
.0<J

Eina nuo 1949 Australian Lithuanian Weekly Post Print Approved PP 255003/01774 Kaina - Price $1 50 2002.07.22 Nr. 29 (2793)

Karaliaus Mindaugo Šventė Sydnėjuje
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba šią 

šventę - minėjimą surengė liepos 6 dieną 
Sydnėjaus Lietuvių Klube. Šventė buvo 
pavadinta “Karališki pietūs”.

Klubo valgykloje prie padengtų stalų 
susėdo apie 50 sydnėjiškių lietuvių. No
rėta sodinti pagal krašto (aukštaičių, že
maičių, suvalkiečių, dzūkų, kapsų, zana
vykų ir kt.) - genčių priklausomumą. Gy
vendami Sydnėjuje draugiškoje nuotaikoje 
svečiai sėdo kur kam patiko.

Apylinkės Valdybos pirmininkas dr. 
Ramutis Zakarevičius apibūdino šią šven
tę, jos prasmę ir reikšmę.

Šauklys (Algis Bučinskas) stipriais 
lazdos dūžiais į grindis skelbia, kad kara
lius Mindaugas ateina į svetainę. Įžengia 
karalius Mindaugas (Aurelijus Šliavas). Jo 
galvą puošia karūna. Mindaugas savo kal
boje (ištraukos iš Justino Marcinkevičiaus 
“Mindaugas”) sielvartauja ir skundžiasi dėl 
savo karūnacijos, dėl sukeltų skriaudų ir 
rūpesčių. Baigdamas sako: "... Štai aš jau 
vainikuotas! Karūna aštriais dygliais 
pervėrė man kaktą. Štai, laša mano kraujas. 
Pažiūrėkit!.... (Rodo į nukryžiuotąjį) Štai, 
jam ir šonas pervertas... Žinau, kad atsiras 
toksai, kuris vieną dieną ir mano širdį 
pervers. Bet ir tąsyk jūs tematysi t šypseną 
ir džiaugsmą ant mano lūpų... Nes ant jų 
plevens vienintelis ir teisingiausias žodis. 
Ar mokate tą žodį - LIETUVA ? ’’

Iš “kunigaikščių ir valdovų” Mindaugui

Lietuvos įvykių apžvalga

Lietuviai nepasitiki partijomis
(ELTA). Didžioji Lietuvos gyventojų da

lis - 68% - politinėmis partijomis kaip 
institucija nepasitiki. Didesnio pasitikėjimo 
partijos nesulaukia jau trejetą metų. Daž
niausia to priežastis - melas ir pažadų nete
sėjimas.

“Vilmorus” tyrimo centro atlikta gyven
tojų nuomonės apklausa parodė, jog tik 5 
% piliečių pasitiki partijomis, o tai ypač 
žemas pasitikėjimo lygmuo, palyginti su 
kitomis institucijomis. Nuo 1999 metų 
pabaigos nepasitikinčiųjų partijomis 
skaičius sudarė 69-74% visų apklaustųjų.

Apklausus 1005 gyventojus paaiškėjo, 
jog 685 iš jų partijomis nepasitiki. Jie buvo 
paprašyti nurodyti ne daugiau kaip dvi 
nepasitikėjimo priežastis.

36.1% respondentų teigė nepasitikį 
partijomis, nes, jų nuomone, jos daug žada, 
bet nieko nepadaro, meluoja bei nevykdo 
programų. 18.1% apklaustųjų įsitikinę, kad 
partiečiai dirba tik savo naudai. 17.8% pa
stebėjo, jog partijų nariai, užuot dirbę, 
pjaunasi ir barasi. 9.1% nepasitiki partijo
mis, nes joms nerūpi paprastas žmogus. Kiti 
kaltino partijas susiskaldymu, partine neiš
tikimybe, nenaudingumu, korupcija ir t.t.

Lietuvos ligoninėms - 
labdara iš JAV

(ELTA). Penkias Lietuvos ligonines pa
sieks labdara iš JAV. Farmacijos departa
mentas išdavė leidimą įvežti į Lietuvą iš JAV 
pirmąją paramą teikiančios organizacijos 
“Project Hope” siuntą. Siunčiama parama 
skirta Vilniaus universiteto ligoninės San- 

priekaištavo žemaičių 
valdovas (Vincas Ba
kaitis). Pyksta dėl 
krikšto ir žemių atida
vimo vokiečiams. Prū
sų atstovas (Anskis 
Reisgys) skundžiasi, 
kodėl negelbėjo, bet 
leido vokiečiams užka
riauti prūsų žemes ir 
sunaikinti jų kalbą. Po 
kalbų karalius Mindau- 
gas kviečia puotai. 
"Tegulprasideda puo
ta! Šeimininke, nešk 
savo gardenybes!”

Malonioje nuo
taikoje “svečiai” ir už
kando, ir taurę “mi
daus” išgėrė. Buvo 
progos ir pasišneku
čiuoti ir padiskutuoti. 
Dar ir bendrą dainą 
palydint fleita (Justina 
Mikutė) sudainavo: 
“Kur lygūs laukai 
snaudžia tamsūs miškai, lietuviai barz
dočiai dūmoja. Galanda kirvius, kalavijus 
aštrius...., ”

“Prieš ką gi šį kartą kelsime kalavijus, 
Valdove?!’’

Gal šis renginys - minėjimas savo forma 
mums nebuvo įprastas. Juk tiek daug turime

tariškių klinikoms, Šiaulių ligoninei, 
Kauno medicinos universiteto klinikoms, 
Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ir Panevė
žio ligoninėms. 25 konteineriais siunčiamos 
paramos vertė - daugiau kaip 278 000 JAV 
dolerių. Siuntoje - įvairios medicinos prie
monės, prietaisai ir vaistai. Iš pasiūlyto 
vaistų asortimento buvo užsakyta vaistų 
nuo skausmo, antibiotikų, odos ligų gydy
mo preparatų. Siunčiamų vaistų galiojimo 
terminas yra ne trumpesnis negu 2004 m.

Kiekvienais metais Lietuvos sveikatos 
apsaugos ministerijos vardu gaunama po 
40-50 paramos ir labdaros siuntų. Iš JAV 
labdaros organizacijų 1999 metais gautos 
34 siuntos, 2000 metais - 44, 2001 - 23 , 
2002-aisiais - 9.

Pagrindinis paramos siuntėjas yra Ame
rikos lietuvių labdaros fondas “Lithuanian 
Mercy Lift”, įsteigtas daugiau kaip prieš 
dešimt metų. Ilgą laiką šio fondo prezi
dentas buvo Jurgis Lendraitis, o nuo 2001 
m. jam vadovauti pradėjo Pranė Šlutienė.

Britai grąžina lietuvius
BNS. Pastaruoju metu vėl padidėjo į 

Didžiąją Britaniją vykstančių ir nelegaliai 
ten pasiliekančių Lietuvos, Latvijos, Čeki
jos ir Lenkijos piliečių skaičius. Per pirmą
jį šių metų ketvirtį Didž. Britanija gavo 115 
Lietuvos piliečių prašymų suteikti jiems 
prieglobstį, kai per visus praėjusius metus 
tokių prašymų iš viso buvo 230. LR parei
gūnų duomenimis, per šešis šių metų mė
nesius iš Didž. Britanijos į Lietuvą buvo 
grąžinta 818 asmenų. Tai sudaro daugiau 
kaip trečdalį visų iš užsienio šalių grąžintų

Nuotraukoje - Martina Reisgienė (kairėje) laimi butelį kara
liško šampano, kurį jai įteikia karalius Mindaugas (Aurelijus 
Šliavas) ir Ramona Ratas-Zakarevičienė (dešinėje).

švenčių, minėtinų įvykių. Ko ne po vieną 
kiekvieną metų mėnesį. Pritrūksta ir atli
kėjų, ir rengėjų, ir dalyvių. Šis galbūt pir
masis mėginimas, mano supratimu, yra 
sveikintinas. Įneša įvairumo į mums įprastą 
ruošiamų minėjimų eigą.

Algis Dudaitis

asmenų (iš visoju buvo 2 191).
Vidaus reikalų ministro J.Bernatonio 

teigimu, augantis vykstančių į Didž. Brita
niją ir nelegaliai ten pasiliekančių žmonių 
skaičius kelia nerimą ir Lietuvos Vyriausy
bei. Naują nelegalios migracijos antplūdį 
J.Bematonis pavadino antrąja banga, pri
menančia 1998-1999 metus. Tada padidė
jusį nelegalių migrantų iš Lietuvos skaičių 
pavyko sumažinti bendromis abiejų valsty
bių pastangomis. Priežastys, dėl kurių šiuo 
metu padaugėjo emigrantų, gali būti įvai
rios. Tai susiję ne tik su teisinėmis, bet ir 
socialinėmis problemomis, nelegaliu darbu, 
pabrėžė J.Bematonis.

Skandalas “Mažeikių naftoje”
“Lietuvos ryto” žiniomis, įtariama, kad 

“Mažeikių naftoje” kelios aferistų grupuo
tės nelegaliai įsigyja benzino ir dyzelinių 
degalų, o paskur parduoda kitoms bendro
vėms. Neseniai per trumpą laiką viena įmo
nė sugebėjo perimti naftos produktų už 
pusantro milijono litų, o kita - už du mili
jonus litų. Pareigūnai jau suėmė penkis įta
riamuosius ir apklausė dar apie 30 asmenų. 
Tyrimo metu paaiškėjo ir tai. kad kaltina
mieji vadovai esą benamiai, kurie tik įra
šyti knygose. Jų darbas - pasirašyti bankų 
dokumentus, kai pervedami dideli pinigai. 
Kol kas policija tiki, kad pavyks atsekti ir 
tikruosius aferų vykdytojus.
Informatorius vilios premijomis

Holokausto nusikaltimus tiriantis Simon 
Wiesenthal centras (SWC) skelbia 10 000 
JAV dolerių (35 000 litų) premiją už infor
maciją, padėsiančią patraukti teisman nacių 
karo nusikaltėlius. Šią iniciatyvą, pavadin
tą “Operacija: paskutinis šansas”, liepos 8

Nukelta į 2 psL

Pagaliau knyga apie 
Tautos Fondą

Apie pusę šimtmečio pagrindiniu išei
vijos finansiniu centru buvo milijoninis Tau
tos Fondas, kaupęs lėšas ir jas skirstęs Lie
tuvos laisvinimo tikslams. Atkūrus Lietuvos 
nepriklausomybę, Tautos Fondo veikla buvo 
sustabdyta. Nors dr. Kaziui Bobeliui vado
vaujant dalis lėšų buvo perkelta į Lietuvą 
apie Tautos Fondo likimą nedaug buvo 
skelbta. Dabar, kaip praneša ELTA, liepos 
pradžioje Vilniuje buvo pristatyta JAV lietu
vių veikėjo Kęstučio K. Miklo redaguota 
beveik 500 puslapių turinti knyga “Tautos 
Fondas”.

Tautos Fondas, primena ELTA, buvo 
įkurtas Antrojo pasaulinio karo metais kaip 
VLIK‘o (Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto) kasa. Fondas iš suaukotų 'lėšų 
finansavo visą VLIK‘o veiklą. Vien tik 
VLIK‘o informacijos biurui ir po karo Va
karuose keliomis užsienio kalbomis leidžia
miems ELTOS biuleteniams kasmet buvo 
skiriama iki 300 000 dolerių. Fondas visiš
kai ar iš dalies finansavo anglų ir kitomis 
kalbomis leidžiamas knygas, ^informuo
jančias pasaulį apie Lietuvą.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir 
VLflCui nutraukus savo veiklą Tautos Fon
das liko veikti toliau, užsibrėžęs tikslą su
kauptas lėšas naudoti demokratinės pilieti
nės visuomenės Lietuvoje įtvirtinimui, taip 
pat švietimo reikalams. Geresniam ryšiui su 
Lietuva Vilniuje buvo įkurta Tautos Fondo 
atstovybė. Tautos Fondas remia Rytų Lietu
vos mokyklas, puirius aukštųjų mokyklų bei 
kitų įstaigų projektus.

