food and drinks will be available 
during the day.

* From Pennant Hills Road turn LEFT on to Castle Hill Road.
*Tum RIGHT at the second set of lights on to New Line Road and  follow it until 

the huge roundabouts near MacDonald’s and KFC.
*Tum LEFT just after the roundabouts on to Quarry Road and follow the signs 

'‘Wally’s World”.

Keičiasi Lietuvos miestų kodai
2002 m. sausį ir vasarį buvo pakeisti kai kurie Lietuvos tarpmiestinio ryšio kodai. 
“Lietuvos telekomas” įvedė naujus kodus (žiūr. lentelę), bet iki 2002 m gegužės 1 d. 

galios dar ir senieji kodai.

Miestas Senasis kodas Naujasis kodas Miestas Senasis kodas Naujasis kodas
rajonas rajonas

Biržai 220 450 Pasvalys 271 451
Elektrėnai 238 528 Rokiškis 278 458
Jonava 219 349 Šakiai 247 345
Kaišiadorys 256 346 Šilutė 241 441
Kaunas 27 37 Tauragė 246 446
Kėdainiai 257 347 Trakai 238 528
Kupiškis 231 459 Ukmergė 211 340
Marijampolė 243 343 Vilkaviškis 242 342
Panevėžys 25 45 Vilnius 22(2XXKXX> 5(21XXXXX)

Siuntiniai į Lietuvą iš Sydnėjaus
Supakuotas ir adresuotas dėžes į Sydnėjaus Lietuvių Klubą Bankstowne reikia 

pristatyti šeštadienį, kovo 16 dieną, nuo 8.00 vai. ryto iki 10.00 vaL ryto. 11.00 vai 
ryto dėžės jau turi būti pristatytos išsiuntimui į Melboumą. Laiku nepristatytos 
dėžės liks neišsiųstos, nes transporto sandėlys užsidaro 11.00 vaL ryto.

Visi yra gavę reikalingas formas dėl dėžių adresavimo. Jūsų dėžės turi būti 
paruoštos ir adresuotos dar namuose pagal išduotas instrukcijas. Šeštadienį nebus 
laiko pildyti jūsų formas. Juo pačiu pranešu, kad daryta likę tuščių dėžių. Perskaitę 
šį pranešimą, tuoj skambinkite Antanui Kramiliui teL: 9727 3131.

Antanas Kramilius

Siuntiniai į Lietuvą iš Melbourne
Melbourne Liet Katalikių Moterų Draugija organizuoja siuntinių persiuntimą 

į Lietuvą. Dėžes jau galima gauti sekmadieniais tarp 12.00-13.00 vai. Lietuvių 
Klube. Dėžės, persiuntimo ir siuntimo pristatymo į namus kaina $60. Dėžės dydis 
64 x 35 x 35 cm. Svoris iki 30 kg. Labai svarbu, kad dėžės nebūtų perkrautos, 
išsipūtusios ir atitiktų duotą dydį. Ant dėžių užrašyti pilną adresą, telefono numerį, 
pažymint kuriame aukšte gyvena gavėjas, jei jo butas daugiaaukščiame name.

Visi siunčiami naudoti drabužiai ir avalyne turi būti gerame stovyje. Prašome į 
siuntinius nedėti pinigų. Kaip ligi šiol, dėsime visas pastangas, kad siuntiniai 
pasiektų gavėjus laimingai, bet atsakomybės neprisiimame. Draugija kartu paruoš 
siuntinių daugiavaikėms šeimoms. Kas turi atliekamų rūbų ir avalynės gerame 
stovyje, ypač vaikams, prašome pristatyti į Lietuvių Namus.

Nuoširdžiai dėkojame M. Kavaliauskienei, J.Penkaitienei, M.Karpavičienei už 
gautus jų rankomis numegztus rūbelius vaikams ir J. Mičiulienei už dosnią piniginę 
auką. Melbourno LKM Draugijos Valdyba

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, NSW 2200 

Tel.: (02) 9708 1414 
Fax.: (02) 9796 4962

E-mail: slc@lithuanianclub.org.au
H -r-www.iithuanianclub;OTg.au- -

DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis 

Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vai. 
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai. 

Uždarytas tik antradieniais.

Lietuviški filmai rodomi sekmadieniais 
nuo 3 vai. iki 4 vai. po pietų.

Sekmadienį, kovo 10 dienų, atsidaro nauja virtuvė:

“Pas Aldoną”
Darbo laikas: 

penktadieniais - 6.00 - 9.00 vai. (vakaro) 
šeštadieniais - 12.30 - 8.00 vai. 
sekmadieniais - 12.30 - 6.00 vai.

Kviečiame lankytis ir ragauti naujus ir seniai pamirštus 
lietuviškus patiekalus.

Blynų 
vakaronė 
kovo 16 d., 7.30 vai. vakare

Programoje:

Solo arijas atliks operos solistas Antanas, neseniai 
atvykęs iš Lietuvos
Linksmas melodijas fleita gros Jacintą Mikutė
Įvairių blynų valgymo konkursai (puikūs prizai) 
Loterija
Trauksime laimingą Klubo nario numerį (prizas -$100) 
Blynų istorija ir receptai

Kaina $5

Ieškome naujų Baro darbuotojų
Jeigu esate energingas, turite laiko ir noro dirbti mūsų Klube, 
prašome kreiptis į
Alį Migų, tel.: 9630 3636, mobilus: 0402 046 664

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Atvyksta misionierius iš Afrikos
Trečiadienį, kovo 27 d., 1220 vaL į Sydnėjų atskrenda misionierius kun. Hermanas 

Šulcas. Sekmadienį, kovo 31 d., įprastu laiku svečias laikys šv. Velykų mišias. Po mišių 
Lietuvių Klube bus pietūs, kuriuose dalyvaus ir svečias.

Pageidaujantys dalyvauti pietuose, prašomi pranešti Danutei Ankienei tel: 98712524 
arba Antanui Kramiliui tel.: 9727 3131. Praneša Parapijos Komitetas

Sekmadienį, balandžio 14 d., 2 vai. po pietų Bankstowno Lietuvių Klube

Gus ko <)at nebuvo

Visų popietę — tik juokai!
an e kilotai, satyros ir muzikiniai intarpai 

Juoksitės iki ašarų! Įėjimas - $10. 
Loterijoje - 3 vertingi paveikslai

(Leekos Kraucevičiūtės, Stasio Montvido ir Leono Urbono)
Pelnas skiriamas Australijos Lietuvių Fondui. Lauksime visų. Rengėjai

k ..... —........................J

f AK JAU SUMOKĖJAI “MŪSŲ PASTOGĖS”^ 

KKENUMERATĄ?

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: RO. Box 5S0, Bankstown, NSW 1885.
Tfel.: (02) 9790 2319, Faksas: (02) 9790 3233, E-mail: mpastoge@bigpond.com 

Tinklapis: www.users.bigpond.comfrnpastoge 
Redaktorė Dalia Donielienė

Redakcinė Kolegija: Antanas laukaitis, Kęstutis Protas, Vytenis Šliogeris 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos ir 

leidėjų nuomone
Prenumerata metams $55. Užsienyje oro paštu - $130.00. N.Zelandijoje oro paštu $105.00. 

Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami
Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. 

Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.
Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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