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“Dainos Sambūrio” Valdyba

\/įiir'3<įį **
Bakaitis Lietuvos įvykių apžvalga

Pagyrimai Lietuvai
ELTA. Europos Tarybos (ET) gene

ralinis sekretorius Walter Schwimmer labai 
palankiai įvertino Lietuvos pirmininka
vimą Ministrų Komitetui (MK) ir pavadino 
jį itin sėkmingu. Jo teigimu, Lietuva labai 
prisidėjo prie didesnio Europos Tarybos 
organizacijos skaidrumo, įnešė svarų indėlį 
sprendžiant konfliktus Kaukaze ir Mol
dovoje. Jis taip pat priminė, jog Lietuvos 
pirmininkavimo metu į ET priimta 44-oji 
valstybė - Bosnija ir Hercegovina.

Be to, Vilniuje surengtos ET MK 110- 
osios sesijos metu pasirašymui buvo pri
statytas Europos žmogaus teisių ir pagrin
dinių laisvių gynimo konvencijos 13 pro
tokolas dėl mirties bausmės panaikinimo 
visomis aplinkybėmis. Pasak W.Schwim- 
mer, tai pirmas atvejis, kai pristatomą 
naują protokolą pirmą dieną pasirašė tiek 
daug ET valstybių narių - net 36 iš 44. Jis 
taip pat gyrė Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos darbą surengiant MK sesiją.

“Mes prisidėjome prie demokratijos 
plėtros, prie civilinės visuomenės kūrimo", - 
taip įvertino Lietuvos nuveiktą darbą 
Europos Tarybai užsienio reikalų ministras 
Antanas Valionis. Gegužės 3 dieną jis 
perdavė pirmininkavimo ET MK raktą 
Liuksemburgo užsienio reikalų ministrei 
Lydie Polfer.
Patrick Cox ragino pasinaudoti ES 
narystės teikiamomis galimybėmis

ELTA Europos Parlamento Pirminin
ko Patrick Cox nuomone, Lietuva, tapusi 
Europos Sąjungos nare, turėtų išlaikyti 
savo kultūrinį, tautinį identitetą ir įnešti 
savo kultūrinį indėlį į platesnę Europą

“Jums tikrai nereikia pasidaryti mažiau 
lietuviškiems, norint tapti Europos dalimi. 
Europos Sąjunga jokiais būdais nežada 
pradėti kurti kokių nors slaptų planų atimti

Balandžio 11 dieną 
Melbourne “Dainos Sam
būrio” Valdyba susirinko 
aptarti šių metų choro 
veiklą. Plačiau apie tai 
skaitykite MP psl. 3.

Nuotraukoje - Melbour
ne choro “Dainos Sam
būris” Valdyba.
Pirmoje eilėje iš kairės: 
Z. Prašmutaitė (akom
panuotojo), R. Umbra- 
žiūnienė, D. Lynikienė 
(pirmininkė); antroje - 
eilėje A.VoIkienė (sekre
torė), trečioje eilėje - B. 
Prašmutaitė (dirigen
tė), G. Statkus (vicepir
mininkas); ketvirtoje ei
lėje - R.Šližys, V. Mačiu- 
laitis (ūkvedys).

iš jūsų kultūrą, literatūrą ar kalbą. Atvirkščiai 
jūs turėtumėte tapti “efektyvesniais lietuviais", 
- sakė svečias gegužės 3 d. Seime vyks
tančioje Europos Sąjungos ateities Lietuvos 
Forumo konferencijoje. Jis paragino išlai
kyti savo vertybes ir pasinaudoti galimy
bėmis, kurias atveria narystė Europos 
Sąjungoje. Pasak Patrick Cox, įstojimas į 
ES bus labai svarbus įvykis tautos gyvenime, 
tačiau tai yra daugiau procesas negu įvykis.

Jo nuomone, svarbiausia, kad gauta iš 
ES biudžeto finansinė parama būtų panau
dota žmonių, savivaldybių, regionų labui. 
R Cox teigimu, svarbu, kad valstybės tarny
boje dirbtų ne draugai, o profesionalai, ku
rių darbas būtų naudingas visuomenėj.

Kalbėdamas apie Baltijos šalis, jis ak
centavo jų solidarumo svarbą. Svečias taip 
pat pažymėjo, kad Lietuvai tapus ES nare 
pasikeis jos politiniai santykiai su dideliais 
kaimynais. “Čia iš tikrųjų atsiveria naujos 
galimybės, nauja istorija, ypač santykiuose su 
Rusija. Tie politiniai santykiai tik išloš”, - 
mano Europos parlamento Pirmininkas.

Gegužės pirmoji Lietuvoje
Lietuvos profsąjungos surengė Tarp

tautinės darbo dienos minėjimą mitingais 
ir demonstracijomis keliuose Lietuvos 
miestuose. Vilniuje vos keli šimtai žmonių 
palaikė profsąjungų iniciatyvą ir atėjo į 
mitingą. Vilniaus Koncertų ir sporto 
rūmuose socialdemokratų surengtoje gegu
žinėje Lietuvos premjeras Algirdas Bra
zauskas pirmą kartą viešai pasirodė su savo 
nauja žmona Kristina Brazauskiene.

Kaune gegužės pirmoji pažymėta kur 
kas audringiau. Apie 2 000 įvairių miesto 
įmonių darbuotojai bei bedarbiai Rotušės 
aikštėje klausėsi aštrių kalbų ir reikalavo, 
kad valstybės vadovai jų neignoruotų. 
Vėliau jie surengė demonstraciją prie 
Kauno savivaldybės.

Švęskime Spaudos Dieną
Gegužės 7 diena - Spaudos atgimimo, 

kalbos ir knygos diena. Lietuvoje ši diena 
tarp žiniasklaidos atstovų ypač švenčiama. 
Žurnalistai - ketvirtoji valdžia. Taigi, visų 
„Mūsų Pastogės“ skaitytojų vardu leiskite 
mūsų lietuviškam laikraščiui Australijoje 
palinkėti kūrybinės sėkmės ir naujų skai
tytojų rato.

Ar kas dar gali įsivaizduoti šiandtyninj 
gyvenimą be laikraščio, be radijo, televizijos 
ar interneto? Žmogus be perstojo kas dieną 
yra „bombarduojamas” įvairiausios infor
macijos. Tik iš kelių dešimčių raidžių pa
rašyti žodžiai, sudėlioti į sakinius ir tvar
kingai sudėti į skiltis, skleidžia mintis, 
aštrina mūsų protą ir pripildo gyvenimą 
naujomis žiniomis, faktais ar jų vaizdais. 
Kalba parodo gyvenimo judėjimą ir atsklei
džia žmogaus pasaulio suvokimą bei jo 
paties individualybę. Reikia būti labai jau 
sudiržusios dvasios, kad nejaustum Žodžių 
spalvų ir jų liepsnos. Kiekviena kalba yra 
gera kalba, nes ji yra tam tikras nepakar
tojamas pasaulėvaizdis - tarpinis pasaulis 
tarp gamtos, visos tikrovės ir žmogaus 
sąmonės.

Tirrbūt neprisipažinsime, kad skaitome 
per mažai, bet žiūrime, klausomės ir kal
bame daugiau. Nedaugelis žino taip vadi
namą rašytojų prakaito skonį. Mažai sutik
sime ir tokių, kurie tikrai žino, kaip laik
raštis padaromas ir kokia yra jo reali kaina 
bei vertė. Lietuvių kalba savo sudėtinga 
gramatine sandara leidžia mums būti žo
džio meistru tiesiogine prasme. Gimtojoje 
kalboje beveik niekur dviejose skirtingose 
tarmėse nerastume žodžių, kurių reikš
mės visiškai sutaptų - būtinai kas nors 
skirsis. Visuomet popieriuje netilpusias ra
šančiojo mintis galima perskaityti tarp 
eilučių. Visų rūšių žiniasklaida yra galin
gas gyvenimo variklis. O tiems, kurie ne
mėgsta „skaityti“, pacituosiu Juozą Erlicką 
(iš „Viršūnės ir kelnės“): „Kaip sakomu, 
prastam skaitytojui ir žodžiai trukdo... Ge
ram skaitytojui žodžių nereikia. Geras skai-

Klaipėda yra vienintelis miestas Lietu
voje, turintis darbininko vardo tituluotą - 
Šv. Juozapo Darbininko - bažnyčią ir pa
rapiją. Tad klaipėdiškiai darbininkų šventę 
minėjo kitaip. Čia iškilmingas šv. Mišias,

Nukelta į 2 psL

Gauta žinia, kad p. Janina Vabo- 
lienė yra paskirta Lietuvos Respub
likos garbės konsule Pietų Australijai 
ir Šiaurės Teritorijai.

Platesnė informacija seks vėliau.

“Mūsų Pastogės" Redak
cija ir LB Spaudos Sąjungos 
Valdyba nuoširdžiai sveiki
na p. Janiną Vabnlieną 
šio garbingo paskyrimo 
proga ir linki jai sėkmės bei 
ištvermės atstovaujant Lie
tuvą ir lietuvius šiame že
myne.

tytojas skaitydavo tai, kas tarp eilučių. O 
tarp eilučių galėjai rasti nei daugiau, nei 
mažiau, o lygiai tiek pat, kiek turėjai savo 
protinėje. Iš to galima padaryti tik vieną 
išvadą: nėra blogų rašytojų, yra lik blogi skai
tytojai. Bet šiandien buvęs skaitytojas spren
džia klausimą, kas geriau: doleris kišenėj ar 
kulka galvoj?<...>”

Dvi antagonistinės stovyklos: rašytojai 
ir skaitytojai mus lydi nuo senų senovės. 
Štai ir „Mūsų Pastogė“ geriausias tam 
pavyzdys būtų: vieni rašo - kiti kritikuoja, 
bet nerašo. Astuonių puslapių gimtąja 
kalba leidžiamas mūsų laikraštis gyvena ne 
pačias geriausias dienas. Laikraščio leidė
jams už prenumeratą surinktų pinigų už
tenka tik pusei metų. Tačiau tų pačių lei
dėjų lėšomis ir entuziazmu „Mūsų Pasto
gės“ puslapiai kiekvieną ketvirtadienį „su
kasi“ spaustuvėje. Kalba išnyks - tauta 
išnyks. Tikiuosi, kad mane supratote, kad 
išsaugoję ir puoselėję savo gimtąją kalbą 
padėsime ateities kartoms pajusti nepakar
tojamą ezopinės kalbos grožį bei atversti 
naujas praeities vizijas.

Šiuo savo rašiniu aš norėčiau visus 
pakviesti pamąstyti, ką kiekvienas iš mūsų 
galėtų gero padaryti, kad lietuvių kalba 
gyvuotų ir beveik vieno milijono žodžių 
žodynas pulsuotų. Ta pačia proga noriu 
visus laikraščio skaitytojus pakviesti į 
Spaudos Šventę, kuri vyks gegužės 26 dieną 
(sekmadienį), 2 vai. po pietų Sydnėjaus 
Lietuvių Klube. Įėjimas - nemokamas. 
Šventėje vyks „Mūsų Pastogės“ spaudos 
konferencija, žurnalisto Aurelijaus Šliavo 
(neseniai atvykusio iš Lietuvos) vedamas 
aukcionas, „Spaudos Iliuzijų“ madų de
monstravimas, laikraščio vertę ir kiti ži
niasklaidos užkulisius atspindintys momen
tai. Spaudos Šventėje dainuos operos solis
tas Antanas Zakarauskas kartu su choru 
„Daina”, diriguos - Jacintą Mikutė ir 
akompanuos dr. Ramutis Zakarevičius. 
Spaudos Šventėje žiūrovai galės būti žurna
listais ir užduoti klausimus, fotografuoti ar 
filmuoti, rašyti: girti ir peikti. Gėrimų ir 
Aldonos virtuvės pateikti patiekalų pava
dinimai atitiks Lietuvos ir Sydnėjaus 
Lietuvių Klubo dvasią.

Dar kartą kviečiu į Spaudos Dieną ir 
iki pasimatymo.

Pagarbiai Lolita KALĖDA
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Patašius w Trumpai iš^is^ir Palangoje - paminklas Jonui Basanavičiui

♦ Pakistano vyriausybė pranešė, kad 
balandžio 30 d. referendume dalyvavo 70% 
visų rinkėjų. Iš jų 97% sutiko, kad 1999 
metais prezidentu pasiskelbęs generolas 
Pervez Musharref šiose pareigose pasiliktų 
dar penkerius metas. Opozicinės partijos 
tvirtina, kad referendumo duomenys esą 
suklastoti. JAV Valstybės Departamentas 
pareiškė, kad balsavimo duomenų nesą 
įmanoma patikrinti, bet tikimasi, kad spalio 
mėn. visuotiniai rinkimai sugrąžins demo
kratinę santvarką Pakistane.
♦ Balandžio 30 d. Izraelio vyriausybė 
atsisakė patvirtinti paskutinį Jungtinių 
Tautų Komisijos Jenino įvykiams tirti 
sąstatą. Ji statė naujus reikalavimus, var
žančius Komisijos kompetencijos ribas. 
Gegužės 1 d. J.T. generalinis sekretorius 
Kofi Anan pasiūlė J.T. Saugumo Tarybai 
šią Komisiją likviduoti, nes Izraelio sąlygos 
nepriimtinos. J.T. Saugumo Taryba vis dar 
nesusitaria dėl tolesnių žingsnių.
♦ Gegužės 2 d. Izraelio kariniai daliniai 
pasitraukė iš Jasser Arafat būstinės Ra
mallah, nutraukdama palestiniečių lyderio 
blokadą. Jasser Arafat turėjo perkelti šešis 
jo areštuotus Izraelio paieškomus pales
tiniečius į Jericho kalėjimą, kur jie kalinami 
britų ir amerikiečių priežiūroje. Izraelio 
min.pirmininkas Ariel Saron įspėjo J. 
Arafat’ą, kad jam gali būti užkertamas ke
lias grįžti į Palestiną, jei jis išvyktų į užsie
nį pasitarimams su kitais arabų lyderiais. 
Jasser Arafat spaudos konferencijoje 
skundė Izraelį visišku Vakarinio Kranto 
suniokojimu bei Gimimo bažnyčios Bet
liejuje išniekinimu. Ši bažnyčia Izraelio 
karių vis dar blokuojama.
♦ Gegužės 1 d. amerikiečių teismas 
nubaudė Melissa kompiuterio viruso

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL
kurias koncelebravo J.E. Telšių vys-kupas 
Jonas Boruta ir kunigai, pakeitė po atviru 
dangumi bažnyčios šventoriuje pra-sidėjusi 
pirmoji gegužinė su liaudiškais šo-kiais ir 
dainomis.