Išleisti knygą apie Tautos Fondą su
manyta jau senokai. 1995 m. buvęs ELTOS 
redaktorius rašytojas Algirdas Landsber
gis parašė pirmą įvadinio straipsnio dalį 
kitais metais buvo parašyta ir antroji dalis. 
Žurnalistė Salomėja Narkeliūnaitė sudarė 
knygos planą pradėjo rinkti medžiagą 
redaguoti. Jai mirus, toliau tęsti redaga
vimo darbus apsiėmė Tautos Fondo tary
bos narys Kęstutis K. Miklas, tuo, jo pa
ties žodžiais, išreikšdamas didžiulę pagar
bą šio darbo pradininkei. Knygą “Tautos 
Fondas” Kęstutis K Miklas vadina ir S.Nar- 
keliūnaitės atminimo įamžinimu.

Tautos Fondas gausiai iliustruotoje kny
goje pavaizduotas VLDCo veiklos fone. Chro
nologiškai apžvelgiama VLIK‘o atsiradimo 
istoriją jo veikla Lietuvoje, Vokietijoje, JAV 
Siekta aprašyti visus aktyviausiai Tautos 
Fondą rėmusius žmones ir organizacijas. Net 
tris puslapius užima sąrašas asmeną savo 
testamentais palikusių lėšų šiam fondui.

Surinkti archyvinę medžiagą žmonių 
biografijas ir nuotraukas, viską suderinti buvo 
nepaprastai sunkus ir sudėtingas darbas.

Vilniuje baigęs dramos teatro studijas, 
Amerikoje studijavęs mechaninę inžineriją ir 
pramonės administravimą užpatentavęs per 
dešimtį išradimą Kęstutis K Miklas visa sie
la ir kūnu yra pasinėręs į lietuvybės išsau
gojimo veiklą yra buvęs ir tebesantis įvairių 
organizacijų vadovybėje. Daug laiko atima ir 
žurnalistika. Nuo 1969 metų jis yra akre
dituotas korespondentas Jungtinėse Tauto
se, o nuo 1996 metų - ELTOS koresponden
tas Amerikoje.

ELTA,A£Pinf.
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

* Flamandų dailininko Peter Rubens 
XVII a. pradžioje nutapytas paveikslas 
liepos 11d. Londono varžytinėse buvo par
duotas už beveik 50 milijonų svarų (apie 138 
mln. Australijos dolerių). Paveikslas vaiz
duoja nekaltų kūdikių žudynes Betliejuje 
Herodo laikais.
* Liepos 11 d. Australijos vyriausybės 
sudaryta medicinos specialistų komisija 
įspėjo moteris, kad jos ilgesniam gydymui 
neturėtų naudoti kelių hormonų mišinio 
terapijos. Šis terapijos būdas iki šiol buvo 
plačiai naudojamas prieš osteoporozę. Ką tik 
užbaigti tyrimai JAV nustatė, kad ilgesnis 
gydymas hormonų mišiniu sukelia rimtą 
insulto, širdies priepolių, trombozių ir 
krūties vėžio pavojų. Hormonų mišinio te
rapija ir toliau bus naudojama gydyti speci
finius trumpalaikius negalavimus.
* Liepos 11d. New York Valstijos Univer
siteto mokslininkų grupė paskelbė, kad 
sekant internete paskelbtą genetinį planą, 
jiems pasisekė iš cheminių medžiagų dirbti
nai pagaminti polio (vaikų paraližiaus) vi
rusą. teisingai nustatant 7741 geną. Sinte
tinis virusas, niekuo nesiskiriąs nuo tikrojo, 
išbandytas ant pelių. Tai pirmas atvejis, kai 
sintetiškai sukurtas gyvas organizmas.
* Liepos 12 d. D.Britanijos užsienio reik, 
sekretorius Jack Straw pareiškė, kad pasiek
tas principinis susitarimas su Ispanija dėl 
Gibraltaro ateities. Abi valstybės dalinsis 
Gibraltaro valdymu. Galutinė susitarimo 
formulė bus patiekta Gibraltaro teritorijos 
gyventojų balsavimui referendume.
* Papua Naujosios Gvinėjos parlamento 
rinkimai, turėję senokai pasibaigti, vis tebe
sitęsia dėl blogos organizacijos ir visiško 
tvarkos suirimo kai kuriose valstybės dalyse, 
ypač Mount Hagen srityje. Įvairiuose inci
dentuose nužudyta bent 20 asmenų, daug

Lietuvos Įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL
d. Vilniuje spaudos konferencijoje pristatė 
jos rengėjai SWC Jeruzalės skyriaus vado
vas Efraim Zuroff ir Miami valstijoje įsikū
rusio fondo “Targum Shlishi” vadovas 
A Rubin.

Keliems asmenims pranešus apie tą pa
tį įtariamąjį, premija bus padalyta. Telefono 
ir fakso numeriai, kuriais žmonės galės 
skambinti SWC, Lietuvos generalinei pro
kuratūrai arba žydų bendruomenės Lietu
voje atstovams, bus netrukus paskelbti 
spaudoje. Finansiškai prisidėti prie šio pro
jekto jie pakvietė ir Lietuvos Vyriausybę. 
Panašias priemones SWC rengia ir Latvi
joje bei Estijoje.

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto 
pirmininkas Aloyzas Sakalas tokį SWC pa
siūlymą pavadino ne tik nemoraliu, bet ir 
neperspektyviu. "Visadagali atsirasti žmo
nių, kurie, norėdami lengvai uždirbti, gali 
paliudyti bet ką. Tačiau, ar to pakaks iškel
ti bylą ir nuteisti karo nusikaltimais įta
riamą asmenį? Archyvuose yra įvairiausių 
duomenų apie tokius nusikaltimus, ten ir 
pavardės kai kurios nurodytos. Jei tie žmo
nės, trūkstant įrodymų, nebuvo iki šiol nu
teisti, nemanau, kad tai pavyktų padaryti 
ir padedant Wiesenthal premijų suvilio
tiems informatoriams”, - sakė spaudai 
Aloyzas Sakalas.

Siekia dešiniųjų konsolidacijos
Vilnius, liepos 12 d. (ELTA). Lietuvos 

politinių kalinių ir tremtinių bendrijos 
nariai kviečiami remti dešiniųjų pažiūrų 
visuomenės dalies konsolidaciją. Tai rašo
ma Bendrijos valdybos nutarime dėl pozi
cijos artėjančiuose Prezidento ir savival
dybių rinkimuose.

Nutarime konstatuojamas ryškus deši- 
V -• niosios pąkfąįpo.s politinių jėgų susi
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daugiau jų guli sužeisti ligoninėse. Gink
luotos gaujos pagrobė balsavimo dėžes su 
dešimtimis tūkstančių balsavimo kortelių. 
Pabalsavę asmenys vėl čia pat baltino pirš
tus, kad vėl galėtų balsuoti. Liepos 12 d. 
PNE min. pirmininkas Sir Mekere Morauta 
pareikalavo, kad kažkur dingęs rinkiminės 
komisijos pirmininkas Reuben Kiaulo viešai 
pasirodytų arba atsistatydintų.
♦ Liepos 11d. Marokas užėmė Ispanijai 
priklausančią mažytę neapgyvendintą 
Perejil salą sukeldamas “audrą šaukšte”. 
Sala yra virš 200 metrų atstume nuo šiauri
nio Maroko kranto, ispanų administruoja
ma iš jų valdomos Ceuta teritorijos Afrikoje. 
NATO atsisako kištis į kilusį konfliktą, nors 
Ispanija yra NATO narė.
♦ Liepos 13 d. penki musulmonų teroris
tai, persirengę hindusų geltonais religiniais 
rūbais, užpuolė hindusų minią stebėjusią 
kriketo rungtynes televizijos ekrane Jammu 
mieste. Teroristai pabėgo, nušovę 27 žiūro
vus, jų tarpe daug moterų ir vieną vaiką su- 
žeisdami dar 28 žmones. Indija kaltina vieną 
iš Kašmiro sukilėlių grupių, o taip pat kal
tina ir Pakistaną, remiantį Kašmiro sepera- 
tistus. Apie vienas milijonas karių tebėra 
sutelktas Pakistano - Indijos pasienyje.
♦ Liepos 14 d. nepasisekė japonų firmos 
bandymas Hoomera, Pietų Australijoje, 
raketos pagalba iškelti į 20 km aukštį pro
jektuojamos turbinos modelį, ateities kelei
vinio lėktuvo variklį. Raketa, vos pakilusi, 
atitrūko nuo turbinos ir trenkė į žemę.
♦ Liepos 14 d. Paryžiuje, netoli Triumfo 
Arkos, įvyko pasikėsinimas į Prancūzijos 
min. pirmininko Jaeques Chirac gyvybę, 
šiam atvira mašina inspektuojant paradą 
Bastilijos dienos proga. Iš minios į min. 
pirm, šovęs neonacis ekstremistas nepataikė. 
Jis buvo sulaikytas ir perduotas policijai.

skaldymas ir pabrėžiama artėjančių rinkimų 
svarba valstybės bei jos demokratinės sant
varkos raidai. Valdyba ragina Bendrijos 
skyrius aktyviai įsijungti į prasidedančią 
rinkimų kampaniją. Tikimasi, kad iki rug
sėjo jau bus galutinai susiformavęs kandi
datų į Lietuvos Prezidentus sąrašas.

Mokykloms - virš tūkstančio 
kompiuterių

Vilnius, liepos 11d. (ELTA) Laimėjusi 
Švietimo ir mokslo ministerijos konkursą 
kompiuterių klasėms Lietuvos mokyklose 
įrengti, UAB “Sonex kompiuteriai” ne vė
liau kaip iki šių metų rugsėjo 10 dienos įvai
riose mokyklose įrengs 110 kompiuterių 
klasių. Projekto kaina - 2.7 milijono litų.

Kiekvieną iš 110 kompiuterių klasių, 
kurios vertė 24 500 litą sudarys 11 “Vector” 
kompiuterių (1 mokytojui ir 10 mokslei
viams), lazerinis spausdintuvas bei ska- 
neris. Taip pat visi klasės kompiuteriai bus 
sujungti į kompiuterinį tinklą. Iš viso mo
kykloms bus peteikta 1210 kompiuterių, po 
110 spausdintuvų bei skanerią visa reika
linga kompiuterių tinklo įranga.

Mokytojui skirtas kompiuteris bus ga
lingesnis, kadangi jis turės atlikti ir tarny
binės stoties vaidmenį. Visuose kompiute
riuose bus įdiegta “Microsoft Windows XP 
Home” operacinė sistema bei biuro prog
ramų rinkinys “Microsoft Office XP Pro” 
lietuviška versija.

Kas populiarus?
Vilnius, liepos 11d. (ELTA). Didmies

čių gyventojai prezidento rinkimuose linkę 
paremti Valdą Adamkų ir Algirdą Brazaus
ką tuo tarpu naujausi kandidatai į prezi
dentus turi gerokai mažiau šalininkų.

Tyrimų studijos “Spinter” atlikta ap
klausa parodė, kad už V. Adamkų rinkimuo
se balsuotų 22.1, už A.Brazauską - 20%

ŽVILCJNIJ
Pasisako Bendruomenės nariai

Alio! Alio!
Kadaise taip sveikindavo klausytojus 

nepriklausomos Lietuvos Radijas.
Adelaidės lietuviai išgirsta Laisvės Var

po gaudimą kiekvieną šeštadienio rytą 
tarp 9-10 vai. Jau 25 metus ištikimai tar
nauja tautiečių labui mūsų pačių išlaikoma 
Radijo valanda. Ir bepigu mums išlaikyti, 
kai ir techninis personalas, ir režisieriai, ir 
diktoriai neapmokamai darbuojasi metų 
metais. Programų tematika laikosi lie
tuviško kalendoriaus datų. Tautinių šven
čių progomis ne tik paskaitos skiriamos 
tos dienos įvykiams paminėti, bet ir gra
žiausios dainos, ir jaudinanti poezija iki 
ašarų sugraudina. Religinių švenčių pras
mei paryškinti programoje išgirstame šv. 
Kazimiero parapijos klebono kun. Juozo 
Petraičio žodį ir parapijos choro darnias 
giesmes. Visoms Adelaidės lietuvių orga
nizacijoms teikiama galimybė pasireikšti 
savitoje programoje. Šeimyninių sukakčių 
proga, arba artimųjų atminimui, pavieniai 
asmenys gali užsisakyti jų pamėgtą dainą 
ar giesmę. Kartais net stebina radijo

Į Klaipėdos gimtadienį - daug svečių
Klaipėda, liepos 12 d. (ELTA). Klaipė

doje, kuri rugpjūčio 1 dieną švęs 750 gim
tadienį, lankysis gausus būrys užsienio 
delegacijų ir aukštų pareigūnų. Kaip sakė 
Klaipėdos miesto savivaldybės Užsienio 
ryšių skyriaus vedėjas Ričardas Zulcas, jau 
gauti oficialūs atsakymai, kad į uosta
miesčio jubiliejų atvyks Estijos bei Lenki
jos prezidentai. Kol kas galutinio atsakymo 
negauta tik iš Latvijos Prezidentūros. Taip 
pat laukiama Sankt Peterburgo bei Kali
ningrado srities gubernatorių bei ypatingo 
svečio - 65-ojo Vokiečių ordino magistro. 
Šis ordinas susikūrė 1190 m. ir jo valstybė 
egzistavo nuo 1230 m. iki pat reformacijos 
1525 m. Magistras dalyvaus visuose oficia
liuose renginiuose, Klaipėdos piliavietės 
atidarymo iškilmėse.