Parodys vokiečiams Lietuvą
Vasario 16-osios Gimnazija pelnė šių 

metų Europos premiją, kurią kasmet skiria 
Europos Federalistų Unija. Savo mokyklo
je gimnazistai surengs Europos savaitę, ku
rios meta stengsis parodyti vokiečiams Lie
tuvą. Renginio atidarymo proga gimnazijai 
bus įteikta Europos premija. Renginyje 
dalyvaus Vokietijos vyriausybės nariai ir kiti 
kviesti svečiai. Kultūrinėje renginio dalyje 
Vasario 16-osios Gimnazijos mokiniai pri
statys Lietuvą, programoje - lietuviški eilė
raščiai su vokiškais vertimais, tautiniai 
šokiai, dainos ir muzika. Svečiai bus vaiši
nami lietuviškais patiekalais. Taip pas bus 
pristatytos turizmo galimybės Lietuvoje.

Įsigaliojo Valstybinės vėliavos 
įstatymo pataisos

ELTA. 44-ajame “Valstybės žinių” nu
meryje paskelbtos ir įsigaliojo įstatymo 
“Dėl Lietuvos valstybės vėliavos” pataisos. 
Privatūs asmenys nuo šiol Lietuvos valsty
bės vėliavą privalės iškelti tik Vasario 16- 
ąją. Panaikinta buvusi prievolė kelti valsty
bės vėliavą prie gyvenamųjų bei kitų pri
vačių pastatų Vyriausybės nustatytomis 
švenčių dienomis.

Valstybinių švenčių dienomis iškelti 
valstybės vėliavą pagal naująjį teisės aktą 
privalės tik valstybinių įstaigų ir organi
zacijų vadovai, o piliečiai ir privačios įstai
gos patys spręs - iškelti valstybės vėliavą 
ar ne. Žmonės galės pagerbti ir savo asme
nines šventes, iškeldami trispalvę prie 
namų. Įsigaliojusios įstatymo pataisos taip 
pat nūniato galimybę savo nuožiūra kelti 
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autorių David Smith 20 mėnesių kalėjimo 
bausme, JAV $5000 pabauda bei 100 
valandų darbo bendruomenei. Bausmė 
švelni, nes David Smith pilnai kooperavęs 
ribojant viruso daromą žalą. 1999 kovo 
mėn. paskleistas kompiuterio virusas pri
darė apie 150 milijonų dolerių nuostolio.
♦ D. Britanijos teismas nubaudė William 
Jacques, Cambrige Universiteto diploman
tą kalėti 4 metas. Jis prisipažino, kad 1994 
-1999 m. laikotarpyje iš D. Britanijos bib
liotekų pavogė daugiau kaip 500 retų antik
varinių knygų ir brošiūrų, kurios įkainuotos 
virš 3 milijonų dolerių australų valiuta.
♦ Gegužės 3 d. Nepalo vyriausybė atmetė 
komunistų sukilėlių pasiūlymą užmegzti 
taikos derybas. Nepalo policija ir kariuo
menė puolė sukilėlių karinio apmokymo 
stovyklą ir per tris dienas nukovė apie 550 
sukilėlių.
♦ Gegužės 6 d. Burmą valdanti chunta 
išleido operacijos lyderę AungSanSuuKyi 
iš namų arešto. Tautinės Lygos Demo
kratijai lyderė šį kartą namų arešte buvo 
išlaikyta 18 mėnesių. Ekonominius sun
kumus pergyvenančios Burmos valdovai 
tikisi, kad Nobelio Taikos premijos laure
atės išlaisvinimas paskatins JAV ir kitus 
kraštas sustabdyti ekonomines sankcijas, 
nukreiptas prieš Burmą.
♦ Egipto archeologai atrado dar vieną 
piramidę, statytą prieš 4500 metų. Pira
midėje palaidota faraono Cheopso sūnaus 
ir įpėdinio faraono Re-Djedef žmona ar 
sesuo. Ši piramidė esanti 110-oji, iki šiol 
surasta Egipte.
♦ Lenkijoje pastebėtas pirmas “pamišu
sių karvių” ligos atvejis. Jis toli nuo Lie
tuvos - Lenkijos pietuose, netoli Slovakijos 
pasienio. □ 

užsienio valstybių vėliavas.
Norvegija skirs Lietuvai 

50 000 JAV dolerių
ELTA Norvegijos Karalystės Vyriau

sybė per nacionalinės pagalbos koordina
toriaus instituciją šiemet skirs Lietuvos 
Vyriausybei 50 000 JAV dolerių finansinę 
paramą. Lietuva paramos lėšas panaudos 
pasirengimo stoti į Europos Sąjungą pro
cesui viešinti.

Gegužės 2 dieną Nacionalinės pagalbos 
koordinatorė - Lietuvos finansų ministrė 
Dalia Grybauskaitė ir Norvegijos Karalys
tės ambasadorius Lietuvoje Kare Hauge 
pasirašė memorandumą dėl Norvegijos 
finansinės paramos Lietuvai.

"Norvegijos iniciatyvą tiesiogiai remti 
Lietuvos pasirengimą narystei Europos 
Sąjungoje vertiname labai teigiamai,” - sakė 
finansų ministrė D. Grybauskaitė. “- Ypač 
malonu tai, kad mūsų poreikius gerai su
pranta ir juos remia šalis, kuri pati nėra ES 
narė. Tikimės, kad nacionalinės pagalbos 
koordinatoriaus bendradarbiavimas su Nor
vegijos Vyriausybe bus pralįstas ir kitais 
metais”. Finansų ministerija, atsakinga už 
pasirengimą administruoti ES struktūrinių 
fondų paramą ir už Bendrojo programa
vimo dokumento rengimą, iki šių metų pa
baigos įgyvendins priemones, numatomas 
finansuoti iš Norvegijos Vyriausybės para
mos lėšų. Už gautas lėšas bus organizuo
jami seminarai, kursai, konferencijos, mo
kymai ir kiti informaciniai renginiai, bus 
leidžiami informaciniai ir mokomieji leidi
niai, informuojant visuomenę apie pasiren
gimo narystei ES procesą.

Opozicija stebės reformas 
ministerijose

ELTA Seimo opozicinių partijų poli
tinio bendradarbiavimo taryba (PBT), 
■susirūpinusi dėl skubotai priimtų Vy-

ELTA Balandžio 27 dieną Palangoje 
atidengtas paminklas Lietuvos patriarchui 
daktarui Jonui Basanavičiui.

Biustas išlietas iš bronzos. Jis paga
mintas pagal skulptoriaus Juozo Zikaro 
gipsinį originalą, kuriam pozavo pats 
J.Basanavičius. Skulptūra buvo pastatyta 
aikštėje ties Vytauto ir Vasario 16-osios 
gatvių sankirta. Projektą įgyvendino Kau
no Vytauto Didžiojo universitetas ir Karo 
muziejus bei Palangos miesto savivaldybė.

J.Basanavičius (1851-1927) -žymiausia 
XIX amžiaus pabaigos lietuvių tautinio 
atgimimo figūra, įgijusi tautos patriarcho 
vardą. Grožinės literatūros kūrinių J.Basa
navičius nesukūrė, bet jo idėjos, patriotinė 
veikla, tautosakos rinkiniai ir tyrinėjimai 
paliko gilų atspindį to meto poezijoje ir 
kituose raštuose.

J.Basanavičius gimė 1851 metų lap
kričio 23 dieną Ožkabalių kaime, Vilka

Lietuvių Fondas rems naujųjų imigrantų šeimas
Čikaga/Vilnius, balandžio 30 d. (ELTA). 

Lietuvių Fondo kūrėjų sumanymas su
kaupti milijono dolerių kapitalą viršytas 
daugiau kaip dešimt kartų. Tai buvo pa
brėžta Lietuvių Fondo 40-ečiui skirtame jo 
narių visuotiniame suvažiavime, kuris vyko 
Pasaulio Lietuvių Centre Lemontc.

Lietuvių Fondas buvo įkurtas dr. An
tano Razmos, dr. Gedimino Baluko ir kitų 
bendraminčių iniciatyva. Steigėjai užsibrė
žė tikslą sukaupti milijono dolerių kapitalą 
ir iš investicijų gaunamas lėšas skirstyti 
lietuvybės puoselėjimo darbams. Didžiąją 
sutelkto kapitalo dalį sudaro palikimai. Štai 
ir dabar buvo pasidžiaugta, kad suvažia
vime gautas daugiau kaip dviejų su puse 
milijonų dolerių a.a. Alfonso Šarausko po
mirtinis palikimas.

Iš viso Lietuvių Fondo kapitalą šiuo 
metusudaro 13 mln. dolerių. Jau treti metai 
iš eilės Fondas turi galimybę lietuvybės 
puoselėjimui skirti po milijoną dolerių. 
Tolesnėje perspektyvoje ketinama sukaupti 
20 milijonų kapitalą, kad investavimų

Daugėja gydytojų iš Lietuvos
Čikaga / Vilnius, balandžio 29 d. ELTA 

Amerikoje gyvena apie 500 lietuvių gydy
tojų. Tiek pavardžių surašyta į penktąjį pa
pildytą adresyną, kurį išleido Amerikos 
Lietuvių Gydytojų Sąjunga. Nors nuo ket
virtos šio adresyno laidos 1995 metais mirė 
72 gydytojai, bendras jų skaičius ne mažėja, 
o didėja. Senesnės kartos gydytojai džiau
giasi, kad Sąjungos gretas papildo jauni, 
neseniai iš Lietuvos atvykę specialistai

Amerikos Lietuvių Gydytojų Sąjunga 
gyvuoja jau 90 metų. Jos pastarųjų metų 
veikla aptarta Čikagoje, Jaunimo Centro 
Čiurlionio Galerijoje surengtame pobūvyje. 
Be kitų dalykų, buvo prisiminti ir labdaros 
projektai. 500 dolerių auka paremtas 
Kauno medicinos universiteto Anatomijos 
muziejus. Suteikta stipendija Lietuvos pe
diatrui pristatyti savo darbą apie kūdikių 
maitinimą Čikagoje vykusioje tarptautinėje 

riausybės įstatymo pataisų, sudarė moni
toringo grupę, kuri stebės, kaip ministe
rijose vyksta pareigybių reforma. Priėmus 
Vyriausybės įstatymo pataisas ministerijose 
palikta po vieną viceministrą kaip politinio 
pasitikėjimo pareigūną ir numatytos minis
terijų valstybės sekretorių ir sekretorių 
pareigybės. Šias pareigas konkurso būdu 
tari eiti karjeros tarnautojai

Seimo opozicinių partijų politinio 
bendradarbiavimo taryba siekia padėti 
užtikrinti konkursų į karjeros tarnautojų 
pareigybes skaidrumą. Jos sudarytoje Vy
riausybės įstatymo pataisų įgyvendinimo 
monitoringo grupėje dirba Seimo nariai 
liberalas Rimyydas Vaštakaį^ konserva

viškio apskrityje. 1866-1873 metais mokėsi 
Marijampolės gimnazijoje, 1873 metais 
įstojo į Maskvos universiteto Istorijos ir 
filologijos fakultetą. 1874 metais perejo į 
Medicinos fakultetą. Greta studijavo Lie
tuvos istoriją ir archeologiją, rinko lietuvių 
tautosaką, kovojo prieš spaudos draudimą.

J.Basanavičius rūpinosi lietuvybės rei
kalais, ieškojo galimybių leisti užsienyje 
lietuvišką laikraštį Lietuvai. 1883 metais 
pradėjo eiti laikraštis “Aušra”, kurio re
daktoriumi ir leidėju buvo J.Basanavičius. 
Jo iniciatyva sušauktas lietuvių Seimas 
Vilniuje, įsteigta Tautinė Demokratiinė 
Lietuvių Partija. 1917 metais lietuvių kon
ferencijoje J.Basanavičius buvo išrinktas 
Lietuvių Tarybos nariu. 1918 metų vasario 
16 dieną jis pasirašė Nepriklausomybės 
deklaraciją.

Mirė 1927 metų vasario 16 dieną 
Vilniuje, palaidotas Rasų kapinėse.

pajamos duotų galimybę lietuvybės rėmi
mui kasmet skirti po pusantro-du milijoonus 
dolerių. Lietuvių Fondas, pasak jo Valaldy- 
bos pirmininko Povilo Kiliaus, ypač reremia 
ir toliau rems jaunimą bei jo organizacicijas. 
Ypatingas dėmesys, sakė jis, turi būti Ii ski
riamas neseniai atvykusių lietuvių į šei
moms, jaunimui, nes jie kartu su čiaa gi
musia ir augusią karta turės tęsti lietuvyybės 
išsaugojimo darbą už Lietuvos ribų.

Suvažiavime kalbėta ir apie Fondo 
pagalbą Lietuvai. Meno Globos Komis-,įjos 
pirmininkas dr. G.Balukas pranešė, Ikad 
Fondo lėšomis Klaipėdoje įrengta žymaus 
dailininko Prano Domšaičio nuolatinė! kū
rinių ekspozicija, atidengta jo atmininimo 
lenta. Patikėtinių komisijos pirminininkas 
dr. A Razma konstatavo, kad iš Lietvtuvai 
skirto milijono dar yra neišmokėta beieveik 
228 000 dolerių ir nurodė priežastį - y gau
nami prašymai yra asmeniški ir neatititinka 
Lietuvių Fondo nuostatų.

Stasys Baras perdavė LR Prezidelento 
Valdo Adamkaus sveikinimą su auka. .

konferencijoje. Bendradarbiaujant su vavaikų 
globos būreliu “Saulutė”, paaukota 3 3 000 
dolerių medicinos įrangos pervežimmui į 
Lietuvą slaugos ligoninėms.

Daugiau kaip trečdalį pobūvio dalytiyvių 
sudarė jauni gydytojai, tarp jų buvo n ne
mažai čia persikėlusių iš Lietuvos. L Ne 
vienas jų su dėkingumu pasakojo aiapie 
nuoširdžią vyresnių gydytojų paramą, Į kai, 
atvykus iš Lietuvos, įsikurti Anierilikoje 
tikrai nebuvo lengva. Dabar, jau įsikkūrę, 
dirbantys, jie noriai jungiasi ir į Ameririkos 
Lietuvių Sąjungos veiklą.

Pobūvio metu su aukštu Lietttuvos 
valstybės apdovanojimu - Gedimino o or
dinu - buvo pasveikintas dr. Gedimininas 
Batukas, su aštuoniasdešimtuoju gimtita- 
dieniu - dr. Rimvydas Sidrys.

Amerikos Lietuvių Gydytojų Sąjumgos 
pirmininkas yra dr. Arvydas Vanagūnass.

torius Jurgis Razma ir modernusis kriktkde- 
mas Artūras Vazbys.

Vėžio specialistų forumass
ELTA Gegužės 2 d. “Villon” viešbuutyje 

prasidėjo Trečiasis Baltijos šalių onkolologų 
kongresas. Pirmasis kongresas buvo surereng- 
tas 1994 m. Taline, antrasis - 1998 8 m. 
Rygoje. Į Trečiąjį kongresą Vilniuje sususi- 
rinko onkologai gydytojai, mokslininkarai ir 
šioje srityje dirbantys slaugytojai iš trtrijų 
Baltijos valstybių, taip pat atvyko kelėlios 
dešimtys žymiausių pasaulio onkologįgijos 
specialistų iš dešimties kitų užsienio šalalių. 
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spttpau- 
da, EEL4, BNSicLGTIC/dųleieniais.

2



BEND'feiiOMfcNB/'liARUOJE"’1^ 
Sukosi, sukosi “Gintaro” poros

Ruduo Melbourne. Danguje plaukė 
pilki debesys, šildė retkarčiais pasirodanti 
saulutė. Po mišių visi ėjo į Lietuvių Namus. 
Tik įžengus, jautėsi, kad čia - neeilinis 
sekmadienis. Koridoriuose būriavosi vy
resnio, vidutinio ir jaunesnio amžiaus žmo
nės, o tarp jų bėgiojo vaikučiai. Šurmulys. 
Tądieną vyko gintariečių koncertas. Žmo
nės mėgsta lietuvišką šoki, mėgsta “Gin
taro” ansamblį.

Teatro salė - pilnutėlė. Scena buvo pa
puošta Lietuvos gamtos vaizdeliu: plaukia 
upė, statūs jos krantai, eglutė, klevelis. Virš 
scenos plakatas su užrašu “Gintaras” (Mel
bourne). Jis irgi papuoštas lie tuviškom tulpe
lėm. Kabo mėlyni ir balti balionai, žvaigž
dutės. Abi scenos puses puošė žalumynai.

Žiūrovai plojimais sutiko Dalią Anta
naitienę. Ji - visų tautinių šokių grupių 
vadovė. Dalia paaiškino, kad šis koncertas 
bus šeimyninis, nes šokėjų amžius nuo 3 
metukų iki 60 metų. Jame dalyvavo visas 
“Gintaro” ansamblis: vyresnioji “Gintaro” 
grupė, mažieji “Gintarėliai”, “Malūnėlis”, 
jaunesnysis “Gintaras” ir “Šokdava”.

Prieš prasidedant koncertui, D.Anta- 
naitienė paprašė visus sugiedoti “Ilgiausių 
metų” mūsų klebonui Egidijui, mat prieš 
kelias dienas buvo jo gimtadienis. Visi su 
malonumu atsistoję sugiedojo ir paplojo.

Koncertą pradėjo mažieji “Gintarėliai”. 
Jie pašoko “Du gaidelius”. Kaip ir vi
suomet, žiūrovai šiltai sutiko mažuosius, 
kurie ne tik pašoko, bet ir palinksmino. Ma
žuosius scenoje keitė patys vyriausi šokėjai 
- tai “Šokdava”. Jaunatviškai spinduliuo- 
jančiaisveidais, jie greitai pašoko “Marcc- 
liukės kadrilių”. Sekantis šokis buvo lėtas, 
ramus, o “Obelytė” - linksmas, greitas ir 
nuotaikingas.

Jaunesnioji “Gintaro” grupė šokiu pa
vaizdavo šienapjūtės darbus. Nuotaikingai 
“Šienpjoviai” guldė žoię ir pustė dalgius.

“Malūnėlio” grupės šokėjai linksmai 

atliko šokius. Tai rimti jaunesniojo “Gin
taro” ateities šokėjai. Gražios laikysenos, 
lengvų jiičfėsių.

Labiausiai prityrę šokėjai - vyresnioji 
“Gintaro” grupė pirmoje koncerto dalyje 
pašoko “Šiaudelį” ir “Rolanderį”. Jie - 
mūsų, melbourniškių, pasididžiavimas. 
Malonu, kad jaunimas noriai šoka, atitrūkę 
nuo knygų, paskaitų ir darbų, atvyksta į 
repeticijas, susitinka, pabendrauja. Daug 
darbo įdeda jų vadovė Dalia.

Baigiantis pirmai koncerto daliai, D. 
Antanaitienė padėkojo visiems, kurie rėmė 
ir remia “Gintarą” ir apsilankė į šį koncertą.

Jau kuris laikas gintariečiai platino 
loterijos bilietus, telkdami lėšas kelionei j 
Lietuvą. Taigi, tuoj po pertraukos, vyko 
loterija, kurią pravedė “Gintaro” tautinių 
šokių grupės tėvų komiteto narė R.Ma- 
čiulaitienė. Pirmąjį prizą - video aparatą, 
(paaukotą Z. Augaičio) - laimėjo R. Mic
kus, antrąjį - kavos servizą (V.Vaitiekūnie- 
nės auka) - laimėjo G.Žiedienė. Trečiasis 
prizas - stalinė lempa (aukota p.p. Šmitų) 
- atiteko Tim Moran, ketvirtasis - vaisiai 
(paaukoti p. Šaulio) - Damian ir penktasis 
prizas - lietuviška degtinė - p. Šurnai.

Antrąją koncerto dalį pradėjo “Šokda
va” pašokę “Aušrelę”. Tai visų mėgstamas 
šokis ir ne tik žiūrovų, bet ir šokėjų. Matėsi, 
kad jie šoko su įsijautimu ir malonumu.

Irvėlsceną pripildė “Gintarėliai”, kurie 
pašoko “Klausė žvirblis” ir “Noriu miego”.

Vyresniosios “Gintaro” grupės atlieka
mą “Oželį” žiūrovai sutiko ypač šiltai, o 
merginos labai švelniai, romantiškai, su 
laukinių gėlių puokštelėmis rankose, pa
šoko “Per girią”.

Koncerto metu grupės šoko po vieną, 
šoko ir kartu. Paskutinį šokį “Pliauškutis” 
šoko visas “Gintaro” ansamblis: maži ir di
deli, jauni ir ne taip jauni. Šoko, pliauškino 
delnais, raibuliavo spalvomis tautiniai rū
bai, pasikeitė poromis, dideli šoko su ma-

Šoka - sukasi “Gintaro” šokėjos.

žais, maži su dideliais lyg viena didelė šeima.
Scenoje tiek daugšokėjų, o vietos... tiek 

mažai. Džiugus vaizdas. Matosi, kad ginta
riečiai gyvuos dar daug metų, dar ilgai 
galėsime džiaugtis liaudiškais šokiais, 
gražiais tautiniais rūbais, jaunąja karta.

Sukosi, sukosi poros vis po du, o mums 
žiūrėti ir džiaugtis šokėjais buvo taip ma
lonu. Pasibaigus koncertui, skirstėmės su

Geelong’o naujienos
Ridenom margučius...

Balandžio 7 dieną, per Atvelykį, Gee- 
longo Lietuvių Namuose Skautų Židinys 
suruošė margučių ridenimą bei parodėlę. 
Į šį pobūvį apsilankė apie 30 asmenų. 
Parodoje margučių buvo ne per daugiausia, 
bet jie buvo labai gražūs. Pirmą vietą ir 
prizą (butelį šampano) už gražiausią mar
gutį laimėjo sesė Genovaitė Valaitienė. 
Antrą vietą (dėžę šokolado) gavo Saldu- 
kaitės - Reginos ir Prano Saldukų anūkės. 

Geelong’o liet, sporto klubo “Vytis” iešminė

šypsenomis, pakilia nuotaika, jau galvoda
mi apie sekantį koncertą. Susirinkime ir vėl 
gausiai gegužės 19 dieną pažiūrėti šokių 
grupės “Gintaro” ir pasiklausyti “Dainos 
Sambūrio” jungtinio koncerto. Pamatysime 
ne tik puikų koncertą, bet ir, pirkdami 
bilietus, prisidėsime prie šokėjų ir daini
ninkų kelionės išlaidų į Lietuvą.

Vida Rutkauskienė

Ir trečia vieta atiteko sesei Jovitai Sta- 
rinskienci. Po dovanų įteikimo buvo pra
vesta loterija, išlaidoms padengti. Laimin
giausios, daugiausia prizų laimėjo sesės 
Birutė ir Anelė.

Loterijai pasibaigus, vieni lošė bilijardą, 
kiti rideno margučius, o dar kiti tik šiaip 
sau šnekučiavosi ir gurkšnojo įvairius 
gėrimus. Pradėjus temti, reikėjo skirstytis 
į namus. L. Bungarda

Pavykusi iešminė

Dalis Gailių sodybos. Sveteliai pradėjo rinktis į iešminę, o už medžių - vasarnamis, 
kuriame prisiglaudžia daug pravažiuojančių lietuvių.

Jau daug metų Geelong’o Lietuvių 
Sąjungos Klubo Valdyba palaiko lietuviškas 
tradicijas, suruošdama vardinių iešmines. 
Jos prasidėjo dar tais laikais, kai Geelong’o 
gyveno 8 Juozai, Kazimierai ir t.t. Gyve
nimas vietoje nestovi, bet vis keliauja tolyn, 
tuo pačiu išretindamas mūsų gretas.

Šį kartą vardinių iešminė buvo sureng
ta Gailių sodyboje prieš Jurgio dieną 
(balandžio 21 d.). Palaikome tradicijas tik 
gerų šeimininkių dėka. Tai ir šį kartą 
Irmgarda Gailiuvienė, Anelė Volodkienė 
ir Lotti Liebich sugebėjo paruošti skanų 
maistą, pyragus, o šalti barščiai su karšto
mis bulvėmis visus nustebino.

Pirmininkas Juozas Gailius pasveikino 

dalyvius, padėkojo už tradicijų palaikymą 
šeimininkėms ir dalyviams. Kadangi tą 
savaitę gimtadienius šventė Anelė Volod
kienė, Tony Cusack ir Sefanie Gailiūtė, 
jiems sudainuota “Ilgiausių metų”.

Loterija praėjo sėkmingai. Nuostabu, 
kad lietuviškos “Skaidriosios” butelį lai
mėjo Tony Cusack - vienas iš sukaktuvi-. 
ninku.

Rudens saulutei šviečiant, visi gėrėjosi 
suaugusių medžių grožiu, o ypač sidabrine 
egle ir beržais - gal vieninteliais gražiame 
Barwano upės slėnyje. Artėjant vakarui, visi 
skirstėsi į namus su pakilia nuotaika 
praleidę gražią rudens popietę.

Geelong’o Liet.S-gos Klubo V-ba.

Savaitę vėliau po margučių ridenimo, 
t y. balandžio 14 d., toje pačioje vietoje 
įvyko G.L.S.K. “Vytis” metinė iešminė, 
kurios metu buvo atidengta “Vyties” klubo 
garbės narių lenta. Šioje lentoje išvardinti 
visi nusipelnę “Vyties” klubo nariai. Visi 
buvę pirmininkai, sekretoriai, iždininkai 
bei visi kiti, prisidėję prie klubo veiklos per 
50 jo veiklos metų. Lenta padaryta labai 
gražiai ir kainavo apie 1000 dolerių, iš ku
rių 200dol. paaukojo kooperatyvas ‘"talka”. 
Didelis ačiū “Talkai”. Lentoje išvardintų 
asmenų dėka Geelongo lietuvių sporto

Posėdžiavo Melbourne “Dainos Sambūrio” Valdyba
2002 m. balandžio 11 dieną Melbourne 

Dainos Sambūrio” Valdyba susirinko 
aptarti šių metų choro veiklą. Posėdis 
įvyko choro pirmininkės Danutės Lyni- 
kienes gražiuose namuose.

Šie metai vėl pilni įdomių renginių. 
Gegužės 19 dieną įvyks įdomus koncer
tas mūsų koncertinėje salėje. Bus proga 
pamatyti mūsų šaunius tautinių šokių 
šokėjus ir išgirsti jungtinį Australijos 
lietuvių chorą bei jų gražias dainas, kurias 
jie vežasi j Lietuvą. Birželio vidutyje šokė
jai ir choristai išskrenda į Lietuvą. Lietu

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. 
Ihrint klausimų, galite skambinti Algui Šimkui teL (03) 9578 4319.

klubas “Vytis” stipriai laikosi dar ir 
šiandien.

lešminėje dalyvavo daugiau nei 50 
sportininkų bei rengėjų. Buvo pravestos 
įvairios varžybos bei žaidimai. Įdomiausia, 
kad virvės traukime mergaitės nugalėjo 
berniukus. Tai tau ir silpnoji lytis!