Prezidentai važinės specialiai iš Šve
dijos “Volvo” koncerno atsiųstais keturiais 
limuzinais. Šalių vadovams rengiamas pa

Vilniaus choro “Brevis” triumfas Italijoje
Vilnius, liepos 12 d. (ELTA). Vilniaus 

kamerinis choras “Brevis” tapo absoliučiu 
tarptautinio chorų konkurso Gorizia mieste 
(Italija) nugalėtoju ir pelnė “Grand Prix”.

“Brevis” iškovojo aukščiausius apdo
vanojimus visose keturiose kategorijose, ku
riose dalyvavo: tris pirmąsias rietas už skir
tingas mišraus choro programas ir antrąją 
rietą tarp vokalinių ansamblių. Pirmoji pre
mija šioje kategorijoje nebuvo skirta. Be to, 
tarptautinė vertinimo komisija kolektyvui 
skyrė kelis specialius prizus, o choro vado-

Prezidento rinkimuose 8.1% balsų ap
klausos dalyviai atiduotų krikščionių de
mokratų kandidatui į prezidentus dr. Kaziui 
Bobeliui, 8% surinktų Seimo Pirmininkas 
Artūras Paulauskas, 7.1%- liberalų lyderis, 
ekspremjeras Eugenijus Gentvilas, 6% - 
dukart ekspremjeras Rolandas Paksas, 4.7 
% - pirmosios atkurtos Lietuvos Vyriau
sybes vadovė Kazimiera Prunskienė, 4.5 % 
- buvęs konservatorių Vyriausybės Mi
nistras Pirmininkas Andrius Kubilius.

Pagal apklausą, kitų pretendentų į 
prezidento postą šansai dar mažesni - už 
lakūną Jurgį Kairį, Algirdą Pilvelį ir Juozą 
Petraitį kol kas nežada balsuoti nė vienas 
respondentas.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau- 
ELTA, BNSirLGTIC biuleteniais. 

lentynoj; sukauptų dainų gausa. Tokiu 
būdu organizacijos ir šiaip žmonės įsipa
reigoja padengti bendruomenės radijo 
einamąsias išlaidas. Kartą metuose pra
vedamas “radio tonas” centrinės “Ethnic 
Broadcasters Inc” stoties išlaikymui. Ta 
proga ir lietuviškoji valanda susilaukia iš 
tautiečių piniginių pasižadėjimų telefonu.

Toli paliktos Tėvynės nutikimai, apsa
komi savo motinos kalba, daug jautriau 
įstringa mums širdin ir skatina laikytis 
tautinio kamieno, pagal išgales būti nau
dingiems savo tautai. Visus apjungianti 
tarpusavio susižinojimo priemonė taipogi 
yra Liet. Radijo valanda: kaip pasisekė 
vienas ar kitas renginys, kas vyks sekantį 
savaitgalį, kas bus pateikta pietums sek
madienį.

Malonu, kad ir etnikų radijo laikraštis 
25 metų jubiliejaus proga visą pirmąjį pus
lapį paskyrė lietuviškų programų įver
tinimui. Apie trys dešimtys įvairių tautų ir 
kalbų sudaro tą “Babelio bokštą”, vad. 
E.B.I., kuriame nuo 1983 metų mus atsto
vauja p. Janina Vabolienė ir p. Leonas 
Gerulaitis.

Su dėkingumu prisimename ir svei
kiname buvusius, - lenkiame galvas prieš 
dabartinius “radijušo” komiteto narius. Už 
jų visų pastangas ir patriotiškumą telai
mina juos Tautos Dvasia. T. K.

sivaikščiojimas senamiestyje, pietūs su 
jubiliejaus šventės rėmėjais bei “Vidur
amžių puota” Klaipėdos parodų rūmų kie
muose - tai šventinis Klaipėdos mero 
Rimanto Taraškevičiaus priėmimas. Į uosta
miestį su delegacija iš Lenkijos atvyks mo
komasis laivas “Navigator 2”, taip pat trys 
vokiečių karo laivai bei Vokietijos karinių 
jūrų pajėgų admirolas. Nors buvo kviestos 
visų keturiolikos Klaipėdos miestų part
nerių delegacijos, dėl tam tikrų priežasčių 
į uostamiestį atvyks tik 11.

Jūros šventės metu vyksiančiame tarp
tautiniame teatrų festivalyje “Šermukšnis” 
dalyvaus Švedijos teatro trupė “Akacija”, 
viduramžių muzikos ansamblis “Mare 
Balticum” bei garsus švedų pianistas Patrick 
Jablonski, kurio koncertas bus Karlskronos 
miesto dovana Klaipėdai. Taip pat laukiama 
Debreceno muzikinio, Leip-zigo bei 
Mannheimo teatrų. □ 

vas Gintautas Venislovas buvo apdovanotas 
kaip geriausias konkurso dirigentas.

"Tai puikus profesionalų lygio kolek
tyvas. Mane labiausiai sužavėjo tai, kad 
choro vadovas turi aiškią muzikinės este
tikos koncepciją ir per dainininkus per
teikia ją klausytojui. Be to, choras sėkmin
gai interpretuoja įvairių epochų ir stilių 
muziką”, - po konkurso sakė vertinimo 
komisijos pirm. Carlo Florindo Semini.

Iš viso šiame konkurse, kuris pagal 
meninį dalyvaujančių mėgėjų chorų lygį 
laikomas vienu iš šešių stipriausių Euro
poje, dėl apdovanojimų varžėsi beveik 20 
chorų iš Italijos, Filipinų, Islandijos, Šve
dijos, Slovėnijos, Šveicarijos, Ukrainos, 
Vengrijos ir Turkijos.

“Aštuoni diplomai viename konkurse - 
tai, be abejo, neeilinis įvykis chorui. Kita 
vertus, malonu, kad prisidėjome garsindami 
Lietuvos chorinio dainavimo kultūrą Euro
poje”, - sako choro vadovas G. Venislovas.

“Brevis” jau ketvirtą kartą tapo abso
liučiu chorų konkursų nugalėtoju. 1996 m. 
kolektyvas laimėjo “Grand Prix” Slovėnijo
je, 1 998 m. - Pasaulio lietuvių dainų šventės 
konkurse Vilniuje ir 2000 m. - Italijoje.

Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios ku
ruojamas choras “Brevis” nuo 1996 m. daly
vavo 9 chorų konkursuose Lietuvoje bei už
sienyje ir visuose laimėjo bent po 'vieną 
pirmąją vietą. ........................../•/•••
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Socialinei globai 50 metų!
Danutė Simankevičienė

“Siųsčiau paslelį pas savo brolelį, 
kad atneštų vandenio vandenėlio gerti. ” 
Toliau ši liaudies daina tvirtina, kad bro

lelis, deja, nespėjo, nes kalne rugius sėjo... 
Tada devyniolika moterų, užjausdamos skau
džių traumų slegiamus tautiečius, sukaupu
sios nuo darbo fabrikuose bei šeimose dar 
likusias valandas, 1952 metais, liepos 27 d. 
įsteigė Socialinės Globos Moterų D-ją Mel
bourne.

Dar prieš šią datą, metų sąvartoje, radijas 
skelbė apie jauno vaikino žūtį Viktorijos gi
lumoje. Jis, atskirtas nuo saviškių, dar Kūčių 
vakare pats vienas giedojęs kalėdines gies
mes ir verkęs...

Jau dabar organizuotos, moterys neuž- 
delsia atsiliepti į vienos dešimties metų mer
gaitės šauksmą. Mat, pašto dėžutėje ant są
siuvinio skiautelės jos randa pieštuku užra
šyta: “Ponia, mano mamytė žudėsi. Ji dabar 
yra (...) ligoninėje. Ar galėtumėte jai padėti? ” 
Tamsią naktį, po darbo, dvi moterys skuba 
tramvajais į tolimą priemiestį. Ten jų laukia 
ligoninės socialinė darbuotoja. Moterų kiek 
painformuota, ji dabar geriau žinos, kaip 
ligonei padėti. Gi ryšys su mergaite bei jos 
motina palaikomas ir toliau.

Asmeniškos pažinties su pirmininke pa
veikta, kita moteris sutinka savo šeimos glo- 
bon ir neribotam laikui priimti kiek sunkiau 
sergančios motinos kūdikį. Šioji, dabar rū
pesčiui sumažėjus, sparčiai gyja.

Iš ganyklos į namus galviju besivedančių 
trijų mažamečių vaikų motiną pravažiuojanti 
mašina negyvai partrenkia. Ištisą būrį žmonių 
pasilikusios šeimos pagalbon įtraukus ir 
šeimininkę net iš kitos valstijos pargabenus, 
velionės vyras su mažais vaikučiais staiga iš 
visų akiračio prapuola. Visa tai primena poeto 
J. Zdaniaus žodžius: "Vakar naktį Dievas įkišo 
ranką/pro atdarą miegamo langą/ir švelniai 
palietė mano veidą. / Pabudau / ir, manyda
mas, kad lauke stiprus vėjas pučia, langą 
uždariau. ”

Šis palyginimas dalinai tinka ir kitam 
ligoniui, pasiryžusiam, per metus nevalgant 
ir vaistų nenaudojant, numirti. Kai porą metų 
besitęsiančių paslaugų pasėkoje šitokia mir
tis yra sutrukdyta, ligonis besirūpinančias 
moteris pakaltina jo mirties plano sugriovimu. 
Nesvarbu, kad dabar jis ir švarus, ir gydomas, 
ir kitaip aprūpintas bei po daugelio nežinios 
metų surištas su motina ir kitais giminėmis 
tėvynėje. Tenka rimtai susimąstyti, ar tuo visu 
triūsu ligoniui patarnauta, o gal tikrai prail- 
gintos jo - luošo ir vienišo - kančios šioje “aša
rų pakalnėje”? Ms tik tai krikščioniškas pavel

Nuotraukoje- Melbourne Socialinės Globos Draugijos suorganizuoti 
senelių ir invalidų prieškalėdiniai pietūs Lietuvių Namuose.

das aiškiai liepia žmogaus gyvybę gelbėti.
Kitas žmogus, praradęs koją auto nelai

mėje, ilgesnį laiką praleidžia nervų ligoninėje. 
Narės kreipiasi į buvusį teisininką, kurio 
padedamas žmogus laimi piniginį ieškinį, o 
gerokai sustiprėjęs - įsigyja namus.

Su didžkukuliais ir kitokiom lietuviškos 
virtuvės staigmenomis lankytas, beje, pasi
keikti mėgstąs senukas, tiek privargina savo 
geradėjas, kad tenka jų pamainą keisti. Dar 
metus kitus pasirgęs, ramiai pasimiršta, 
lankiusiųjų pastangomis įvykdęs savo pa
skutinius norus, išreikštus testamente.

Tolimuose Ballarat’e ir Ararate trims il
galaikiams ligoniams švenčių progomis, jau 
beveik pusę šimtmečio, vežami pietūs. Pra
džioje jų būta didesnio būrio. Dabar likę du ir 
toliau neužmirštami, ypač kad neseniai jau 
kartu su dvasininku pirmą kartą aplankyti.