Dar buvo ir fantais turtinga loterija. 
Labai ačiū Michael Watach, kuris pereina 
per parduotuves ir prirenka puikiausių 
fantų. .

Sekantis “Vyties” renginys bus bowling 
vakaras. L.B.

voje jie turės tris koncertus ir vieną Punske.
Rugsėjo 7 dieną ruošiamas balius. Bus 

gera muzika ir skani vakarienė.
Gruodžio 1 dieną įvyks metinis “Dainos 

Sambūrio” koncertas.
Gruodžio 26 dieną visi keliaus į Aus

tralijos Lietuvių Dienas Adelaidėje. Gruo
džio 29 dieną įvyks Dainų Šventė.

Choristai, dirigentai ir Valdyba dirba 
nenuilstamai. Laukiame naujų choristų 
kurie prisijungtų prie mūsų. Kviečiame 
visus dalyvauti mūsų renginiuose.

“Dainos Sambūrio” sekretorė A. V
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Lietuva iš arti
Pavasarėjanti

Dr. Kazys STROLYS, Baisogala

Kasdien vis aukščiau kyla pavasarinė 
saulutė, pasirodė ankstyvieji žiedeliai. 
Sukasi padangėje, čiulba parskridę paukš
čiai, ieško lizdams vietų. Gražu pavasarį 
kasmet.

Nors ne be blogybių. Kaip ir kasmet, 
plyti sudegintos pernykštės žolės juodi 
lopai. Kai kur dėl degančios žolės net 
kaimo pastatai sudegė. Daug žalos pada
roma gamtai: sudega maži medeliai, vabz
džiai, ankstyvojo gimimo kiškučiai, paukš
čių lizdai. Anksčiau, kai nenaudojamos 
žemės buvo nedaug, ir tie gaisrai buvo reti. 
Dabar vietomis dirvonai siekia šimtus 
hektarų, ir pernykštė žolė labai greit ir 
plačiai įsiplieskia.

Kas tie Lietuvos milijonieriai?
Kad Lietuvoje susikūrė akį rėžiantis plyšys tarp turtuolių ir tokių, kurie vos galų su galu 

suduria - tai beveikkasdieninė spaudos ir nuolatinių pašnekesių tema. Nenurimsta ir kalbos 
bei pusiau slapti pasakojimai, kaip vieni užgriebė ‘‘aukso gyslų ”, kiti, net patys to nesuvokda
mi, nuslydo ekonominėn pakalnėn. Betgi - nekalbant apie turto kilmę - kas tie dabartinės 
Lietuvos turtuoliai? Šiuo klausimu užsiėmė “Veido” žurnalistė Eugenija Grižibaiisldenė 
(pateikiame sutrumpinus) Red.

“Būti turtingam Lietuvoje nelengva", - at
sidūsta visiems gerai pažįstamas politikas 
ir vienas turtingiausių Lietuvos žmonių Vik
toras Uspaskich. Ir priduria, kad tuomet, 
kai dar buvo “biednas”, turėjo daugiau lais
vės - buvo mažiau viską matančių akių, ga
lėjo eiti kur panorėjęs, daryti kas šauna į 
galvą. “Įsivaizduojate, aš tik du kartus per 
pastaruosius pusantrų metų Vilniuje ban
džiau nueiti į kavinę. Ir tai vienų kartų spau
da aprašė", - skundėsi jis.

Ką darysi, toks mūsų, žurnalistų, darbas 
- lįsti ten, kur niekas neprašo. Kartais - ir 
po svetimas pinigines panaršyti.

Po ilgų įkalbinėjimų sulaukėme ne tik 
pono Viktoro, bet ir kitų įtakingų bei tur
tingų Lietuvos žmonių paramos. Daugiau 
kaip dešimtis “Veido” pašnekovų dėliojo 
turtingiausių Lietuvos žmonių dešimtukų.

“Nereikia žiūrėti, kiek kieno kišenėse 
pinigų. Reikia žiūrėti, kas skursta ir kokios 
naudos duoda tas “biznis”. Lietuvoje pats 
didžiausias deficit as yra rinka. Situaciją valdo 
tie, kuriemspavykoją užimti. Tai jie gali ma
žinti ar didinti kainas, tai jie visą laiką turi 
pajamų. Geriausia situacija, palyginti su vi
sais kitais, mano manymu, yra “Vilniauspre
kybos” savininko Nerijaus Numavičiaus. - 
komentavo V.IJspaskich.

Lietuvoje labai mažai žmonių, kurie yra 
vienvaldžiai akcijų paketų savininkai. “Na, 
gal Lubys, dar Uspaskich, Numavičius. visi 
kiti valdo grupėmis", - pakomentavo žino
mas, irgi milijonierius politikas, kuris ryš
kiausiais laiko Vakarų Lietuvos pramonės 
ir finansų korporaciją bei jos lyderius An
taną Bosą ir Rimantą Stonį.

Tokia tvarka rikiuojamam pirmajam 
penketukui beveik be išlygų pritarė ir paš
nekovai. Pirmą vietą užima pagrindinis 
“Vilniaus prekybos” grupės sąvininkas N. 
Numavičius, kuris išplėtojo didelį prekybos 
tinklą Lietuvoje ir už jos ribų. Pagal praė
jusių metų pardavimą “Vilniaus prekyba” 
užėmė antrą vietą po didžiausios šalies 
įmonės “Mažeikių naftos”.

Antras tarp turtingiausiųjų - koncerno 
“Achemos grupė” ir “Klasco” vadovas, vie
nas įtakingiausių Lietuvos verslininkų Bro
nislovas Lubys, trečioje - mūsų minėtas V. 
Uspaskich, kuris pernai yra deklaravęs dau
giau kaip 60 mln. Lt. Tačiau, jo paties žo
džiais, reikia žiūrėti, kokia turimų akcijų vertė.

Toliau rikiuojasi Vakarų Lietuvos finan
sų ir pramonės korporacijos, po savo spar
nu priglobusios didžiąją dalį Vakarų Lietu-
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Lietuvos žemė
Taigi, daugdirvonuojančios žemės Lie

tuvoj. Neseniai oficialiai buvo paskelbta, 
jog tokios yra 480 000 ha arba beveik penk
tadalis žemės ūkio naudmenų, o kitais 
šaltiniais - beveik 900 000 hektarų. Nau
dojama žemė išmaitina Lietuvos žmones 
ir nemažai perteklinės produkcijos par
duodame. Ateina metas sėjai, o į žaliuo
jančias ganyklas gegužės pradžioje išeis 
juodmargės, žalosios ir žalmargės.

Toliau vyksta derybos su Europos Są
junga, ir, jei viskas vyks sėkmingai, 2004 
metais Lietuva turėtų būti priimta į šią 
bendriją. Tada žemės ūkio darbuotojai 
gautų ženklesnę ES fondų paramą. Dėl tos 
paramos dydžio, taip pat dėl žemės ūkio 
produkcijos gamybos kvotų derybose vyks
ta aštri polemika. O dar čia įsiterpė ir žemės

vos įmonių (ir ne tik) vadovai - ABosas ir 
R.Stonys. Truputį atsiliko į pirmąjį penke
tuką pretendavęs “Koncerno SBA” prezi
dentas Arūnas Martinkevičius bei vienas “Ro
kiškio sūrio” savininkų Antanas Trumpa.

Dėl rūpesčių, pastaruoju metu užgulu
sių “Lifosą”, šiek tiek prastesnes pozicijas 
užima anksčiau vienu turtingiausių šalies 
žmonių laikytas Danas Tvarijonavičius, 
kuris, kaip sakė vienas ekspertas, prieš 
trejus metus galėjo pretenduoti j pirmą 
dešimtuko vietą.

Į dešimtuką “įšoka” sparčiai augančio 
koncerno “Algos grupė” savininkas An
drius Linkus, “LUKoil Baltija” vadovas Iva
nas Paleičikas. Ties dešimtuko riba balan
suoja “Bennet Distributors” savininkas 
Benas Gudelis, “MG Baltic” savininkas 
Darius Mockus, “Pieno žvaigždžių” preziden
tas ir vienas savininkų Julius Kvaraciejus, 
“Ekrano” savininkai.

Kai kurie pašnekovai į dešimtuką siūlė 
“Rimi”, “Haner” akcininkus, Nijolę Velič
kienę, kurios uždirbti milijonai, vieno eks
perto nuomone, sėkmingai investuojami 
Rusijoje, Ūkio banko vadovą I .iutaurą Va
ranavičių.

“Gali būti keletas sąrašų, keletas skirtingų 
grupių. Viena grupė - žmonės, išaugę ir daug 
pasiekę savo darbu, protu, gerais sprendi
mais. Kitame sąraše - žaliavų pirkimo tarpi
ninkai”, - svarsto “Vilniaus prekybos” įmo
nių grupės gen. direktorius Ignas Staškevičius. 
Tarp pirmosios grupės lyderių jis įrašytų 
“MG Baltic” grupę su D. Mockumi prieša
kyje. "Jie savo kapitalu gal neprilygsta anks
čiau minėtiems lyderiams, bet pagal akivaiz
džius laimėjimus, įvertinus startines pozicijas, 
yra daug pasiekę. Arba koncerno “Kauno 
grūdai” savininkas Tautvydas Barstys, kuris 
problemiškame žemės ūkio gamybos sekto
riuje daug pasiekė ir įrodė, kad daug kas pri
klauso nuo paties žmogaus, o ne nuo sekto
riaus ar situacijos rinkoje”, - mano I. Staš-

Lietuvos milijonierių dešimtukas
1. Nerijus Numavičius
2. Bronislovas Lubys
3. Viktoras Uspaskich
4. Antanas Bosas
5. Rimantas Stonys
6. Arūnas Martinkevičius
7. Antanas 'Ihtmpa
8. Danas Tvatijo navčius
9. Andrius Linkus
10. Ivanas Paleičikas 

pardavimo užsieniečiams įteisinimas...
Galima pagirti premjerą ABrazauską, 

kad jis tvirtai stojo į Europos Sąjungos 
nubrėžtas vėžes ir tęsia buvusių vyriau
sybių darbus. Net stebina jo kalba žem
dirbių suvažiavime Vilniuje kovo 21 d. 
Juk buvo lengva premjerui prižadėti viso
kių gėrybių pagal priežodį: “Pažadėjai - 
patiešinai...”Taip pernai padarė panašia
me suvažiavime tuometinis premjeras 
Rolandas Paksas, išgirdęs, kaip žemdirbiai 
nušvilpia Prezidentą VAdamkų. Norėda
mas patikti tuokart visko jiems prižadėjo, 
tik neilgai ministrams pirmininkavo. Jo 
postą turintis ABrazauskas šį kartą ne
žadėjo. Ir nesakė, kad žemės neparduosim 
užsieniečiams. Nors taip kalbėdamas 
smarkiai rizikavo prarasti reitingus ir 
rinkėjus. O, pasirodo, visai švilpimo nepa
sigirdo. Mat - savas žmogus tribūnoje, 
buvusių kolūkių pirmininkų senas drau
gas...

Šiais metais šalies žemdirbiams iš 
valstybės biudžeto numatyta 85 mln. litų, 
ir Vyriausybė nemato galimybių, kad jos 
būtų padidintos - suvažiavime pabrėžė 
premjeras. Ministras pirmininkas sakė, kad 
gavus 25% tiesioginių išmokų, kurias siū
lo Europos Komisija, 2004 metais jos 
padidėtų tris kartus ir sudarytų 234 mln. 
litų. Be to, gautume ir apie 373 mln. litų 
struktūrinių lėšų, kuriomis būtų remiami 
ūkininkaujantys prastesnėse žemėse, jauni 
ūkininkai ir kitos programos.

Premjeras kalbėjo ir apie žemės parda
vimą užsieniečiams. Pasak jo, žemdirbių ir 
Vyriausybės tikslas yra vienas - žemė turi 
turėti šeimininką, ji turi būti naudojama, o 
ne dirvonuoti. Apie 660 000 ha žemės 
priklauso savininkams, gyvenantiems mies
tuose, kurių didžioji dalis nori ją parduoti.

kevičius.
“Tikrieji milijonieriai tie, kurie kontraban

dinėmis cigaretėmis ar kitais nelegaliais 
dalykais prekiauja. Vieną dieną išgirstam, 
kadpas lietuvius Londone rado 3 mln. svotų 
sterlingų grynųjų”, - tvirtino “LUKoil” 
Baltija” vadovas I. Paleičikas.

Naftininko nuomone, mums dar augti 
ir augti iki vakarietiško supratimo apie 
turtuolius. Jo žodžiais, pas mus visi, kurie 
turi pinigų, maunami ant vieno kurpalio. 
Nuomonė viena - tai blogi žmonės. “Pada
rei “biznį”, vadinasi, tu blogas. Tačiau yra 
švarus verslas ir kontrabandinis", - siūlo 
skirstyti naftininkas.

Tačiau pašnekovai sutinka, kad kriteri
jų, kaip juos skirti, - jokių. Visi žino, kad 
juodojoje, kitaip tariant, šešėlinėje rinkoje 
kursuoja daugpinigų. Vien kauniečiai vers
lininkai gali išvardyti bent penketą “juodų
jų” iš šio miesto kildinamų turtuolių. Statis
tika byloja, kad žmonių, turinčių dideles 
pajamas, Lietuvoje yra apie 7%. Tačiau, 
pasak Seimo nario Algirdo Butkevičiaus, 
bėda ta, kad nėra apibrėžta, kas sudaro 
dideles pajamas. Politiko ir ekonomisto 
Kęstučio Glavecko manymu, sudėjus drau
gėn turimus pinigus, akcijas, nekilnojamąjį 
turtą, žemę - milijonierių Lietuvoje susida
rytų dešimtys tūkstančių.