Čia pateiktų pavyzdžių kategorijon pri
skirtini ir tie vyresniojo amžiaus žmonės, 
kuriems šiaip nieko netrūksta, kurie tik pa
prašo: “pabūk su manim’’. Kelios vienišos 
našlės yra dėkingos už tokius aplankymus, 
atvykusias vaišina ir dar auką įteikia. Latrobe 
Vūlley slaugos namuose rodos viskuo aprū
pinta senutė rašo: “Pasiilgau lietuviško 
žodžio, lietuviškos duonos. Gal galėtumėte ka
da aplankyti? ” Ryšulėlyje duona, silkė, laik
raščiai ir kitos namus primenančios dovanė
lės. Jas traukiniu į Trafalgar miestelį veža 
lankytoją kuri jau pati senyvo amžiaus ligų 
paliesta.

Mąstyti verčia Kalkutos Motinos Teresės 
tvirtinimas, kad “ne raupsai, ne džiova, bet 
jausmas, jog esi nereikalingas, visų apleistas, 
nenorimas, yra didžiausia šių laikų liga". 
Tiesa, kad anglų kalbos trūkumas, vyresniajai 
kartai iškeliaujant, ateityje nebus problema. 
Kai kas net mano, kad tuomet ir šitokios 
draugijos duodamos paslaugos bus nerei
kalingos. Pamirštamą kad vienišųjų visais 
laikais bus. Tik ar mes nesame per daug indi
ferentiški jų atžvilgiu?

Ne visos draugijos narės imasi lankymo. 
Mat, su ligoniu ar vargan papuolusiu žmo
gumi kalbant tenka įdėti daugiau minties, net 
žinojimo. Kai kuriems mūsų pažįstama aus
tralų lankytojų organizaciją vardu “Do Care”, 
galimoms lankytojoms pateikia poros savai
čių seminarus bei po jų sekančius patikri
nimus. Mūsų žmonės sako: “užtenka geros 
širdies”. Ir taip, ir ne! Esant dabartinėms 
sąlygoms, galvokime, kad užtenką nors mū
sų socialinės darbuotojos yra palikę kons
pektus, vertus ne vien tiktai paviršutinio lapų 
pasklaidymo. Gal kaip tik dėl šitokių svars
tymų ir lankymo darbas per tuos 50 metų įvai
ravo. Perfrazuojant poetą Vincą Kazoką būtų 

galima ir tokia pos
melio versija: “Ma
no draugija kaip 
upė : /Kai teka per 
girias, / Jos van
duo tamsiai žalias, 
/ Kai skuba per 
molynus, /Ji pavar
gus ir pilka, / Kai 
lygumom ban
guoja, /Jos veidas 
giedras kaip dan
gus”.

Iki šiol kalbė
jome apie ligonių 
ir varge esančių 
rūpybą. Kita Drau
gijos veiklos sritis 
yra renginiai.

Pinigų kau
pimas, kaip iš 
spaudos žinome, 
yra labiausiai prak
tikuojama labda
ros sritis, kuri

Nukdtaį7 psL

Nuotraukoje - Socialinės Globos Moterų Draugijos Melbourne narės- ligonių lankytojos. 
Iš kairės stovi: E.Sasnaitienė, M.Eimutienė, L.Bartaškienė, D.Žemkalnienė, B.Maša- 
nauskienė, R-Lipšienė, A-Karazijienė. Sėdi iš kairės: S.Meiliūnienė ir D.Simankevičienė 
(ryšininkė). Trūksta N.Kairaitienės.

Nuoširdžiai sveikiname Dalią AntanartiEnę 
Lietuvos Vyriausybės apdovanotą Gedimino ordinu (V laipsnio) 
už nuopelnus lietuvybei Australijoje.

Melboumo Lietuvių Bendruomenė

Karaliaus Mindaugo Šventės proga 

Dalia Statkutė-Antanaitienė 
buvo apdovanota Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino V
laipsnio ordinu.

Nuoširdžiai sveikiname Dalią, džiaugiamės ir didžiuoja
mės, kad Lietuvos Valdžia ją tinkamai įvertino.

Linkime Daliai ir toliau sėkmingai tęsti savo taip svarbų 
darbą. Melboumo “DainosSambūris”

Melboumo Lietuvių Katalikių Moterų Draugija

didžiuojasi, džiaugiasi ir sveikina savo narę

Dalią Antanaitienę
apdovanotą DDKGedimino V laipsnio ordinu, kuris jai buvo 
suteiktas už nuopelnus Lietuvos valstybei, ypač puoselėjant 
tautinius šokius jaunimo tarpe, ir linki sėkmingiausios 
ateities tiek asmeniniame, tiek kūrybiniame gyvenime.

Padėka
Šių metų Karalienės Gimtadienio proga man buvo suteiktas Medal of the Order 

of Australia už darbą lietuvių bendruomenei per Socialinės Globos Moterų Drau
giją Melbourne. Labai nuoširdžiai dėkoju sveikinusioms mane per spaudą šioms 
organizacijoms:

LB Spaudos Sąjungos Valdybai ir “Mūsų Pastogės” Redakcijai, Australijos 
Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdybai, ALF-jos Valdybai ir “Tėviškės Aidų” 
Redakcijai, ALB Melboumo Apylinkės Valdybai, Lietuvos Respublikos Garbės 
konsului Andriui Žilinskui, Socialinės Globos Moterų Draugijos narėms, Lietuvių 
Katalikių Moterų Draugijai Melbourne, klebonui kun. Egidijui Amašiui (svei
kinusiam bažnyčioje), Liet, radijo valandėlės vedėjui Pauliui Jokūbaičiui, “Dainos 
Sambūriui” ir dirigentei Birutei Prašmutaitei. Dėkoju visiems, atvykusioms į mūsų 
namus birželio 11 dieną atšvęsti šį įvykį. Dėkoju visiems draugams ir pažįstamiems 
už dovanotas gėles, sveikinusiems telefonu ir raštu. Ypatinga padėka priklauso Bronei 
Staugaitienei, Sofijai Meiliūnienei, Audronei Kesminienei, Rasai Lipšienei, Gražinai 
Kunčiūnienei ir Andriui Vaitiekūnui.

Jonė Zalkauskienė OAM

Lietuvių kultūmės veidos tęstinumas Austndįoje
/" \ mūsų visų rdkdas

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.

* Turint klausimą galite skambinti Algiui Šimkui teL: (03) 9578 4319.
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Lietuviai pasaulyje
Lituanistiniai kursai išeivijos mokytojams

Atgijo kova dėl ambasados pastato

Vilniuje birželio 17-26 dienomis vyko 
Tautinių mažumų ir išeivijos departamento 
surengti vasaros kursai užsienio lituanis
tinių mokyklų pedagogams.

Tokius mokymo kursus Tautinių mažu
mų ir išeivijos departamentas, kartu su Vil
niaus universiteto Lituanistinių studijų 
katedra, rengia nuo 1998-ųjų. Jie vykdomi 
pagal užsienio lietuvių bendruomenių kul
tūros ir švietimo rėmimo programą. Kur
suose neapsiribojama vien mokslais. Lie
tuvybės puoselėtojams buvo surengtos eks
kursijos po Vilniaus senamiestį. į Preziden
tūrą, Nacionalinį muziejų, Arkikatedrą 
Kernavėje jie lankėsi istorijos ir archeo
logijos muziejuje.

Daugiau nei savaitei Urugvajaus, Nor
vegijos, Rusijos, Ukrainos, Latvijos, Estijos 
lietuviai tapo didele šeima. Iš dėstytojų, 
kursų vadovė Joana Pribišauskaitė pasako
jo apie kalbinės veiklos rūšių derinimą, kaip 
mokyti, kad būtų geriau įsisavinami klau
somi ir skaitomi tekstai. Docentė dr. Bronė 
Stundžienė supažindino lituanistinių mo
kyklų pedagogus su lietuvių tradicijomis, 
papročiais, dainuojamąja tautosaka. Do
centė dr. Meilutė Ramonienė dėstė, kaip 
reikėtų sudaryti mokymo programas, aiš
kino apie modernių mokymo priemonių 
taikymą. Virginija Stumbrienė suteikė 
patarimų kaip mokyti iš vadovėlio “Nė 
dienos be lietuvių kalbos”, kaip skatinti 
kalbėti lietuviškai, Dr. Loreta Vilkienė - 
kaip turtinti žodyną o Aušra Valančiaus- 
kienė išdėstė lietuvių rašybos ugdymo me
todiką. Į namus lituanistinių mokyklų mo
kytojai išsivežė ne tik žinias, bet ir nemažai 
Departamento dovanotų naujų mokymo 
priemonių: vadovėlių, vaizdo kasečių.

Lituanistinės mokyklos, kuriose pasau
lyje mokosi daugiau nei 5 000 žmonių, yra 
vienas pagrindinių lietuvybės ugdymo šal
tinių išeivijoje. Kursų diskusijose atsisklei
dė įdomių dalykų. Romėną Paulauskaitė- 
Hagen žemaičiavo lyg būtų atvykusi iš 
Telšią o ne iš Oslo (Norvegija).

Kaliningrado 47-ojo vaikų darželio lie
tuvių grupės mokytoja Vida Makukina 
pasakojo, kad mūsų kalbos pamokomis vis 
labiau domisi ne vien ten gyvenantys

Po pažadų - benamiai
Apie pusšimtį iš Lietuvos į JAV legaliai 

padirbėti atvykusių studentų atsidūrė 
Cleveland (Ohio valstija) gatvėse.

Jaunuoliai atvyko pagal studentų mainų 
programą “Dirbk ir keliauk”. Užsiregistravę 
New York’e įsikūrusioje tarptautinius stu
dentų mainus koordinuojančioje “Council 
Exchange” (CIEE) organizacijoje, lietuviai 
sėdo į “Greyhound” autobusus ir po 9 valan
dų kelionės pasiekė Cleveland’ą Čia stu
dentus pasitiko pagal išankstinius kontraktus 
viešbučių tvarkymo sistemoje juos įdarbinti 
įsipareigojusi imigrantų iš Rusijos kompanija 
“Metro Business Services, Ine” (MBS).

Už galimybę paviešėti ir padirbėti JAV 
studentai įvairiems tarpininkams Lietuvoje 
vidutiniškai jau buvo sumokėję po 7 000 litų. 
Bet, pasak kalbintų studentą MBS atstovai 
reikalavo pasirašyti naujas, lietuviams mažiau 
palankias sutartis pirmosiomis buvimo JAV 
savaitėmis negarantuojant jokio darbo.

"Mums buvo tiesiai šviesiai pasakyta: at
važiavote dirbti mūsų dėka ir dirbsite pagal 
mūsų sąlygas”, - pasakojo Kauno Vytauto 
Didžiojo universitete du kursus baigusi 
Sandra. Viešąjį administravimą studijuojanti 
Sandra išsigando, kai jai skirtame kambaryje 
buvo tik ant grindų numesti čiužiniai.

Kiti studentai pasakojo, jog MBS de
šimčiai vaikinų ir merginų liepė gyventi 
viename bute, taip pat pasirašius pataisytą
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tautiečiai, bet ir rusai, kurie į Lietuvą žvel
gia kaip į perspektyvią bendravimo šalį.

Iš Tolimųjų Rytų atvykęs Albinas Ža- 
landauskas pasiguodė, kad Vladivostoke 
gyventi brangiau nei Maskvoje, tačiau 
pasidžiaugė, kad miesto lietuvių bendruo
menė labai vieninga ir aktyvi. Miesto 
valdžia jos atžvilgiu labai geranoriška, 
lietuviams atviros vietinės valstybinės 
televizijos durys.

Bene daugiausiai dėmesio sulaukė 
viešnia iš Urugvajaus - Montevideo li
tuanistinės mokyklos pedagogė Marisa 
Leonavičienė. Ji ne tik dalyvavo vasaros 
kursuose, bet ir puikiai išlaikė sudėtingą 
egzaminą trečiajai Valstybinės kalbos 
mokėjimo kategorijai įgyti. Departamento 
atstovų ji paprašė į Urugvajų bent pusme
čiui atsiųsti puikiai mokantį lietuvių kal
bą, liaudies dainas ir šokius išmanantį 
žmogų. Šalies lietuvių bendruomenė pasi
ryžusi suteikti jam pastogę ir maitinimą.

Departamentas lauktų tokio savanorio, 
kuris Pietų Amerikoje (ne vien Urugvajuje, 
bet ir, pavyzdžiui, Brazilijoje, Argentinoje), 
galėtų praleisti kelis mėnesius (galbūt - 
pusmetį), apmokėtų jam lėktuvo bilietą 
pirmyn ir atgal.