"Veidas” į milijonierių paieškas įtraukė 
ir vertingiausių akcijų paketų savininkų 
sąrašą sudarinėjantį FMį “Jūsų tarpinin
kas” finansų analitiką Vytautą Plunksnį. 
Savo darbe ekspertas remiasi tik tuo, kas 
akivaizdu, bet pripažįsta, kad jo metodas 
turi trūkumų. V Plunksnio sąrašas suda
rytas pagal oficialius Nacionalinės verty
binių popierių biržos (NVPB) ir pačių ben
drovių Vertybinių popierių komisijai pa
teiktus duomenis, tačiau yra daugybė užda
ngų akcinių bendrovių (uab) akcininkų, 
kurie turtingesni už esančius sąraše.

“Pasaulyje įsitvirtinusi atvirųjų akcinių 
bendrovių kultūra, - sakė V. Plunksnis. - Kai 
bendrovių akcijos kotiruojamos biržoje, jų 
akcininkai yra gerai žinomi, tada daug leng
viau pagal rinkos kainą apskaičiuoti akcijų 
kursą ir įvertinti vieno ar kito akcininko turtą. 

Ministras pirmininkas įsitikinęs, kad pir
miausia turi būti sudarytos sąlygos žemę 
įsigyti Lietuvos žemės ūkio bendrovėms. 
Apribojus žemės įsigijimą tam tikrais “sau
gikliais”, ją galės įsigyti bei naudoti 
užsienio juridiniai ir fiziniai asmenys.

Kaip žinia, Lietuvos Seimas neseniai 
pritarė Konstitucijos 47 str. pakeitimui, pa
gal kurį teisę į žemės nuosavybę turėjo tik 
Lietuvos piliečiai. Po trijų mėnesių bus 
pakartotinis balsavimas Seime ir tik tada 
ši pataisa įsigalios.

Beje, neseniai pas mus lankėsi Danijos 
folketing (parlamento) pirmininkas Ivar 
I lanscn, kuris yra taip pat ir ūkininkas. 
Žurnalistas jo klausė, ar jis norėtų nusi
pirkti žemės Lietuvoje ir čia ūkininkauti. 
Jis atsakė, jog norėtų, nes jo žemietis nuo
motoje žemėje jau ūkininkauja Lietuvoje 
ir jam neblogai sekasi. Jis pridūrė, kad 
Danijoje, greta jo, ūkininkauja olandas ir 
jiedu labai gerai sutaria.

Nudžiugino neseniai pasirodžiusi infor
macija apie sėkmingą lietuviško sūrio 
eksportą į JAV. Pernai ten parduota 13550 
tonų sūrio (viso eksportuota 34 800 tonų). 
Lietuva JAV sūrių rinkoje užėmė 4-tą vietą 
po N.Zelandijos, Italijos ir Prancūzijos. Už 
1 kg sūrio mūsų pienininkai gavo vidu
tiniškai po 11.34 Lt, arba pigiau nei kiti. 
Lietuvoje gaminamo sūrio yra žemesnė 
savikaina, nes pernai žaliavinio pieno 1 kg 
vidutinė kaina pas mus buvo 50.8 et. už 
kilogramą, o vakarų Europoje ir JAV - 
dvigubai didesnė. Bet tai reiškia, kad 
Lietuvos žemės ūkyje perspektyvi bus 
galvijininkystė. Šiuo metu apie pusę per
dirbto pieno produktų Lietuva parduoda 
užsienyje, kai tuo tarpu kiaulienos eks
porto nėra.

(Specialiai “Mūsų Pastogei”)

Pas mus žmogus, turintis kokio nors “uab” 
akcijų, kurios vertos dešimties ir daugiau mi
lijonų, niekam nežinomas. Informacija iškyla 
tik tuomet, kai susiginčija akcininkai, tarkim, 
“Lietuvos rytas" su "Status”.

Vieno milijonieriaus, nepanorusio, kad 
straipsnyje būtų minima jo pavardė, žodžiais, 
“uabams” dabar-auksokasyklos. Čia kaip 
niekur kitur gali funkcionuoti neskaidri 
sistema. Akcininkai gali keistis kas dieną, 
kapitalas be jokių apribojimų  ̂ina iš rankų 
j rankas. Tuo tarpu atvirosiose bendrovėse 
tam reikalingas biržos sandoris.

Bet šalia “neskaidrumo” atsiranda ir 
nesaugumas. Viktoro Uspaskich teigimu, 
pavojinga būti turtingam. “Dėl savęs nebi
jau, tačiau yra šeima - vaikai, žmona. Juos 
slegia tokie dalykai”.

Koncerno SBA prezidentas AMartin- 
kevičius prideda, kad turtuolių demons
truojama prabanga žeidžia aplinkinius. 
“Lietuvoje atsiranda sluoksnis, kurisuždirba 
daug pinigų, tačiau šalia jo egzistuoja dar di
desnis sluoksnis, kuris gauna pačias mažiau
sias pajamas. Skirtumai tarp jų didžiuliai, 
todėl niekam nepriimtina, kad šalia vos galą 
su galu suduriančiojo būtų demonstruojama 
didelė prabanga".

Lietuvių milijonierių, kaip ir pačios ne
priklausomos Lietuvos, istorija dar trumpa. 
Tačiau ir pakankamai ilga, kad būtų galima 
atskirti, kas yra praturtėjęs dėl vienokios 
ar kitokios trumpalaikės sėkmės, o kas - 
dėlypatingų sugebėjimų, talento, darbštumo. 
Apie pastaruosius pirmiausia ir verta rašyti.

Akcininkų milijonierių dešimtukas
Asmuo Įmonė Akcijų vertė (mln. Lt)

Antanas Trumpa “Rokiškio sūris” 28.91
Valentinas Milaknis “Alna” 23.42
Arūnas Bartusevičius “Soncx grupė" 2233
Arūnas Martinkevičius “SBA” 1957
Antanas Vainauskas “SBA” 1333
Alg. Pažcmeckas “Žemait. pienas” 11.61
Danas Tvarijonavičius “Lifosa” 11.14
N.Dumbliauskienė “Utenos triko” 854
Vytautas Zabarskas “Ekranas” 7.12
Antanas Marozas “Ekranas” 7.11
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Aliutės Kampelis
Na , užtenka tų sovietmečio prisiminimų - pasikaskime į 

senesnius laikus.

Mokytojai
Pravardės atsirasdavo ne tik kaime. Kiekviena pastovi bendruomenė sukur

davo pravardes, net jeigu jų nereikėjo. Pavyzdys galėtų būti mokytojams duotos 
pravardės. Mokytojai senais laikais dažniausiai susilaukdavo pravardžių, tuo 
labiau, kad mokiniai Į juos nesikreipdavo pavarde, o tik “pone mokytojau”, “pa
nele mokytoja”. Kartais net nežinodavo mokytojo pavardės, tai kaip tada savo 
tarpe apie toki mokytoją pakalbėsi?

Mano laikais (pereitame šimtmetyje) Kaune visi žinojo matematikos mokytoją 
Riba-jiš, net ir kitų gimnazijų mokiniai ir jų tėvai. Niekas nežinojo, iš kur tokia 
pravardė atsirado, bet ji prilipo ir iki gyvenimo pabaigos Amerikoje jį sekė.

Mano pačios (“Aušros” mergaičių) gimnazijoje pravardės nebuvo labai iš
radingos. Labiausiai mėgiami mokytojai buvo meiliai vadinami Ambraziukas (J. 
Ambrazevičius), Angeliukas su sparniukais (nepaprastai rūpestinga geografijos 
mokytoja, nešiojusi peleriną, kuri atrodė kaip sparniukai). Dėl savo drabužių 
poetė Gražina Tulauskaitė, mėgdavusi rengtis raudonai, buvo vadinama Raudonoji 
Tula (tai buvo gerokai prieš sovietmetį!). Malonios, senyvos kalbų mokytojos 
buvo Madam ir Muetterchen. Labai griežta ir mėgstanti bausti paišybos mokytoja 
tapo Paišybelka, o Šepetys virto Ščiotka.

Bene įdomiausia pravardė buvo Cipkutė. Į gimnaziją atėjo naujas kapelionas. 
Per pirmą pamoką jis papasakojo romantišką istoriją apie žydaitę, pavarde 
Cipkutė, kuri įsimylėjo kataliką bernioką ir apsikrikštijusi už jo ištekėjo. Tuo 
pasakojimu jis stengėsi parodyti, kaip meilė gali atversti kitos tikybos žmogų į 
tikrą tikėjimą. Šią istoriją jis kartojo kiekvienoje klasėje, taigi aštuonmetėje 
mokykloje - apie 20 kartų! Kalbos nėra, kad jo pravardė iš karto pasidarė Cipkutė. 
Mokinės į jį kreipdavosi “kunigėli”, bet tėvai su juo kalbėdami mandagiai sa
kydavo: Kunige Cipkau!

If REDAKCIJOS PAŠTO
Kaip atrodė Ieva?

Pagal mokslinius tyrimus, žmonės egzis
tuoja apie 150,000 metų. Mokslininkai 
laikas nuo laiko paskelbia savo tyrimų 
rezultatus, kurie kartais patvirtina, kartais 
paneigia Senojo Testamento raštus. Dau
giau atsirado galimybių atradus DNA. 
Kartais net baugu darosi, ką gali pasiekti 
žmogus, panaudodamas savo protą.

Oxfordo Universiteto tyrinėtojai, remian
tis DNA, sukūrė genetinį žemėlapį ir priėjo 
išvados, kad mes visi esame palikuonys mo
ters, prieš 150,000 metų gyvenusios Rytų 
Afrikoje. Irkad tai yra mūsų genetinė Ieva, 
visiems mums gerai žinoma gundytoja Ieva. 
Oxfordo Universiteto genetikos mokslinin
kas Stephen Oppenheimer sako, kad yra 
akivaizdi galimybė, jog Ieva buvo juodoji, nes 
gyvenant Afrikoje juoda oda buvo reikalin
ga kaip apsaugos priemonė. Manoma, kad 
jos plaukai buvo trumpi ir garbanoti, ką pa
tvirtina dar dabar gyvenantys Indijos Vande
nyno salose palikuonys, kurie taip pat yra 

garbanoti. Be to, ji turėjo būti daug aukštes
nė ir stambesnė negu dabartiniai žmonės. 
Pagal įvairių kaulų iškasenas (Oazeh 9), 
rastas Izraelyje, mokslininkas Richard 
Neave rekoustruktavo net jos išvaizdą.

Po ledo gadynės, Afrikoje tarp dykumų 
atsirado derlingos “salelės” su augmenija, 
tai ir buvo pirmoji kūrimosi vieta. Tolimes
nė žmonių kelionė, remiantis DNA tyri
mais, iš Rytų Afrikos į Indoneziją ir Aus
traliją maždaug prieš 80,000 metų, o 
Europoje žmonės teatsirado tik prieš maž
daug 50,000 metų. Turint omenyje, kad 
prieš 80,000 metų jūros buvo seklesnės 46 
metrais, tuokart ir salų buvo daugiau, ir 
jūrų srovės davė geresnes sąlygas keliauti.

Mokslininkas Stephen Oppenheimer, 
skelbiąs tuos duomenis, tikisi, kad įvairių 
rasių žmonės daugiau supras vienas kitą, 
nes mūsų išvaizda ir odos spalva pasikeitė 
per daugelį metų gyvenant įvairiuose kli
matuose bei skirtingų kultūrinių išsivys
tymų aplinkoje. Algis Bučinskas

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO
Išvažiuoju į Lietuvą

Skiltyje „Žvilgsnis“ (MP Nr. 17, 2002. 
04.29), Viktoras Baltutis klausia “Ar ne 
per vėlu?”. Mano nuomonė: taip, jau per 
vėlu. Todėl išvažiuoju į Lietuvą.

Neverta šia tema per ilgai kalbėti. Aš 
atvykau į Australiją (iš Kanados) su tėvais, 
kai man buvo 16 metų, 1964 metais. Ade
laidėje įsijungiau į lietuvių veiklą, bet jau 
tada supratau, kad ilgainiui lietuvių kalba 
Australijoje yra pasmerkta pražūčiai.

Antanas Laukaitis minėjo lietuvių kal
bos nevartojimą lietuvių sporto klubuose. 
Tai jau buvo problema prieš 35 metus, ir 
vis blogėja. Jau tada, kai kuriems atrodė la
bai juokinga, kai aš paklausiau, kodėl tre
neriai nekalba komandai lietuviškai? Jiems 
atsakymas buvo visiškai aiškus: todėl, kad 
komandoje yra nelietuvių. Jiems atrodė dar 
juokingiau, kai klausiau, kam leidžiama sve
timtaučiams dalyvauti lietuvių sporto klube? 
Jiems atsakymas į tai buvo dar aiškesnis: 
todėl, kad jie geri sportininkai. Išvada tokia: 
nerūpi lietuvybė, tik taurių laimėjimas - 
nežiūrint, kad svetimtaučiai mums tas 
taures uždirba. Taigi, koks tai “lietuvių”

Artėja “Poezijos pavasaris 2002”
Norėčiau pranešti skaitytojams, kad 

gegužės mėnesį išvykstu į Lietuvą, kur 
dalyvausiu “Poezijos pavasario 2002” 
renginiuose, Kiekvienais metais šie ren
giniai vyksta paskutinę gegužės mėnesio 
savaitę. Paprastai sukviečiami reikšmingesni 
poetai iš įvairiausių pasaulio kraštų. Jų eilės 
rūpestingai išverčiamos į lietuvių kalbą. 
Taigi, kiekvienas autorius gali skaityti savo 
eiles originale, o šalia stovintis skaitytojas 
perskaito tas eiles, išverstas lietuvių kalbon. 
Žinoma, šiuose renginiuose dalyvauja nema
žas skaičius ir Lietuvoje gyvenančių arba 
išeivijos poetų, tad poezijos skaitymas įvai
riuose Lietuvos miestuose bei vietovėse įgau
na vis daugiau svorio. Lietuviai tiesiog mėgs
ta poeziją, mėgsta jos klausytis, gausiai susi
rinkdami ar tai kultūriniuose miesto cen
truose, bibliotckosc.ar aikštėse.