Vidas Žiaunys iš Taškento papasakojo 
apie Uzbekijos lietuvių ritualą: susirinkę į 
sekmadieninę mokyklą apie valandą moko
si, po to - iš pialų geria arbatą. Ir taip - iki 
gilios nakties. Jis gyvena Uzbekijoje jau 
apie 30 metą tačiau dukterį išleido mokytis 
į Vilniuje esančią “Lietuvių namų” mokyklą.

Viena didžiausių Uzbekijos lietuvių 
problemų - jie neturi nuosavų patalpų 
mokyklai, o už nuomojamą plotą tenka 
mokėti vieną vidutinį mėnesinį atlyginimą 
- apie 20 JAV dolerių. Galbūt Lietuvoje (ar 
užsienyje!) ši suma neatrodo didelė, tačiau 
ponas Vidas aiškino, jog tokių pinigų uzbe
kams pakanka, kad mėnesį “nebadautų”.

Kad lietuvių bendruomenės neturi nuo
savų patalpų ir trūksta mokymo priemonių 
guodėsi daugelis lituanistinių mokyklų 
mokytojų. TMI departamentui šios proble
mos žinomos ir stengiamasi padėti. O šie 
kursai irgi ne pirmieji.

MP pagal TMID inf.

kontraktą būtų draudę dirbti viršvalandžius 
antrame darbe.

Viena mergina nakvynei buvo atvesta į 
kambarį, kuriame ant grindų miegojo trys ru
sų emigrantai.

Šitaip gyventi studentai atsisakė ir tapo 
benamiais. Cleveland’o autobusų stotyje 
paliktų studentų likimu ėmėsi rūpintis vietos 
lietuviai. Didžiausias krūvis teko Lietuvos 
garbės konsulei Cleveland’e Ingridai 
Bublienei ir Jurgiui Šenbergui, kuris savo 
namuose apnakvindino net 17 studentų. Jis 
sakė šiuo metu įrengiantis trečiąjį savo namo 
aukštą: "Tada galėčiau priglausti dar bent 
10 lietuvių studentų, paliktų be pastogės”.

Prekybos brokere dirbanti ir daug verslo 
ryšių Cleveland’e bei Ohio valstijoje turinti 
Ingrida Bublienė per kelias dienas padėjo 
apgyvendinti ir įdarbinti apie 20 jaunuolių. 
Vieniems buvo rastas darbas prestižiniame 
žirgyne, kitiems - viešbučiuose. Kai kurie 
studentai buvo įdarbinti Ohio valstijos Co
lumbus mieste ir net kaimyninėje Indianoje.

"Visi vaikai — mandagūs, tvarkingi, kalba 
angliškai, moka dirbti kompiuteriais. Mes 
sužavėti jų lygio”, - gyrė atvykėlius Ingrida 
Bublienė.

Verslininkė ir visuomenininke Ingrida 
Bublienė prisidėjo prie to, jog studentų epo
pėją aprašė ir didžiausias Ohio dienraštis 
“The Plain Dealer”.

Praėjusį savaitgalį nemiegojo ir kiti

Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
praėjo daugiau kaip 12 metą tačiau vieną 
hektarą Lietuvos teritorijos tebėra užėmusi 
Maskva. Tai - Romos centre stūksantys 
prabangūs ikikarinės Lietuvos diplomatinės 
misijos rūmai ir juos supantis parkas.

Dėl ambasados likimo Italijos sostinėje 
jau prasidėjo dvišalės Vilniaus ir Romos 
diplomatų derybos.

1940 m. jėga iš tuometinio Lietuvos pa
siuntinio Romoje Stasio Lozoraičio vyresniojo 
atimtoje ambasadoje dabar įsikūręs Rusijos 
generalinis konsulatas.

Per atkurtos nepriklausomybės metus 
Romą aplankė nemažai aukščiausiojo rango 
Lietuvos vadovų. Apie okupuotą ambasadą 
italams kalbėjo prezidentai, premjerai, parla
mentarai.

Vėliau Roma surado efektyvų vaistą, kurį 
panaudodavo, vos iškilus skausmingam Lie
tuvos turto grąžinimo klausimui. “Čiayra ne 
mūsų reikalas. Dėl ambasados tariatės su Ru
sija”, - atšaudavo italai Lietuvos politikams.

Okupuotos teritorijos Italijoje problema 
per 12 metų nepajudėjo iš mirties taško. Ilgus 
metus Romos politinėje arenoje šeimininkavę 
kairieji į Vilniaus bruzdesį dėl neteisėtai atim
to turto paprasčiausiai nekreipdavo dėmesio. 
Italai lietuviams siūlydavo derėtis su rusais. 
Rusai nesiderėdavo. Virš rūmų Nomentana 
gatvėje ir toliau plevėsavo Rusijos vėliava.

Lietuvos prieškario ambasados problema 
ypač paini finansiniu požiūriu Beveik 9000 
metrų ploto sklypą su rūmais prestižinėje 
Nomentana gatvėje Lietuvos ambasadorius 
Valdemaras Čarneckis 1937 m. nupirko už 3 
milijonus lirą Milijoną sumokėjo iš karto, o 
likusią sumą įsipareigojo padengti išmokomis 
po 64 000 lirų du kartus per metus iki 1952 m

Iki Sovietų Sąjungos okupacijos buvo 
spėta pervesti penkias išmokas.

Žalia kortelė - 2245 lietuviams
JAV imigracinės įvairovės vizą popu

liariai dar vadinamų žaliosiomis kortelėmis, 
loterijoje didžiausia sėkmė lydėjo lietuvius, 
laimėjusius 2245 korteles.

Turint galvoje, jog Lietuvoje gyvena apie 
3.6 mln. žmonią nuolatinio gyventojo statusą 
Amerikoje suteikiančią žaliąją kortelę laimėjo 
kas 1603-ias mūsų šalies pilietis.

Pagal laimėtų kortelių skaičių lietuvius 
pralenkė daugiau gyventojų turinčios Afri
kos šalys Etiopija (5562 kortelės, 68 mln. 
gyventojų), Nigerija (5989 ir 123 mln.), 
Marokas (3083 ir 30 mln.), Kenija (3194 ir 
30 mln.), Gana (6333 ir 20 mln.), Siera Leonė 
(3096 ir 5,23 mln.), taip pat Azijos valstybės 
Bangladešas (4935 ir 131 mln.) bei Nepalas 
(2320 ir 25 mln.).

Europoje daugiau už lietuvius kortelių 
laimėjo Bulgarija (2843 ir 7,7 mln.), Lenkija 
(3855 ir 38,6 mln.), Rusija (2695 ir 145 mln.) 
ir Ukraina (4035 ir 48 mln.).

Latvija laimėjo 172 korteles, o Estija -61.

lietuvių bendruomenės 
nariai.

“Nieko šiame dide
liame mieste nepažįs
tame ”, - sakė 20-metis 
Povilas Betkevičius. 
“Bet sutikome šiuos 
gerus žmones ir jie ža
dėjo mums padėti ”.

Studentams padėjo 
ir Cleveland’o lietuvių 
parapijos klebonas Ge
diminas Kijauskas, pa
stogę suteikęs trims 
merginoms.

Apskritai padirbėti
šią vasarą per CIEE į Jungtines Valstijas 
atvažiavo apie 200 lietuvių studentų. Pasak 
Vytauto Didžiojo universiteto studentės 
Sandros, vien iš jos kurso programa “Dirbk 
ir studijuok” pasinaudojo 30 jaunuolių.

Pasibaigus karui, Italijos bankas “Banca 
Nazionale Del Lavoro”, tvarkęs šio pastato 
hipotekos reikalus, pardavė rūmus nekilno
jamojo turto agentūrai, pastaroji - Italijos 
vyriausybei. 1945 m. rugpjūčio 1 d. Italijos 
užsienio reikalų ministerija už simbolinę 
kainą pastatą perleido Maskvai.

Italijos Karalystės herbiniu antspaudu 
patvirtintame pardavimo akte aiškinama, kad 
Italijos užsienio reikalų ministerija parduoda 
nekilnojamąjį turtą Nomentana gatvėje 
“SSRS, kaip Lietuvos Respublikos teisių 
paveldėtojai”.

Pernai rudenį į ambasadoriaus Romoje 
postą paskirtas 38 metų Edminas Bagdonas, 
išnagrinėjęs sukauptus dokumentus, perprato 
užburto rato absurdiškumą. “Pastatą iš mūsų 
perėmė Italijos vyriausybė. Jos valia Lietuvos 
turtas atiteko Sovietų Sąjungai. Todėl derė
tis reikia pirmiausia su Roma, one su Mask
va”, - paneigė Lietuvai nenaudingas klišes 
E.Bagdonas. Tačiau pradėjęs aiškintis, kodėl 
tinto grąžinimas nejuda iš vietos, ambasa
dorius sužinojo, kad oficialus ir teisiškai argu
mentuotas reikalavimas grąžinti neteisėtai 
atimtą turtą Romai nebuvo net pateiktas.

Dabar pastato nuosavybės klausimas 
pajudėjo iš mirties taško. Jau prasidėjo dviša
lės Vilniaus ir Romos diplomatų derybos.

1940 m. pavasarį Lietuvos diplomatinė 
misija atrodė idiliškai: trys fontanai, baseinas 
su dekoratyvinėmis žuvelėmis, visus metus 
žydintys gėlynai, krepšinio aikštė, parkas, kur 
augo magnolijos, karališkosios palmės, medi- 
teraninės pušys. Galiausiai - puikūs rūmai su 
šv. Jurgio skulptūra ant aukščiausio bokšto.

Dabar vaizdas kitoks: apleistas, piktžolių 
priaugęs parkas, beveik pralakusios senųjų 
gėlynų geometrinės formos, šen bei ten tiesiog 
ant žolės sustatyti rusų diplomatų automo
biliai. Paulius Jurkevičius, Roma

2003 metų vizų loterijos rezultatus 
neseniai paskelbė JAV Valstybės Departa
mentas. Loterija vyko nuo 2001 metų spalio 
1 iki 31 dienos.

Dėl 50 000 žaliųjų kortelių varžėsi 6.2 
mln. įvairių pasaulio valstybių gyventoją

Loterijos dalyviai privalo būti baigę vi
durinę mokyklą arba per pastaruosius 5 me
tus turėti dvejų metų darbo, kuriam atlikti 
reikia tam tikro išsilavinimo, stažą.

2004-ųjų loterija vyks nuo šių metų spalio 
7 iki lapkričio 6 dienos. Apie jos sąlygas JAV 
Valstybės Departamentas praneš vasaros 
pabaigoje.

Yra šalią kurioms dėl didelio imigruo
jančiųjų į JAV srauto dalyvauti žaliųjų kortelių 
loterijoje draudžiama. Tai - Kanada, Kinija 
(išskyrus Honkongą ir Taivaną), Kolumbiją 
Dominika, Salvadoras, Haitis, Jamaika, 
Meksika, Indiją Pakistanas, Filipinai, Pietų 
Korėja, Didž. Britanija (išskyrus Šiaurės 
Airiją) ir Vietnamas. “L.r.” MP inf.

Likusių be pastogės studentų būrį iš Lietuvos priglaudė 
Cleveland’o lietuvis J.Šenbergas.