Norėdama išryškinti kai kuriuos pasisa
kymus, pati būdama rašytoja-poetė ir gana 
reguliariai (beveik kasmet) dalyvaudama 
“Poezijos pavasario” renginiuose Lietuvoje, 
kur susipažįstama - susidraugaujama su 
įvairiataučiais poetais, pacituosiu “Litera
tūros ir meno” puslapiuose (Lietuvoje lei
džiamas savaitraštis), spausdinamą aktuali
ją: UNESCO Gen. direktoriaus p.Koičiro 
Macuuros laiškas, skirtas kovo 21-ąjai - 
Tarptautinei poezijos dienai: "Jeigu egzistuo
ja menas, kuris panaikina ribas ir kuriam 
negalioja jokie apibrėžimai, tai toks menas - 

sporto klubas? Vienas treneris man pasakė: 
“Jei nori, kad visi kalbėtų lietuviškai, va
žiuok į Lietuvą”. Man atrodė gera mintis.

Dabar, po trijų su puse dešimtmečių, 
aš taip ir padarysiu: apsigyvensiu Lietuvoje. 
Ateinančių metų vasario mėnesį man 
sueina 55 metai, baigiu valdišką tarnybą ir 
tampu superanuantu. „Talka“ man atsiųs 
superanuaciją į Lietuvą. Nebijau šalčių: 
augau Kanadoje ir gyvenau 30 metų Can- 
berroje. Ir, galų gale, galėsiu kasdien visur 
su visais (gyvensiu Kaune, ne Vilniuje!) 
šnekėti savo mylima gimtąja kalba.

Ne visiems tai rūpi, bet man tai labai 
svarbu. Nenoriu pasenti čia, kur visuomet 
reikia kalbėti kalba, kuri man nemiela, ir 
kuriai nejaučiu jokio šiltumo. Jau dabar aš 
dažniausiai tarp “jauniausių” minėjime ar 
lietuvių subuvime. Kaip bus dar po 10 me
tų? Jau artėja pabaiga lietuvių veiklai ir 
kalbai Australijoje.

Man viskas aišku: myli pliažus, važiuok 
gyventi prie jūros. Myli karštį, važiuok gy
venti į tropikus. Myli lietuvių kalbą, grjšk į 
Lietuvą. Gintautas Kaminskas 

poezija. Kita vertus, poezija yra bendravimo 
būdas, poezija yra absoliuti kalbos laisvė, 
poezija - vieta, kurioje susitinka ir susipina 
realybė ir svajos. (...jPoezijayra mūsų gyve
nimo veidrodis, nors kartais gąsdinantis 
atveriamais nepažįstamais toliais.

Jungtinės Tautos šiuos 2002 m. yra pa
skelbusios kultūros paveldo metais, tad ska
tinkime poezijos kūrybą, vertimus, įsileiskime 
poeziją į savo gyvenimą... ”

Tito pačiu pridursiu, kad ruošiu spaus
dinimui savo 4-ąjį poezijos rinkinį. Su ge
riausiais linkėjimais.

Aldona Veščiūnaitė-Janavičienė

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Dar šiek tiek susikaupimo, 
Prieš akis meno siurprizas, 
Koks sėkmingas užbaigimas; 
Pijus dirbo pasiryžęs:
Pavertė prasto meno kontraktą, 
Į užburtą semi-abstraktą!

Paveikslą užsakęs pirkėjas, 
Jo atsiimti jau atėjęs, 
Prašo Pįjušo: “Leisk pamatyti, 
Kaip mano mergelė nutapyta?” 
Dulkė atsakė: “Paveikslas jau jūsų, 
Galit gėrėtis iš visų pusių!”

Akis išvertęs pirkėjas stena,
Dar turbūt nematęs modernaus meno,
Kažką subliovęs kaip galvijas,
Griebė paveikslą ir pasivijęs, 
Pijušą, iš visos gi jėgos, 
Vožė abstraktą Dulkei ant galvos!

Atlygintas tik šitokiu būdu, 
Aplinkui kur Pijus gyvena, 
Nebeieškos jis net gamtoj etiudų! 
Nieks neatjaučia modernaus meno, 
Laikas užmiršti Dulkei Parnasą, 
Ir su Kandinskiu, ir su Pikaso!

__________ Stasio Montvido eilės ir piešiniai
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Antanas 
Laukaitis

Kun. Antanas Saulaitis.

Jėzuitas - misionierius 
Antanas Saulaitis

Australijos lietuviai, ypač jaunimas, 
labai gerai pažįsta ir atsimena praėjusiame 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongrese Aus
tralijoje dalyvavusį visuomet besišypsantį, 
linksmą ir jaunatvišką jaunimo dvasios 
vadovą kun. Antaną Saulaitį. Tai žmogus 
ir asmenybė, galinti būti labai geru 
pavyzdžiu ne tik jaunimui, bet ir daugeliui 
mūsų. Neseniai kun. Antanas, kartu su 
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus 
direktoriumi Aleksandru Guobiu išleido 
labai įdomų ir vieną iš dramatiškiausių 
pastarųjų metų leidinių - “Lietuvių misijos 
Amazonėje”. A. Guobis aprašė lietuvybės
ir misionierių misijos nykimą Brazilijoje, o 
kun. A-Saulaitis, dabar gyvenantis Lietu
voje ir einantis Lietuvos ir Latvijos jėzuitų 
provinciolo pareigas, tai patvirtino, nes jis 
ten gyveno ir dažnai lankėsi.

Kun. A. Saulaitis gimė 1939 metais 
Kaune, baigė Augsburgo (Vokietijoje) 
lietuvišką gimnaziją ir 1961 metais Ame
rikoje universitete chemiją. Nuo pat jau
nystės priklausė įvairioms lietuviškoms 
jaunimo organizacijoms: Studentų Sąjun
gai, Lietuvių Bendruomenei, skautams. Jis 
paruošė ir išleido daug įvairių leidinių: 
vadovą jauniesiems skautams, skautų bro
lijos leidinį, redagavo skautų vyčių laikraštį, 
bendradarbiavo skautų “Aide”, “Draugo” 
skautų skyriuje ir kitur. 1961 metais jis 
įstojo į jėzuitų ordiną, tačiau visa lietuviška 
veikla, ypač su jaunimu ir skautais, nepa
sikeitė. Į Braziliją jis išvyko dar būdamas 
30 metų klierikas, nes labai norėjo dirbti 
su Brazilijos lietuviais, kurių bendruome
nė (po JAV) buvo pati didžiausia. Įšven
tintas į kunigus jis vėl išvyko j Braziliją ir 
džiunglėse išgyveno septynerius metus. 
Keliavo po Argentiną, Urugvajų, Vene- 

zuclą, Kolumbiją ir kitur. Ir šiais metais jis 
buvo nuvykęs į Braziliją, dalyvavo skautų 
stovykloje.

Dabar jau penkeri metai, kai kun. A. 
Saulaitis gyvena Vilniuje. Pradžioje jam 
Lietuvoje gyventi buvo labai sunku. Jis 
dėsto Vilniaus irTeisės universitetuose bei 
Dailės akademijoje krikščionišką kultūrą, 
skaito paskaitas apie dvasingumą ir socia
linę etiką, bet Lietuvos žmones, ypač vyres
nius, sunku suprasti. Jie yra labai užsidarę 
ir palyginti kuklūs. Būdamas didelis lie
tuvis patriotas ir veikėjas jis sako, kad retas 
lietuvis žino, ką reiškia būti lietuviu pa
saulyje tarp kitų tautų. Čia, Lietuvoje, kaip 
jis sako, lietuviški reikalai mažai kam rūpi 
ir retai kada išgirsi sakant, kad tai mūsų 
tėvynė, nes čia visi lietuviai ir nėra to, kas 
būna lietuviui gyvenant svetimame krašte. 
Lietuvoje vyksta varžybos ar net kova tarp 
dabartinių naujovių (kurias remia jaunoji 
karta) ir senųjų papročių, gyvenimo esmi
nių dalykų, remiamų vyresniosios kartos. 
Tai pastebima ir moksle, ir gyvenime, ir net 
bažnyčioje.

Ši A. Guobio ir mūsų Australijos lie

tuvių' jauhiirii ir'įkdutų ’draugo faiį.’ A. 
Saulaičio knyga yra tikrai labai įdomi ir 
Lietuvoje populiari, todėl patartina ir 
mums ją įsigyti ir perskaityti.

Meilė daug kainavo
Didžiausias Lietuvos dienraštis “Lie

tuvos rytas” savo priede “Gyvenimo bū
das” balandžio 6 dieną išspausdįno, pet vi
są puslapį užimantį straipsnį, paįvairintą 
spalvotomis nuotraukomis, apie į Lietuvą 
iš Australijos sugrįžusį 81 metų Petrą Vi
dugirį, kuris dabar gyvena Panevėžyje. P 
Vidugiris į Australiją atvyko po karo, įsi
kūrė Adelaidėje, dirbo automobilių fabri
ke. Vėliau persikėlė gyventi j Sydnėjų (kiek 
aš Lietuvių Klube ko klausinėjau, tai niekas 
jo nepažino), nusipirko namą ir gyveno iš 
už nuomą gaunamų pajamų. Prieš ketve
rius metus viską pardavęs, jis išvažiavo 
gyventi į Lietuvą, nusiveždamas 160 000 
Amerikos dolerių. Panevėžyje jis nusipirko 
už 170 000 litų namą. Susipažino su mote
rimi, kuri vaikščiodavo po namus, parda
vinėdama ožkos pieną. Po kurio laiko ji 
pradėjo rūpintis atvykusiu australiečių, jį 
globoti. Atsivesdavo dukrą, žentą ir sūnų 
su marčia. Jie pradėjo tvarkyti ir remon
tuoti apleistą namą. Visa tai patiko senam 
žmogui, jis pirko jiems brangių dovanų. Jai 
pačiai ir žentui nupirko po automobilį. Ji 
gavo iš jo nemažai dolerių. Galvodamas, 
kad tai yra testamentas, jis pas advokatę 
pasirašė ir namo perleidimo (tai moteriai) 
dokumentą, paliekant jam iki gyvos galvos 
tik vieną kambarį. Po kurio laiko jis susi- 
rando jauną 33-jų metų moterį, kuriai jis 
daug padėjo, kai ji sirgo. Jai pasveikus jie 
apsivedė. Apie tokį gyvenimą ir žmoną 
lietuvaitę jis visą laiką svajojo gyvendamas 
Australijoje. Jie abu prisiglaudė tam kam- 
batyje, kuris jam liko iš viso užrašyto kitai 
moteriai namo. Jis teismo keliu bandė at
gauti savo namą, sakydamas, kad nesu
prato, kokį dokumentą pasirašė, tačiau 
advokatė, kuri tvarkė tuos dokumentus, 
teisme liudijo, kad viskas jam buvo išaiš
kinta ir jis žinojo ką daro. Taip jis namo ir 
neatgavo. Dabar Petras bijo net į lauką iš 
kambario išeiti. Jis su žmona pakabino ant 
durų didelę spyną, nes nori apsisaugoti nuo 

dabartinės šeimipinlĮės vjzitų, kuri atėjiįsi 
elgiasi kaip nori, spardo užrakintas duris 
ir net spyną sulaužė.

Kiek dar laiko taip gyvens buvęs aus- 
tralietis ir jis nežino, nes dabar iš likusių 
pinigų galėtų tik nedidelį butuką nusipirk
ti. Gi jauną žmoną turintis Petras nori 
atrodyti jaunesnis, anksčiau net galvojo 
darytis plastinę veido operaciją, tačiau tam 
jau gal ir pinigų nėra. Kaimynai su pašaipa 
sako, kad tiek pasaulio matęs, o proto 
neturi. Ką gi padarysi, meilė ir jauna mo
teris jau ne vienam mūsų australiečiui 
Lietuvoj galvelę susuko ir tai jiems nema
žai doleriukų bei sveikatos kainavo.

Nepasisekė
Keletą metų prieš Barcelonos olim

piadą Adelaidėje gyveno iš Lietuvos at
vykęs žinomas krepšininkas, rinktinės 
žaidėjas Romanas Brazdauskis. Čia jis 
dirbo įvairius darbus, su australais žaidė 
krepšinį, taip pat padėjo Adelaidės “Vyčio” 
krepšininkams. Truputį vėliau atvyko ir jo 
žmona su mažu vaikučiu. Ji taip pat dirbo 
Lietuvių Namuose. Visa šeima gyveno šalia 
Lietuvių Namų esančiame pastate. Jie 
greitai susidraugavo su vietos ir kitais Aus
tralijos lietuviais, buvo jų mėgiami. Adelai
dėje jiems gimė kitas berniukas. Vėliau 
man lankantis Lietuvoje abu džiaugdamiesi 
sakė, kad šeimoje turi vieną australiuką.

Prieš Barcelonos olimpiadą sudarant 
Lietuvos krepšinio rinktinę, į ją buvo pa
kviestas ir Romanas. Jis paliko Australiją 
ir grįžo į Lietuvą. Kaip žinom, Lietuvos 
olimpinė rinktinė Barcelonoje laimėjo 
bronzos medalį. Po olimpiados jis žaidė 
įvairiose krepšinio komandose ir gyveno 
Kaune. Kaip visi gerai žinome, gyvenimas 
Lietuvoje nėra lengvas, žmonės bando 
verstis ir gyvenimą palengvinti įvairiais 
būdais: ar tai įveždami ir parduodami 
automobilius, ar tai darydami visokius 
legalius ir nelegalius biznius. Ir štai Lietuvoj 
paskelbta iš Vokietijos gauta žinia, kad 
lietuvis Romanas Brazdauskis, kartu su 
kitais šešiais lietuviais ir dviem rusais 
buvo suimti vežant didžiulę cigarečių

Nukelta j 7 psL

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

Tęsinys, pradžia MP Nr. 1 (2001)
Susėdę prie stalo mes apsilaižydamos 

: greitai viską suvalgėm.
“Niekas maisto mums daugiau nebe- 

normuos,” - kikeno Bronė.
“Ne... Aš dar nesu tikra,” - patraukė 

pečiais Julija.
Užbaigus savo lėkštę pirma, nuėjau 

pakartoti.
“Oho... Atrodo, kad tau patiko mūsų 

virimas,” - juokavo virėjas, nugraibydamas 
taukus ir pildamas man.