Lietuviai studentai pasklido po visą Ameriką. 
Nemažai jų išvyko į Atlanto pakrantėje, esantį 
Ocean City. Šiame kurortiniame miestelyje 
jaunuoliai pardavinėja ledus, valo viešbučius 
ir motelius. (“L.r.”j

4



Aliutės kampelis If REDAKCIJOS PAŠTO______
Atsiliepia Antanas Kramilius

Jeronimas Florijonas Radvila
Jeronimas Florijonas Radvila (1715-1760) buvo eks

centriškas storžievis keistuolis. Nepripažino jokios valdžios 
ir nemokėjo mokesčių Lietuvos ir Lenkijos kariuomenei išlai
kyti, bet pats išlaikė savo asmenišką 6 000 raitelių ir pėstininkų kariuomenę. 
Pats būdamas blaivininkas, jis savo kariuomenėje įvedė griežtą drausmę ir ypač 
sekė, kad nebūtų girtaujama. Savo apsaugos vadui Moršeidui jis rašo:

Pone Moršeidai!
Kadangi matau, jog nei garbės jausmas, nei įkalbinėjimai, nei priesaika negali 

sulaikyti Jūsų Malonybės nuo girtavimo, nes ne tik pats, Jūsų Malonybe, dėl šio 
velniškai ydingo įpročio prarandi sveikatą ir garbę, bet ir kitus skatini girtauti 
nevykdydamas mano įsakymo tokius bausti. Tad čia surašau vieną iš dviejų dalykų, 
kuriuos kaip Radvila galiu pasiūlyti: arba kaip mano įsakymų priešininkui supūti 
grandinėse, arba gerti tik vandenį. Ši sąlyga galioja ir tada, jei pats nustojęs gerti, 
nebausi savo komandos žmonių pažeminimu tarnyboje arba rykštėmis, 
nesigailėdamas nė vieno prakeikto girtuoklio. Be to įsakau, kad žirgų išjodinė- 
tojo ir jo žmonos nebeliktų. Kiekvienas gali siuntinėti maisto atsargų pats 
nevažinėdamas, tačiau ne mano į maniežą atiduotais arkliais, kad mirdamas maty
tų jo sielos tykojančių tiek velnių, kiek yra lašų daugybėje gėralo, kurį jais atga
bens. Tai, ką rašau, nėra tušti juokai. Prisiekiu Radvilos žodžiu, kad siunčiu 
paskutinį įspėjimą, o paskui jau imsiuos priemonių.”

Įspėjimas, matyt, nepadėjo, ir Radvila kapitoną Moršeidą už lėtą įsakymų 
vykdymą nuteisė iki gyvos galvos kalėti sukaustytą geležiniais pančiais.

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO
Gerb. Redaktore,

Nelabai seniai plačiai buvo paminėta 
didžiausių Australijos statybų - Snowy 
Mountains Scheme - sukaktis. Šia sukak
timi buvo susidomėję ir lietuviai, nes gigan
tiškose statybose dirbo didelis skaičius 
mūsų tautiečių. Liūdniau tai, kad tie darbai 
pareikalavo žmonių gyvybių. Cooma mies
te net stovi paminklas, kuriame yra įrašyti 
šie žodžiai: ‘‘This Memorial Is Dedicated 
To The Memory Of Those Who Lost Their 
Lives Whilst Engaged On The Construction 
Of The Snowy Mountains Scheme”.

Deja, paminkle nėra nei Lietuvos vardo, 
nei pavardžių tų trijų lietuvių, kurie statybo
se neteko savo gyvybės. Šio fakto negalima 
užmiršti, todėl vertėtų, kad kas nors, galbūt 
ir mūsų Bendruomenės vadovai imtųsi žy
gių paminkle įamžinti ir mūsų žuvusiuosius.

Čia pateikiu pagrindines žinias apie 
aukas, iš karto jau angliškai, kad ir jauni
mui būtų lengviau orientuotis:

JONAS JASIUNSKAS, bom in Telšiai, 
Lithuania, approx. 1925. Electrocuted at 
work.

KAZYS BLAŽINSKAS, born in 
Lithuania, employed by SMHEA. Lost his 
life in mid-1950’s.

VYTAS KRANAUSKAS, born in 

Lithuania. First Class Miner and Safety 
Inspector. Employed from begining to end 
in tunnel excavation, The Snowy Mountains 
Scheme, Utah Co., N.Z. Killed by collapse 
of a tunnel wall.

Pasistenkime, kad jie, o kartu ir Lietu
vos vardas, rastų pelnytą vietą Cooma 
miesto paminkle.

Reno Cėsna, Melbourne, 
buvęs kalnakasys

Prašo paramos
MP Redakcija gavo laišką, kuriame Lie

tuvoje leidžiamas laikraštis “XXI amžius” 
prašo finansinės paramos.

(...) Šiais metais “XXI amžius” turės 
užsidaryti, jeigu negaus paramos. Kaip gaila 
laikraščio, nešančio politinę tiesą ir tikėjimo 
dvasią į visus Lietuvos kampelius.

(...) Gėrį, meninį grožį ir tiesą 
skleidžiantis laikraštis, visada stojantis už 
Dievą, Bažnyčią ir Tėvynę jau sumažino 
atlyginimus, neteko kelių žmonių 
norėdamas dar nors kiek pratęsti savo 
egzistenciją. (...)

(,..)Belieka tarti praktišką patarimą: 
čekius rašykite: Viešoji įstaiga “Naujasis 
amžius” vardu ir siųskite adresu:

“XXI amžius”, Abonentinė dėžutė 
211, LT-3000, Kaunas, Lithuania.

...Iš Frankfurto su Lufthasa į Vilnių. Čia 
jau laukė Nijolė Sadūnaitė, buvusi pas mus 
dr. Danutė Kaunaitė, Saleziečių bendrijos 
administratorius kun. Birreli ir daug gimi
nių su gėlėmis. Susikroviau lagaminus prie 
pasų kontrolės, o tarnautojas paženklino Lie
tuvos pasą. Viskas gerai. Kelionėje gautas 
čiaudėjimas nutilo pakvėpavus grynu Lie
tuvos oru. Susinešiau daiktus į atskirą 
kambarį trumpam pokalbiui ir atidaviau 
dovanėles iš Australijos. Atsisveikinę 
nuvažiuojame į banką pasiimti litų. Praėjo 
apie trys valandos. Sugrįžus prie mašinos 
pasigedau krepšelio su video aparatu, ma
no bilietų atgal ir kitų niekniekių tame 
krepšelyje. Tik tada atsipeikėjau, kad tą 
krepšelį buvau užkabinęs ant vežimėlio 
rankenos ir jį ten kabantį palikau prie pasų 
kontrolės, kur buvo pilna žmonių. Sesuo 
jau neturėjo jokių vilčių jį rasti. Nuvažia
vome ten po trijų valandų. Oro uostas tuš
čias. Niekas nematė mano daiktų. Pasirodė 
uniformuotas vyrukas, kuris nuvedė prie 
informacijos, o ši nukreipė į bagažo sau
gyklą. Stebuklas: pamačiau ant apatinės 
lentynos sėdintį mano krepšelį. Iš kito 
kambario įeina tos saugyklos vedėjas: jis jau 
surašęs mano daiktus į knygą. Paaiškėjo, 
kad jį atnešė valytoja Jakimavičienė. Jie 
atsisakė priimti bet kokią dovanėlę už jų 
sąžiningumą. Pasirodo, kad dorų žmonių 
Lietuvoje yra, tik apie juos mažai girdime. 
Pasiunčiau padėką oro uosto adminis
tracijai, “Lietuvos rytui” ir “Lietuvos aidui”. 
Nežinau, ar jie talpino.

Dėmesio tautiečiams!
Per ALB Krašto Valdybos pirmininkę 

Birutę Prašmutaitę gautas šis kreipimasis:
To Whom It May Concern,
Please allow me to introduce myself. 

My name is John Hartley and I live in 
Melbourne, Victoria. As a student, I am 
endeavouring to enter an essay competition 
in which I am required to “bring to life the 
experience of a refugee who has come to 
Australia”. Surprisingly, I have found it 
very difficult to find anyone who will be 
willing to complete a questionnaire for me 
about their experience(s) as a refugee. In 
the search for a participant, I have 
discovered your organisation on the 
internet, where I found this contact address. 
I am writing to enquire as to whether or 
not you could assist in connecting me with 
any individual who would be willing to help 
me write my essay by allowing me to tell 
his/her story.

Provincijoje daug bedarbių, bet prie 
žemės ūkio darbų jų negali gauti nė už 
pinigą. Sesuo ligota, taip pat ir jos vyras. 
Turi vyšnių sodą, bulvių lauką, kur reikia 
ravėti ir rinkti Colorado vabalus. Jaunimas 
važinėja motociklais, dviračiais, bet užsi
dirbti kelis litus jų neprisiprašysi. Taigi, 
krapštinėjasi laukuose senukai. Motinos 
važinėja dviračiais į ganyklas melžti karvių. 
Ne visada jas randa po nakties. Gyvulių va
gys. jeigu neturi su kuo gyvulį nusivežti, 
papjovę vietoje išsipjausto geresnę mėsą, o 
visa kita palieka vietoje šeimininkų skaus
mui. Automobilių pilni keliai. Juos veža iš 
Vokietijos. Daugiausiai juos perka atvažiavę 
spekuliantai iš Rusijos. Perka ir lietuviai, 
bet po kelių dienų ją pasiima mafija ir, su
mokėjus apie 2000 JAV dolerių, savininkas 
savo mašiną atgauna. Žmonės bijo skųstis 
policijai, nes sugautas mafijozas, išėjęs iš 
kalėjimo, už tai nedovanos.

Dažnai padega namus. Prieš kelias die
nas sudegintas sugrįžusių lietuvių ūki
ninkų tvartas su 20 kiaulių bei kitais gy
vuliais. Sako, kad priešų neturėję. Atrodo, 
kad turėjo. Bijo pasisakyti, kam nemokėjo 
“protection” duoklės.

Taigi, gražioji Lietuva, kaip žalia rūtų 
šakelė, kur tu nueisi?.. Kada baigsis laisvėje 
išaugusi gauja vagių, plėšikų ir žudikų. 
Kaimo žmonės priimtų bet kokią valdžią, 
kad ir rusų, bet pamiršta, kad Rusijoje 
panašių nusikaltimų yra dar daugiau. Kur 
atsakymas, aš nežinau. Diktatūra???

Antanas Kramilius

There are no specific guidelines: the 
person can be here as a result of a war, 
persecution, hunger, poverty, separation 
from family, etc.

The individual would simply receive the 
10 question questionnaire I’ve put together 
in the mail and would then send it back to 
me. I would then write the essay and send 
the participant a copy for corrections/ 
authentication.

If you or your organisation or one of its 
friends or members are able to help me, 
please notify me by e-mail:

john.hartley@auswww.com
and supply an address to which I can 

post my questionnaire.
I thank you in anticipation of your 

assistance. Sincerest regards,
John Hartley, Melbourne,

8 Howard Street, 
Altona Meadows, VIC. 3028, Australia.

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Jaučio išmestas į orą, 
Pijus jau perskridęs tvorą, 
Atmušė savo sėdynę, 
Labai aštriam kadugyne; 
Susibadė taip Dulkelė, 
Kad nei pakrutėt negali!

Aštrūs spygliai kadugyno, 
(Lyg trijų inčų plieno vinys), 
Lyg plaktuko giliai sukalti... 
O jo ištinusią sėdynę, 
Kniūbsčiomis aukštyn iškeltą, 
Loreta veža ligoninėn!

Sėdimoji tinsta riečias, 
Lyg įgelta bičių spiečiaus; 
Pijus dantelius sukandęs, 
Garsiai nedejuoti bando... 
Neša jį jau operuoti, 
Sanitarai uniformuoti!

Ant operuojamo jau stalo, 
Pijus varžosi be galo: 
Gailestingosios seselės, 
Susibūrė prie Dulkelės, 
Užsiims su jo sėdyne, 
Šios lyg angelai merginos!..

__________ Stasio Montvido eilės ir piešiniai 
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Antanas Laukaitis: Atostogos Lietuvoje
Panevėžys-Anykščiai- 

Šiauliai
Gražiai pasisvečiavęs savo gimtajame 

Leipalingyje, kur mane puikiai priėmė vai
kystės draugo (dabar mokytojo ir direk
toriaus vieno iš geriausių ir savo ekspo
natais turtingiausio muziejaus) Algirdo 
Volungevičiaus šeima. Ten įteikiau ir iš 
Sydnėjaus atvežtus 1000 dolerių, skirtų 
vargšams našlaičiams. Po to važiavau į 
Alytų, kur mane labai gražiai priėmė moky
toja R. Ališauskienė su šeima. Labai įdomu 
buvo ir čia apžiūrėti mokyklos muziejų, 
susipažinti su jo darbščia vedėja. Susitikau 
ir su garsiuoju Lietuvos krepšininku Tomu 
Pačėsa, kurio mama, dabar jau australietė, 
ilsėjosi čia po neseniai padarytos opera
cijos. Gražus tas Alytaus miestas ir puikūs 
jo žmonės dzūkai.

Grįžus į Kauną pas seserį, ji vis sako 
man, kad labai mažai pas ją būnu. Tačiau 
man vis dar tenka lankyti įvairius miestus 
ir vietoves bei būti tuo olimpiniu attache. 
Kaime atsisveikinom ir į Australiją išly
dėjom jau irgi tapusį mūsų žmogumi 
Sydnėjaus Lietuvių Klubo vicepirmininką 
Gintarą Janulevičių su savo studente žmo
na Rita, kurie po trejų metų vėl aplankė sa
vo gimtinę. Pabuvojęs dar truputį pas se
serį, išvažiavau į Panevėžį. Čia jau laukė 
mano labai geras prietelius šio didelio 
rajono dujų generalinis direktorius Jonas 
Pečiulis su žmona Linda. Savo puikiame 
name jie vaišino mane ir klausinėjo apie 
Australiją, kurioje viešėjo prieš kelis me
tus. Jis mane Australijoje aprūpina visa 
lietuviška spauda, už ką aš jam esu labai 
dėkingas. Truputį atsigavus, važiuojam su 
Panevėžio sporto mokyklos direktorium 
Bronium Pliauga prie labai gražaus Rubi- 
kio ežero, kur dviratininkėms yra įrengta 
treniravimo vietovė ir gyvenamoji vieta. 
Puikus, miškų apsuptas didžiulis ežeras net

Antanas Laukaitis su buvusia pasaulio dvi
račių čempione Edita Pučinskaite, kuri 
tapo ir šios Tautinės olimpiados čempione.

su 12 salų, yra tikrai žavingas. O čia jau 
laukė ežero gėrybės. Tai - rūkyti skanūs 
ešeriai ir kepti lynai, kurių skanumas net 
australiškas gėrybes pralenkia. Br. Pliaugos 
vadovaujama sporto mokykla Panevėžy 
“Olimpas” turi 24 trenerius, 85 tarnautojus 
ir 650 sportininkų, kurie treniruojasi dvi
račių sporte, bokse, dziudo, lengvojoje 
atletikoje ir orientavimo sporte. Ši mokykla 
yra išauginusi jau daug žymių Lietuvos 
sportininkų ir ypatingas dėmesys dabar 
yra kreipiamas į jaunimą.

Panevėžyje australiečiai
Specialiai pasilikau čia vieną dieną 

ilgiau, kad pamatyčiau mūsų tautinių šo
kių grupę “Gintarą” iš Melbourne ir bendrą 

chorą, dainuojant ir šokant čia. O kaip ma
lonu buvo pamatyti daug pažįstamų veidų 
ir vėliau juos stebėti taip gražiai pasiro
dant scenoje. O pasirodė australiečiai tikrai 
labai gražiai ir plojimų banga, kelis kartus 
net publikai atsistojus, buvo labai didelė. 
Tautiniai šokiai buvo tik iš Melbourne 
garsiojo “Gintaro” grupės, bet choras buvo 
sudėtinis. Dainininkai ir iš kitų miestų. 
Jauni, be jokio nuovargio Melbourne šo
kėjai, kaip išsireiškė Panevėžio vadovai, 
gali būti labai gražus pavyzdys ir Lietu
vos jaunimui, parodant tą lietuviškojo šo
kio meilę ir puikią šokėjų šypseną. O šokiai 
buvo tikrai labai įspūdingi bei gražūs ir 
sužavėjo visus pilnoje salėje buvusius 
žmones. Choras, pagal savo galimybes, taip 
pat pasirodė gerai. Ypač publiką sužavėjo 
jaunosios Kymantaitės su savo mamyte. 
Labai visiems patiko B. Kymantienės ir R. 
Mačiulaitienės duetas. Australijos lietuviai 
čia, o manau ir kituose miestuose, kur jie 
koncertavo, buvo tie didieji šio krašto amba
sadoriai, už ką jiems priklauso didelis ačiū, 
ypač vadovei Daliai Antanaitienei ir visam 
personalui. Gi svečių tarpe matėsi ir iš 
Vilniaus atvykęs PLB atstovas Lietuvoje G. 
Žemkalnis su ponia ir dabartinis Melboumo 
kapelionas E. Amašius.

Beviešint Panevėžyje, vieną dieną pada- 
rėm ekskursiją į gra
žiuosius Anykščius. 
Čia aplankėm vysk A 
Baranausko klėtelę, 
kur jis parašė “Anykš
čių šilelį”, jo buvusią 
gyvenamąją vietovę. 
Prieš mirtį jis prašė, 
kad ši jo taip mėgsta
ma klėtelė liktų senoje 
vietoje. Čia vėliau bu
vo atidarytas muziejus.

Šalia tos klėtelės 
yra ir rašytojo A. Žu
kausko-Vienuolio bu
vęs namas, dabar pa
verstas gražiu memo-

rialiniumuziejumi.
Anykščiuose yra ir daugiau labai įdo

mių istorinių vietovių. Aplankėme ir gar
sųjį Puntuko akmenį, kurį, pagal padavimą, 
velniai nešė, kad sugriautų Anykščių baž
nyčią, tačiau gaidžiai anksčiau sugiedojo ir 
velniai akmenį numetė ne ant bažnyčios, 
bet dabar esančioje vietoje. Truputį toliau 
čia yra Arklio muziejus, rašytojo J. Biliūno 
tėviškė ir dailininko St. Petraškos meno 
galerija. Čia visi paveikslai yra padaryti iš 
akmens ir įvairių dydžių. Tai vienintelis me
nininkas Lietuvoje, darąs tokius paveikslus. 
Jie yra tikrai gražūs ir gana brangūs.

Olimpiniai nutarimai
III-ji Lietuvos Tautinė Olimpiada, vy

kusi Lietuvoje, jau pasibaigė. Apie ją pa
rašysiu atskirai, tačiau olimpiados metu 
vyko keletas konferencijų, kurių metu bu
vo galutinai nuspręsta apie ateities mūsų 
olimpiadas. Buvo nemažai įvairių pasisa
kymų ir nuomonių, tačiau buvo priimtas 
nutarimas, kad mūsų olimpiados bus ir 
toliau ruošiamos Lietuvoje, bet Pasaulio 
Lietuvių Sporto Šventės galės būti ir ki
tose valstybėse. Galbūt ateityje olimpia
dos bus sumažintos ir ne tokios plačios, 
nes ir dabar labai mažai dalyvavo užsienio 
lietuvių sportininkų. □

“Puntuko” akmuo su iškaltais Dariaus ir Girėno bareljefais.

Antanas Smetona

Paskutinės nepriklausomybės dienos
Tęsinys, pradžia AfPNr. 24

Ir saugai, mus lydėjusieji p.p. Ado
mavičius ir Čioderis, pasiklausę aplinkui, 
ką žmonės kalba, įspėjo nieko nelaukiant 
važiuoti per sieną. Kaip matysime, jų at
sargumo būta netuščio. Kybartiškiai mus 
drąsino, jog nesą ko skubėti, draudė per
nakvoti ir vakarienės pavalgyti gimnazijos 
rūmuose. O jau buvo tarp 8-9 val./20-21 vai. 
Buvome labai nuvargę ir susigundėme. Agi 
ir sunkiasvorio vežimo trūko su mūsų 
daiktais (jis atsirado tik apie 10 val./22 vai., 
lydimas Itn. Mikaliūno), nebuvo dar atva
žiavusi mano žmona iš Užugirio kiemo. Jos 
kelionė man labai rūpėjo. Juk galėjo kas ją 
kur sutrukdyti. Ir ji atsirado irgi apie 10/22 
vai. Važiavusi per Kėdainius (ne per Uk
mergę, kur galėjo atsirioglinti raud. armijos 
dalinys, ne per Jonavą, kur šalia buvo raud. 
armijos įgula), sukusi į Nemuną, pro Vilkiją 
ir ties Jurbarku keltu persikėlusi per Nemu
ną ir Šakių apskr. viršininko lydima, mus 
prisivijusi. Buvome visi jau krūvoje. Į tą 
laiką pataikė ir Musteikiai, gen. ir pik., ir 
teisn. min. Tamošaitis, - visi trys su šeimo
mis, visi trys ruošėsi anapus sienos eiti. 
Valgėme vakarienę gimnazijos rūmuose ir 
svarstėme klausimą, nakvoti Kybartuose ar 
Eitkūnuose.

Man magėjo dar pabūti Kybartuose 
vįeną kitą dieną, kad būtų galima gauti 
žinių, kas darosi Kaune, be to, norėjau iš
siimti iš Lietuvos Banko skyriaus pinigų. 
Su savim turėjau pasiėmęs Taup. Kasų kny
gelę savo sąskaitai (kelios dešimtys tūks
tančių litų). Pinigai buvo reikalingi apsi
pirkti: šoferiai ir saugai neturėjo nei dra-

---
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bužių, nei baltinių pasikeisti. Be to, Prezi
dentūros tarnai paliko neaprūpinti, taigi ir 
jiems tenka po kiek pasiųsti. Vakarienę val
gėme tarp 9-10 vai. (21-22).

Vis dar Kybartuose
Bevalgant vakarienę pirm. Merkys du 

kartu kalbino mane telefonu iš Kauno. 
Dusliu, leisgyvio žmogaus balsu prašė 
meldė mane grįžti. Pasidarę labai neramu, 
nusiminę žmonės reikalauja, kad grįžčiau. 
Abu kartu argumentuodamas atsakiau, ko
dėl man nedera grįžti. Vėl jam priminiau 
Min. Tarybos nuomonę, tikinau, jog mano 
buvimas Lietuvoje tik pažeistų jos garbę ir 
nieko gerajai neduotų. Nė aš, nė kas kitas 
dabar jau nebesustabdys Maskvos pa
sukto rato.

Pirm. Merkio, rodos, neįtikinau. Jis vis 
tą pat kartojo be logikos ryšio. Paklaustas, 
iš kur kalba, atsakė: Iš savo buto. Man darė 
įspūdžio, kad jis pas save ne vienas, kad 
šaliau jo būta kokio ragintojo. Gal klystu... 
Tarp 22.5 ir 23 vai. kažkas pasikvietė į 
telefoną gen. Musteikį. Pasirodo, Žilinskas 
(Min. Tarybos reik, vedėjas) iš Kauno. Kal- 
bėjęs’irgi pakrikusiu balsu, prašydamas, kad 
Prezidentas grįžtų. Baigęs pasikalbėjimą, 
generolas pasakė, jog nė minutės nereikia 
gaišti, tuojau pervažiuoti sieną. Mat 
kažkokia delegacija vykstanti Kybartuosin 
parsivežti Prezidento.

Per sieną
Automobiliais slinkome visi į tiltą per 

Širvintos upelį. Aš važiavau su gen. Mus- 
teikiu pirmutiniai aps. ministerijos mašina. 
Kiti sekė užpakalyje. Nprs jau truputį po 
23 vai., žmonių tačiau nevažiavo, buriavo 
.pasienyje. Daugumo būta šaulių. Priva

žiavome tiltą, - uždaryta, neleidžia. Gene
rolas išlipo iš mašinos ir, priėjęs prie sargy
bos, pasakęs: praleiskite prezidentą. O ši, 
atkišusi šautuvus, surikusi: Stok! Sėdė
damas automobilyje matau švaistantis 
ginklais sargybą ir nesuprantu, kas darosi. 
Tik paskum tuojau susivokiau, jog gen. 
Musteikio jau prasiveršta anon pusėn. Aš 
tebesėdžiu savo vietoje ir stebiuosi, kad 
dvi žmogystės mirzgėdamos laiko į mano 
pusę atkištus šautuvus. Išlipau, - abu šau
tuvai į mane pasisuko. Keno tos žmogystos? 
Vokiečių ar lietuvių? Būta lietuvių! Šautuvai 
į savo Prezidentą?! Labai klaiku pasidarė...

Ieškau savųjų, dairaus, ir negaliu suras
ti. Žmonės būriuodamies kalba, kažką aiš
kinasi. Šit ir Adomavičius su Čioderiu. 
Juodu patyrusiu va ką: Vakar ir šiandien 
buvę įsakyta iš aukščiau baro viršininkui 
Žemaičiui leisti laisvai per sieną visus, ku
rie tik norės, anon pusėn. O dabar, tik ar 
prieš pusvalandį, įsakyta priešingai: nieko 
nebeleisti. Atsiminiau Ministrų Tarybos 
nuomonę, jog reikia leisti iš savo krašto 
visus, kurie tik jaučia sau pavojaus iš bol
ševikų. Dabar, matyt, ūmai keno kitaip 
pasukta. Dėl prezidento uždaryta siena ir 
kitiems! Vidinasi, Kaune valdžios aukštu
moje nebesama atsparos bolševizmo galiai. 
Min. pirmininkas ir jo bendradarbiai, maty
ti, visai suglebę ir save pametę. O kokie jie 
buvo optimistai, svarstant klausimą prie
šintis ar nesipriešinti! P. Bizausko viltis, jog, 
sutikus su Maskvos reikalavimais, galima 
būsią jie sušvelninti! O čia kaip bematant 
be galo šiurkštų pasidarė.