Taigi, mes visos, persivalgiusios ta riebia 
aviena ir išsipūtusiais pilvais, grįžom atgal 
ir sukritom į lovas.

Aš miegojau kaip užmušta, kol mane 
pradėjo kankinti baisūs sapnai, o kai aplink 
mane pradėjo sproginėti bombos, išsigan
dus pabudau.

Apsidžiaugus, kad tai buvo tik sapnas, 
atsisėdau lovoje, bet ir vėl buvau išgąsdinta 
man nepažįstamų garsų. Mano draugės irgi 
negalėjo miegoti. Išsigandę palindom po 
antklodėm spėliodamos, kas tai galėtų būti. 
Bet kai triukšmas nustojo, mes vėl užmi
gom. Kitą dieną sužinojom, kad tai buvo 
tik posumai, ieškantys maisto.

Po vidurnakčio, pasijutau labai blogai. 
Buvo šalta birželio naktis. Šalimais drau
gės irgi vartėsi ir dejavo per miegą. Mano 
ištinęs pilvas burbuliavo ir darėsi vis blo
giau. Iššokau iš lovos ir pasileidau bėgti į 
išvietę, kuri buvo apie šimtą metrų nuo 
mūsų namelio, bet nebespėjau.

Prausykloje aš jau buvau pradėjus 
-------------------------------------: --------------------garsiai juoktis?” - stebėjosi Julija, užsiėmus
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plautis su lediniu vandeniu, kai įbėgo 
Bronė.

“O, Ale, kaip man skauda,”- dejavo ji, 
tupėdama ant skylės.

Užsidengus ranka bumą, ją pasekė ir 
Julija, o vargšė Genė, nebespėjusi atbėgti, 
privenk: šiukšlių dėžę šalia namelio.

Ir taip atsikratę tos riebios vakarienės, 
sušalusios, parsivilkom atgal į lovas.

“Tie rupūžės, chuliganai virėjai... Jie 
tikrai buvo įdėję mums ricinos... Palaukit, 
aš jiems rytoj parodysiu...”, - siuto iš po 
antklodžių Genė.

“Merginos, mums nereikėjo taip pri
siėst!,” - nuleido juokais Bronė.

“Bet buvo skanu... Labai skanu... Ar 
ne?” - aš ir vėl apsilaižiau, nors ką tik 
neseniai sirgau.

“Pamirškim... Mes buvom ne vienos, 
kurios apsikiaulinom. Ten bėgiojo į tualetą 
ir daugiau iš mūsų transporto. Mums buvo 
gera pamoka, o dabar eikim miegoti,” - 
nutildė mus visas Julija.

Snūduriuodama aš atsiminiau savo 
sumuštinį, suvyniotą nosinaitėje, ir šitą 
pirmą nelaimingą susipažinimą su Aus
tralijos patiekalais.

Kai garsus juokas pažadino mus, mes 
dar tebemiegpjom. Pašokus iš lovos kurį 
laiką negalėjau suprasti, kas darėsi. 
Atsiguliau vėl ir užsitraukiau antklodes iki 
ausų, bet kai tas juokas nenurimo, prisi
miniau tuos pasakojimus, kuriuos girdėjau 
dar tebebūdama Vokietijoje.

“Kas ten dabar darosi? Kas galėtų taip

Bonegillos stovykloje. Laisvu laiku padėdavau australui ūkininkui ganyti avis ir gau
dyti triušius.

rankomis ausis.
Kai juokas nutilo, visos subėgom prie 

lango žiūrėti, kas tas pamišėlis galėjo būti. 
Bet ten vaikščiojo tik normalūs žmonės, 
eidami į prausyklą su rankšluosčiais ant 
pečių.

“Jis tikrai turėjo būti lunatikas,” - nu
sprendė Bronė.

Dabar saulė jau kyšojo virš sekančio 
namelio. Lauke buvo šalta, ir net žolė 
baltavo apšarmojus. Jautėsi lyg tikras 
speigas.

“Laikas keltis. Stovykloje žmonės jau 
eina pusryčiauti,” - ragino Bronė, žiū
rėdama per langą.

“Ah... Eik miegot... Peršalta keltis...” -

- išgirdau Genę, voliojantis lovoje.
“Maniau, kad Australijoje bus karšta,”

- pasipurtė Julija.
Žvilgterėjus į vidurį kambario, pama

čiau geležinį pečių, šalia kurio buvo dailiai 
sudėta krūvelė malkų.

“Kodėl mes neužsikuriam jo? Gal kaip 
nors apšilsim?” - atsigręžus paklausiau savo 
naujos draugės.

“Aš nežinau kaip... Teisybė... Nežiūrėk 
taip į mane.”

“O kaip tu, Julija? Ar moki?”
“Pabandykim, Ale,” - sutiko ji, risda

masi iš lovos.
Su jos pagalba, mudvi greit pakūreni 

ugnį. (Bus daugiau)
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Kas- kur...
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kontrabandą. Kaip pranešė Vokietijos 
spauda, jie Šiaurės Reino - Vestfalijos 
žemėje buvo įsirengę slaptą tranzitinį 
sandėlį kuriame cigaretės iš Lietuvos ir 
Rusijos būdavo perkraunamos ir vežamos 
į Belgiją ir Angliją. Buvo susekti penki 
sunkvežimiai su 14 milijonų cigarečių. 
Dokumentuose buvo nurodyta, kad veža
ma įvairios technikos ir elektroninės 
prekės. Didžiausią įspūdį Vokietijos mui
tininkams padarė plombos, kurios profe
sionaliai buvo padarytos su Lietuvos mui
tinės antspaudais. Visa ši operacija turėjo 
tyšius su Vilniuje registruota “Hilton” ben
drove, kurios tikslas buvo slėpti ir gabenti 
kontrabandines cigaretes. Bendrovės di
rektorius Vygantas Panka ir dar du broliai 
buvo suimti Dortmund mieste, o R. Braz- 
dauskis ir dar du jo bendrai buvo suimti

Ęisįlęben miestelyje. Įvykusiame teisme 
didžiausią penkių metų bausmę gavo bu
vęs bendrovės direktorius V. Panka, o R 
Brazdauskis nuteistas trejiems metams ir 
aštuoniems mėnesiams kalėjimo. Atrodo, 
pasibaigė buvusio Lietuvos rinktinės krep
šininko sportinė katjera. Dabar teks para
gauti ir kalėjimo duonos, nors Vokietijos 
kalėjimuose sportas yra toleruojamas.

* * *

Anglijoje dvi seserys, sužinojusios kad 
jų tėvas serga vėžiu ir kad jam liko gyventi 
tik kelios dienos, per 60 valandų suorga
nizavo bendras vestuves ir po jų - bendras 
iškilmes. Jos norėjo, kad prieš mirtį tėvas 
atlydėtų jas iki altoriaus, ką jis ir padarė. 
Invalido vežimėlyje sėdintis tėvas džiau
gėsi ir vestuvių baliumi. Dukterys su savo 
sužadėtiniais vestuves buvo numatę vėliau, 
tačiau visį pildydami mirštančio tėvo norą 
dalyvauti vestuvėse, viską pakeitė tuo 
suteikdami džiaugsmo tėvui.

□

Gegužės 7 - birželio 1 dienomis Sydnėjaus Knight Darren Gallery, Level 1, 
840 Elizabeth Street, Waterloo (tel.: (02) 9699 5353) prasideda melboumiškio

Daniaus Kęsmino
skulptūros paroda

Maloniai kviečiame visus joje apsilankyti. Tarp kitų darbų turėsite progą pamatyti ir 
garsiąją instaliaciją “Robert Hughes”.

Primename, kad šį jauną ir perspektyvų lietuvį skulptorių skaitytojams išsamiai 
pristatė dr. Genovaitė Kazokienė MP Nr. 13 (2002.04.01) 4 psL

PAPILDYMAS. MP Nr. 17 (2002.04.29) 3 psl. tilpusiame straipsnyje “Velykos su 
misijonierium Hermanu Šulcu SDB”, per klaidą praleista pavardė “Ačiū..., Ramonai ir 
Ramučiui Zakarevičiams,... ir visiems kitiems,...” Sydnėjaus Parapijos Komitetas

<į pagat6ą šeimininkėms
Šiek tiek apie bulves

Botaniškai bulvės vadinasi Solatium 
tuberosum, o pagal tarmes bulvės vadi
namos: roputės, gumbeliai, bulbės, (ispan.) 
potata, botata, (angį.) potato, spuds ir dar 
kitaip...

Bulvės į Europą atkeliavo XV a. pa
baigoje iš Pietų Amerikos, Andų kalnų 
regiono. Kad bulvės yra labai vertingas 
maisto produktas ir pašaras, pripažinta tik 
XVIII a. Per šimtmečius kultivuojant ir 
gerinant sėklą, šis šakniavaisis tapo žmo
nėms ir gyvuliams pagrindinis maisto 
produktas.

Bulvių maistingumas. Bulvėse yra 
organinių medžiagų: baltymų, riebalų, 
angliavandenių, mineralų, vitaminų.

Baltymai (protein): jų bulvėse nedaug, 
tik 2%, tačiau biologiškai jie labai vertingi. 
Riebalai (fat), jų yra mažai, tik 0.1%. 
Angliavandeniai (carbohydrates), jų esti 15- 
17%, daugiausia krakmolo pavidalo. Nuo 
krakmolo kiekio priklauso bulvių kolo- 
ringumas. Žmogus turi gauti 54-58% visų 
kolorijų iš angliavandenių. Rekomen
duojama gauti daugiau angliavandenių iš 
bulvių, o mažiau iš cukraus.

Mineralinės druskos (minerals): 100 
gramų bulvių yra apie 1 gramas mineralinių 
druskų. Jos reikalingos beveik visoms or
ganizmo ląstelėms, ypač kaulams, kraujui. 
Svarbiausios mineralinės medžiagos bul
vėse yra: kalis (potassium), kalcis (calcium) 
ir chloras (chlorine). Suvalgant per dieną 
400 gr. bulvių, organizmas gauna 15-20 % 
kalio ir 12% kalcio reikalingo kiekio.

Vitaminai (vitamins): kiek bulvėse yra 
vitaminų, priklauso nuo bulvių subrendimo, 
augimo, vietos, laikymo sąlygų ir ypač nuo 
laikymo trukmės. Pvz., 100 gr. bulvių vita
mino C vidutiniškai yra 15 mg. Tik iškas
tose bulvėse jo būna apie 30 mg., po trijų 
mėn. lieka 10 mg. O nuo šviesos pažalia
vusiose bulvėse išnyksta vitaminai C, BĮ, 
B2. Lieka tik baltymai, krakmolas ir kai 
kurios mineralinės medžiagos. Bulves su

maišius su kiaušiniais ar pienu, pakyla bal
tymingumas net iki mėsos lygio.

Bulvėse yra Solanino - nuodingos me
džiagos (toxic). Jei solanino yra daugiau 
kaip 0.06% žmogus gali apsinuodyti. Dau
giausia solanino būna pažaliavusiose bul
vėse. Tokių bulvių negalima vartoti maistui. 
Bulves verdant, solaninas ištirpsta. Truputį 
sudygusias bulves, bet nepažaliavusias, 
reikia storiau nuskusti, o vandenį .kuriame 
virė - išpilti. Kad bulvės nepažaliuotų ir 
nesudygtų, jas reikia laikyti tamsoje, 4 
laipsn. temperatūroje.

Parduotuvėse ne kartą teko matyti jau 
stipriai pažaliavusias bulves, kurios ištisas 
valandas, dienas laikomos neoninių lempų 
šviesoje, kad patrauktų pirkėjo akį. Tokių 
bulvių nereikia pirkti.

Atkeliavusioms bulvėms į Europą buvo 
skirta daug pagarbos. Radau pasakojimą, 
kad vieną kartą prancūzų karalienė Marija 
Antuanetė atėjo į balių papuošta suknele 
nematytomis gėlėmis - bulvių žiedais. 
Nematytos gėlės sukėlė sensaciją dvariškių 
ir valstiečių tarpe, bulvės tapo vis popu- 
liaresnės.

Šaunios šeimininkės teigia, kad iš bulvių 
galima pagaminti net 200 skirtingų patie
kalų. Čia vienas receptas.

Bulvių tortas:
0,5 kg. bulvių,
150 gr. cukraus, 
citrinos žievelė, 
2 kiaušiniai, 
šaukštelis kepimo miltelių.
Cukrus ir kiaušinių tryniai gerai iš

trinami, sudedamos virtos tarkuotos bul
vės, tarkūota citrinos žievelė ar vanilinis 
cukrus ir gerai išmaišoma. Baltymai išpla-' 
kami, suberiami kepimo milteliai ir lengvai 
sumaišoma su paruoštomis bulvėmis. •

Kepama orkaitėje apie 1 valandą.
Gero apetito!
Maistingumo medžiagų lentelė paimta 

iš knygos “Bulvių valgiai”.
Palionija
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Faustas Sadauskas kviečia į parodą
Neperseniausiai Melboumo 

Essendon priemiestis pasipuošė 
įdomia smiltainio skulptūra (žr. 
nuotrauka kairėje).Smagioje san
kryžoje tarytum pusiasalyje atsi
radusią neįprastą kompoziciją, 
puikiai matomą visiems eismo 
dalyviams, sukūrė Melbourne gy
venantis lietuvis skulptorius 
Faustas Sadauskas. Nepaprastai 
produktyviai dirbantis meninin
kas šio darbo ėmėsi laimėjęs 
valstybinį konkursą. Tai jau antra 
visuomeniniu užsakymu sukurta 
mūsų Fausto skulptūra,puošianti 
Melboumo miestą

O štai ateinantį antradienį 
nepailstantis skulptorius kviečia 
į savo naujausių darbų darbų 
parodą Span Galleries 1, 2 and 3 
(beje, prieš pora mėnesių toje pat 
galerijoje vyko Dalios Antanai
tienės skulptūros paroda I am a 
woman).

Naujausi Fausto darbai lankytojų akį džiugins nuo gegužės 21 d. iki birželio 1 d. 
Atidarymas - antradienį, gegužės 21d., nuo 5 iki 730 vai. popiet Galerijos adresas: 
45 Flinders Lane, Melbourne, Vic 3000.

Telefonas: 61-3-96500589. E-mail:span@vicnet.net.au Galeriją galima aplankyti 
ir elektroniškai adresu: www.spangalleries.com.au R.B.

Dėmesio NSW lietuviams!
Per Sydnėjaus Lietuvių Klubą (kaip inkorporuotą vienetą), Ramonos Ratas- 

Zakarcvičicnės iniciatyva, yra gauta stambi $13 200 finansinė parama sukurti 
elektroninį informacijos centrą apie NSW valstijoje gyvenančius ar gyvenusius 
lietuvius, jų organizacijas bei veiklą apskritai. Parama vadinasi “2001-2002 
Community Development Grant”. Ji yra suteikiama per “Community Relations 
Commision” ir apie jos paskyrimą lietuviams pranešė NSW Premjeras Bob Carr.

Lietuviško informacijos centro sukūrimas yra plataus masto kompiuterinis 
projektas. Laikui bėgant šis centras sukaups ir archyvinę medžiagą, tokiu būdu 
gausiai užfiksuojant NSW lietuvių veiklą bei jos kroniką nuo pirmųjų atvykimo 
dienų.

Šiuo metu, visi NSW lietuvių organizuoti vienetai yra prašomi nedelsiant 
pateikti savo veiklos pobūdžio bei trumpą istorinę apžvalgą lietuvių ir anglų 
kalbomis (arba bent viena šių kalbų), ne ilgesnę kaip du puslapiai. Svarbu yra 
kontaktiniai organizacijų adresai, bet pageidaujamos ir 2-4 spalvotos nuotraukos, 
kurios bus grąžintos.

Medžiagą prašome perduoti rašinių koordinatoriui šiuo adresu:
Dr. Vytautas Doniela, RO. Box 189, Bankstown, NSW 1885, tel.: 9796 3314, 

arba palikti dėl jo Sydnėjaus Lietuvių Klubo raštinėje.
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

“ -■ atmintyje
kymais ir protokolais, pokalbiais su buvu
siais rezistentais ir kt

Knyga dviejų dalių. Pirmoji skirta VR 
organizavimo istorijai ir karių bei karinin
kų likimams. Čia (418 psl) pateikta daug 
skirtingos vertės informacijos. Vertingos 
medžiagos autorius surinko apie Kauno 
(301,308 ir 310 bat.) ir Vilniaus (303, 305, 
306 ir 309 bat.) pėstininkų pulkus, jų 
padalinius, vadus ir karininkus, atskirų 
batalionų kautynes ir netektis. Naujų žinių 
pateikta apie karo mokyklą Marijampolė
je, po pasaulį išblaškytų vadų ir kariūnų 
likimus. Šioje knygos dalyje pateikta ir 
žuvusių VR karių sąrašai.

Antroji knygos dalis (242 psl) - skirta 
pokario rezistencijai, antisovietiniam po
grindžiui ir partizaniniam pasipriešinimui 
“Tauro” apygardoje, ypač “Žalgirio” rink
tinei, veikusiai autoriaus gimtosiose apylin
kėse. Abi knygos dalis jungia taį kad vokie
čiams likvidavus VR, daug jos karių ir ka
rininkų įsijungė į partizaninę kovą su rau
donaisiais okupantais. Tekstą papildo žu
vusių ir areštuotų partizanų bei represuotų 
šeimų sąrašai. Įdomios apybraižos apie at
skirus partizanus ir kitus laisvės kovotojus.

“Plechavičiukai
Kazys Blaževičius, Kaunas 

buvęs VR kariūnas

Neseniai pasirodė buvusio Vietinės 
Rinkinės kario Stasio Gvildžio knyga 
“Kruvini likimai” (išleido Lietuvos Nepri
klausomų rašytojų sąjunga, 2001, 660 psl., 
500 egz.). Šis stambus leidinys yra trečioji 
autoriaus knyga.

Trilogijoje jis pateikia išsamią gen. Po
vilo Plechavičiaus Vietinės Rinktinės 
istoriją. Anksčiau autoriaus išleistos knygos 
yra: “Laisvės troškimo kaina” (1999) ir 
“Gen. E Plechavičiaus kariai savanoriai” 
(2000).

Stasiui Gvildžiui likimas skyrė sunkų 
išbandymų kelią: likviduojant Rinktinę - 
nacių vos nesušaudytas; beteisio žmogaus 
priverstinės klajonės po karo siaubiamą 
Europą ir vergo dalia nacių karo mašinoje; 
erškėčiuoti sovietų lageriai ir bolševikinio 
saugumo teroras.

Rašydamas knygą, autorius naudojosi 
įvairių archyvų dokumentais, buvusių VR 
karių, ano meto įvykių dalyvių ir liudinin
kų atsiminimais, sovietinio saugumo 
archyvo medžiaga, VR štabo įsakymais ir 
direktyvomis, partizanų dalinių vadų įsa-
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Dėmesio - nauja informacijos svetainė
Vilnius, gegužės 3 d. (ELTA). Jau veikia 

nauja “Lietuvos telekomo” interneto vartų 
"lakas” informacijos svetainė “Tako gidas” 
(www.takas.il/gidas). Čia apsilankius ga
lima sužinoti tą pačią informaciją apie 
laisvalaiki, pramogas, sportą, keliones ir 
pan., kaip ir paskambinus į didžiausią 
duomenų bazę Lietuvoje turinčią infor
macijos tarnybą 118.

Tai - Lietuvos miestų ir tarptautiniai 
telefonų kodai, valstybių kodai ir sostinės, 
pašto indeksai, muitinės valiutų kursai, bet 
kurioje šalies vietoje esančių taksofonų 
numeriai, visų Lietuvos radijo, stočių 
dažniai, informacija apie Lietuvos ir 
pasirinktos šalies laiko skirtumą ir pan. Be 
to, “Tako gide” pateikiama visapusė 
informacija apie įvairius visų Lietuvos 
miestų renginius - kinus, teatrus, kon
certus, parodas ir ekspozicijas, pramogi
nius vakarus baruose ir kavinėse. Sporto 
aistruoliai, negalėję stebėti krepšinio ar 
“Formulės 1” varžybų, čia gali sužinoti

juos dominančius rezultatus, rungtynių 
grafiką ir transliacijų laiką. Norintiesiems 
keliauti po Lietuvą pateikiama kaimo 
turizmo bei būtina visų šalies viešbučių 
informacija. Norintieji pasitikrinti loterijos 
bilietus svetainėje ras oficialių loterijų 
svetainių nuorodas.

Interneto vartai ‘Takas” lietuvių kalba 
pradėjo veikti 1997 metais. Dabar tai - 
vieni didžiausių ir labiausiai lankomų 
interneto vartų Lietuvoje, turintys daugiau 
kaip 60 partnerių ir turinio teikėjų. 2002 
m. balandi buvo daugiau nei 150 000 
registruotų “Tako pašto” ir kitų interneto 
vartų “Takas” paslaugų vartotojų. Šiais 
metais buvo baigta diegti nauja, pažangi 
interneto vartų “Takas” “Microsoft” plat
forma. Ji leidžia vienu metu aptarnauti iki 
10 000 vartotojų ir teikti įvairias paslaugas 
milijonui registruotų vartotojų.

“Tako gidas” - tai - bendras “Tako” ir 
“Lietuvos telekomo” antrinės įmonės 
“Lintel” projektas.

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

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

E-mail: slc@lithuanianclub.org.au 
www.lithuanianclub.org.au

Sydnėjaus Lietuvių Klubas kvipcid visus narius ir jų svečius 
lankytis savo Klube.
DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vai.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai.
Uždarytas tik antradieniais.
Sekmadieniais nuo 3 vai. iki 4 vai. po pietų rodomi lietuviški iilmai

Naujai atsidariusi virtuvė ‘Pas Aldoną dirba

♦ penktadieniais nuo 6.00 iki 9.00 vai. vakaro,
♦ šeštadieniais nuo 12.30 iki 8.00 vai. vakaro ir
♦ sekmadieniais nuo 12.30 iki 6.1X1 vai. vakaro.
Kviečiame visus lankytis ir ragauti naujos ir energingos virėjos - 
Aldonos patiekalus.

Sydnėjaus Lietuvių Klubo Bibliotekos Bičiulių Būrelis gegužės 19 dieną, 
sekmadienį, 2 vai. p.p. Lietuvių Klube ruošia popietę apie teatrą.

Teatrologė LIUDA APINYTĖ-POPENHAGEN pristatys

HELMUTĄ BAKAITĮ,
įžymų aktorių, režisierių ir dabartinį NIDA režisūros skyriaus direktorių.

Lietuvių ir anglų kalbomis, panaudodamas video juostas, jis kalbės apie teatrą, 
teatro meną, savo patirtį ir veiklą teatre. Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

Praėjusį šeštadienį (gegužės 4 d.) vykusiame vakare “Alutis putoja - 
berneliai kvatoja” buvo ištrauktas laimingas nario numeris - 698, 
kuris priklauso Nijolei Jurkšaitis. Deja, $100 prizo N.Jurkšaitis 
nelaimėjo, nes nebuvo.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Geelongo Lietuvių Bendruomenės choro “Viltis”

Veiks loterija! Bus prizai už spalvingiausius čigonų kostiumusir kita programa

Kur: Lietuvių Namuose, Bcauford Avė., 
Bell Post Hill, Geelong.

Kada: Šeštadienį, gegužės 25 d., 2002.
Virtuvė veiks nuo 7.30 p.m.
Bilieto kaina - $15 / karšta vakarienė - $ 10 
/ kava ir pyragai - $2.
Gėrimus atsinešti savo.

Pelnas skiriamas choro “Viltis “ 
dalyvavimui XXII Australijos 
Lietuvių Dienose Adelaidėje

Dėl bilietų skambinti: K.Starinskui tel.: 5278 3660 arba A.Scano 5248 2493 (ah).

Melbourne Lietuvių Pensininkų sekantis susirinkimas ir pietūs 
Lietuvių Namuose įvyks antradienį, gegužės 14 dieną, 10 vai.

Lietuvių Pensininkų Valdyba

Vaikų piešinių paroda
Paskutinė vaikų piešinių paroda Melbourne buvo prieš dvejus metus. Didžiavomės, 

kad bendruomenėje yra tiek gabių vaikų. Dabar kai kurie jau peržengė vaikų amžiaus 
ribą, bet priaugo naujų, kurie piešia, tapo, kuria paveikslus. Norėtume, kad ne tik tėveliai, 
bet ir visa bendruomenė galėtų jų darbais pasidžiaugti.

Paroda numatyta š.m. birželio 30 d. ir liepos 7 d. Parodos - konkurso sąlygos:
1) dalyvauja dvi amžiaus grupės: iki 10 metų ir 11-14 m.;
2) piešinių tema laisva;
3) piešinio dydis ne mažesnis kaip 21 x 29 cm. (A 4);
4) piešinius prašome paklijuoti ant kartono;
5) piešinio pavadinimą ir autoriaus vardą, pavardę ir amžių užrašyti tik antroje pusėje;
6) ne daugiau kaip trys paveikslai to paties autoriaus;
7) visi darbai turi būti pristatyti Entuziastėms iki šeštadienio, birželio 29 d.
Laukiame Melburno ir Geelongo vaikų darbų.
Jei kas norėtų skirti asmenišką premiją labiausiai patikusiam kūriniui, prašome 

pranešti Entuziastėms. Melbourno Entuziastės

įkaityk “Wlūsut&astogę” — viską žinosi!

Atsisveikinimo 
koncertas

teatro salėje
“Gintaro” tautinių šokių ansamblis 

kviečia visus, visus į Melbourno Lietuvių 
Namus gegužės 19 d. (sekmadienį), 1.30 
vaL po pietų. Pamatysite daug naujų, dar 
nešoktų ir nematytų šokių. Pasirodys

Jungtinis Australijos Lietuvių Choras ir vokalinis duetas “Tembras”.
Įėjimas $15, o visus mokyklinio amžiaus vaikus kviečiame veltui.
Savo apsilankymu paremsite vykstančius koncertuoti į Lietuvą. Laukiame atvykstant 

jūsų visų su vaikais ir anūkais (įėjimas jiems nemokamas).
Iki pasimatymo Atsisveikinimo koncerte. Ginta riečiai

Kvietimas
Šių metų gegužės 19 dieną Adelaidės lietuvius aptarnaujantis gerbiamas klebor 

kun. J.Petraitis MIC švenčia kunigystės 50 metų auksinį jubiliejų.
Ta proga 11 vai. ryto bus iškilmingos šv. Mišios, o po jų - sukaktuviniai piet 

Parapijos salėje, St. Peters.
Norintieji dalyvauti sukaktuviniuose pietuose, yra kviečiami užsirašyti iki gegužės 

dienos, pas Liet. Caritas Ine. Tarybos narį Vincą Vieraitį, tel: 8337 0151.
Pietų kaina - $15 asmeniui. Parapijos Taryl

Pranešimas
Sydnėjaus skautų židinio “Liepsnojanti Lelija” nariai šeštadienį, gegužės 18 

dieną, 2 vai. po pietų kviečiami atvykti į Lietuvių Klubą Bankstowne (koncertinos 
salę), kur bus aptariama ateities veikla. Tėvūnas
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Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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http://www.takas.il/gidas
mailto:slc@lithuanianclub.org.au
http://www.lithuanianclub.org.au
mailto:mpastoge@bigpond.com
http://www.users.bigpond.com/mpastoge
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