Einu aš pats ieškoti Žemaičio, kurs prieš 
valandą taip patogiai su mumis kalbėjosi. 
Jo padėti rasti man pasišovė kažin kuris 
šaulys. Prieiname viršininko būstą, beldžia 
šaulys į duris, nieks neatsiliepia. Ir pro 
langą nematyti žiburio. Tamsu... Pasislėpta! 

Mano padėjėjas išnyko. Prieina vienas kitas 
šaulys, kažką pažada - ir nebėra. Atrodė, 
lyg ir užtrukdyti, lyg ir suklaidinti mane 
norėtų. Atsiminiau Žilinsko telefonu pra
nešimą; delegacija važiuojanti parsivežti 
Prezidento, - ir pamačiau: Mane trukdo, 
kad galėtų suimti sučiupti. Reikia kitaip 
manytis, norint išvengti pasimatymo su 
delegacija.

Brendame per Širvintos upelį
Žmonės vaikščioja patamsyje, pusbalsiai 

kalbėjo ir kažko laukė. Šit ir mano sūnus, 
priėjęs mane, pasakė radęs vieną jauną po- 
licistą, kurs žadėjęs mane tikrai pervesti 
anon pusėn. Sūnus paliko ir grįžo į mūsų 
automobilius. Juk svarbiausia, kad Prezi
dentas nebūtų sulaikytas, o kitiem manie
siems gal pavyks paskum, nei ne per tiltą, 
tai kitu daiktu pereiti sieną. Taigi gerasis 
policistas vedė mane, pulk. Žukaitį, Ado
mavičių ir Čioderį atgal nuo tilto viena 
gatve, paskum skersgatviais, pasuko vėl 
kaip ir atgal, vedė palei visokius namus. 
Pagaliau pritapo į mus apysenis vyras 
(rodos, p. Misiurevičius), buvęs prie vaka
rienės, jau vienmarškinis, besiruošiąs mie
go, su šliurėmis, apsiaustu apsimetęs. Jis 
ėjo toliau su mumis, rodydamas taką, pro 
savo namus, kur gyveno. Priėjome upelį. 
Atsisveikinę su savo geradariais (policistu 
ir tuo vyru), padėkojome jiems už tą didžią 
paslaugą, nusiavome kojas ir perbridome 
siaurą, negilų upelį. Apsiavę žingsniavome 
Eitkūnų soties linkui.

Eitkūnuose
Ėjome visi keturi upelio krantais, palei 

sieną ir tiltą. Juk tik keli žingsniai teskyrė 
mus nuo mūsų paliktos Lietuvos. Ką dabar 
veikia mūsiškiai? Pavyko ar nepavyko  jiems 
pereiti sieną?

(Tęsinys kitame AfP numeryje)
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SPORTAS
Dainai Gudzinevičiūtei — sidabras

In memoriam
Laisvės šauklio balsas nutilo

Po beveik dvejus metus trukusios tylos 
Daina Gudzinevičiūtė vėl priminė, kad jos 
šautuvo taikiklyje - aukščiausios vietos.

Sydnėjaus žaidynių čempionė Lahti 
mieste Suomijoje tapo pasaulio vicečem
pione tranšėjinėje aikštelėje. Iš Suomijos 
parsivežtas sidabras papildys 36 metų Dai
nos Gudzinevičiūtės medalių kolekciją, ku
rioje - 2000-ųjų olimpinis ir 1989 metų 
pasaulio čempionato komandinis auksas, 
1988-ųjų Europos pirmenybių aukščiausi 
apdovanojimai asmeninėse ir komandinėse 
varžybose, 1992 metų žemyno čempionato 
sidabras bei bronza.

Lahti mieste šaudydama į skrendančius 
tai-kinius, lietuvė surinko 92 taškus - vienu 
mažiau nei pasaulio čempione tapusi rusė 
Jelena Tkač ir vienu daugiau už trečiąją 
vietą užėmusią kinę Wang Yujing.

Po triumfo Sydnėjuje Daina Gudzine

Sidabrinis Romo Ubarto atsisveikinimas
“Dabar jau liūdna. Kai dalyvavau varžy

bose, buvo kitas gyvenimas, kita nuotaika. Šį 
kartą, prieš paskutinį metimą, supratau, kad 
priartėjo riba, kuri daug ką pakeis. Ir tada 
kažkas sužnybo širdį... ” - sakė Barcelonos 
olimpiados ir Europos čempionas, Seulo žai
dynių vicečempionas Romas Ubartas.

Kaime įvykęs 78-asis Lietuvos lengvosios 
atletikos čempionatas 42-ejų metų atletui tapo 
atsisveikinimu su didžiuoju sportu. Vienas 
tituluočiausių šalies sportininkų R.Ubartas 
garbingai baigė pasirodymą, iškovojęs sidab
ro medalį ir nusileidęs tik dabartiniam plane
tos disko metikų lyderiui Virgilijui Aleknai.

Dariaus ir Girėno stadione R.Ubartas 
antruoju bandymu nusviedė diską 52 m 60 
cm. Geriausiais laikais sportininkas yra vir
šijęs 70 metrų ribą. Trečius metus iš eilės auk
so medalį iškovojusio V. Aleknos rezultatas - 
64 m 11 cm. Bronzos medalį pelnė 20-metis 
vilnietis Ernestas Filatovas. Jo rezultatas - 48 
m 80 cm. Disko metimo rungtyje iš viso 
dalyvavo 10 sportininkų.

“Ką toliau veiksiu? Kol kas dar neapsi
sprendžiau. Truputį palauksiu, viską apmąs-

Socialinei globai...
Atkelta iš 3 psL

visuose žemynuose yra pasidariusi ypač gaji 
po Lietuvos išsilaisvinimo. To dvasinio pa
kilimo metu kilniausiu tikslu pas mus tapo 
Sausio 13-tos Fondas. Jo komitetą sudarė So
cialinės Globos ir Katalikių Moterų Draugi
jų atstovės. Per trumpą laiką Melbourne ir 
apylinkių lietuviai sukėlė dideles sumas 
pinigų. Draugijų atstovės, be jokių ten 
Lietuvos pagalbininkų iš šalies, tuos pini
gus nuvežė ir asmeniškai įteikė nukentėjusių 
šeimoms.

Labdara Lietuvos žmonėms tebesitęsia, 
tačiau ji Socialinės Globos Draugijai nėra 
pirmaeilis tikslas. Socialinės Globos Draugi
jos pagrindinė rūpyba yra vietiniai lietuvių 
kilmės ligoniai bei vargan patekusieji, jei jie 
to reikalingi.

Kaip bebūtų, narės, švęsdamos vieną ar 
kitą Draugijos jubiliejų, yra pirkusios ir auto
busiuką invalidų vaikų namams Kaune, ir 
traktorių Gelgaudiškio jaunimo prieglaudos 
ūkiui, ir atskiriems individams padėta, jei 
įsitikintą kadjie tikrai varge. Tiems reikalams 
buvo suruoštos trys masinės ir po pora die
nų užtrukusios mugės, stebinusios savo 
organizuotumu bei parduodamų prekių įvai
rove. Labai ir čia bendradarbiavo Katalikių 
Moterų Draugija bei pavieniai asmenys iš 
plačios Viktorijos.

Įvairūs renginiai įtraukia visas nares. Savo 
nišą čia suranda ir kulinarės, ir mezgėjos, ir 
kitokių talentų moterys, nepasįlikdamos vien 

' Sąrašų burėmis. Sumanesnių valdybų kaden- 

vičiūtė laikėsi planetos reitingo viršuje, bet 
pagrindinėse varžybose neprasimušdavo 
tarp lyderių. 2001-ųjų gegužės mėnesį pa
saulio čempionate Egipte lietuvė užėmė 9- 
ąją vietą. Į finalą, kuriame kaunasi tris se
rijas po 25 šūvius geriausiai šaudžiusios 
sportininkės, D.Gudzinevičiūtė nepateko ir 
po poros mėnesių Kroatijoje vykusiose 
Europos pirmenybėse. Ten ji pasidalijo 9- 
10 vietas.

Šių metų žemyno čempionatas Lietuvos 
šaulei buvo itin nesėkmingas: gegužę Ita
lijoje D.Gudzinevičiūtė atsidūrė 26-27 
pozicijose tarp 29 dalyvių.

Pernai įsigijusi naują garsios italų 
firmos “Peruzzi” šautuvą, lietuvė sakė, kad 
prie ginklo reikės pratintis maždaug metus. 
Lahti mieste ši patyrusios sportininkės 
prognozė išsipildė.

Remigijus Kazilionis

tysiu. Manau, kad liksiu sporte, nes darbas, 
kurį geriausiai moku, yra disko mėtymas. 
Turiu žinių, kurias man perdavė amžiną atil
sį treneris Vytautas Jaras, tad turėčiau kuo 
pasidalyti su jaunimu ”, - po varžybų svars
tė R. Ubartas.

Olimpinis čempionas patvirtino, jog jo 
sportinės karjeros saulėlydį sujaukė bepre
cedentis atvejis su dopingo kontrolės 
pareigūnais. Iš pradžių pareiškę, kad lietuvis 
įtariamas vartojęs anabolinį steroidą bolde- 
noną ir todėl negali dalyvauti varžybose, 
vėliau, atlikę papildomus tyrimus, jie atšau
kė draudimus.

“Pirmasis pranešimas apie mano orga
nizme neva rastą dopingą tarsi nukirto vis- 

- ką ką dar planavau nuveikti šį sezoną.
Atrodė, baigta: disko daugiau į rankas 
nepaimsiu, nes jau nebenoriu. Nėra pras
mės. Apsidžiaugiau, kad vis dėlto nugalėjo 
teisybė. Kai Lengvosios atletikosfederacijos 
vadovai pasiūlė dalyvauti Lietuvos čempio
nate, iš naujo užsidegiau: o ką reikia pamė
ginti ”, - emocingai pasakojo Romas Ubartas.

Romas Poderys

cijose net visuomenė yra kultūriniais rengi
niais palepinama. Taip suruošiamas, pavyz
džiui, koncertas su teatru “Jeronimas”, baletą 
grupe stipriai paruoštų dainininką deklamuo- 
tojų, turininga diskusijų popiete, “Mūsų 
Pastogės” priedais: “Gabija” ir vėliau - Drau
gijos tikslus bei filosofiją išsakančia “Žemy
na”, bei juos sekančiais informaciniais “Mil
dos” lakštais. Tai vėl koncertas su pirmą kartą 
Australijoje pasirodžiusia senųjų Sutartinių 
grupe, sudaryta iš Draugijos narių, vėliau 
jaudinusia ir Šiaurės Amerikos lietuvius.

Metų metais buvo švenčiamos Joninės, o 
kartą ir su Kupole, žolynų šokiu, visų dainuo
jamomis liaudies dainomis. O džiugi margu
čių puošybos popietė, kai bičių vaško dvelks
me susikaupus, tarytum grįžome į Vfelykas ir 
pavasarį tėvynėje. Etnofolklorinis pradas 
buvo ypač puoselėjamas kai kurių narių 
straipsniais spaudoje iki prasiveriant durims 
į tėvynę, kada joje gausiai besilankantys 
išeiviai jau galėjo betarpiškai žavėtis labiau 
autentiškais folkloriniais renginiais.

Tenka pastebėti, kad socialinės rūpybos 
srityje buvo sukurtas Informacinis skyrius, 
kuriam vadovavo trys profesinės socialinės 
darbuotojos. Tačiau galimi informacijos ieš
kotojai vengė Lietuvių Namų viešumo, ir ši 
bandomoji pagalba neišsivystė.

Ligonią vienišųją vargan patekusiųjų 
rūpyba - iš vienos pusės ir renginių ruoši
mas - iš kitos - yra tarsi šios draugijos veik
los sparnai. Tad vadovėms tenka išmintingai 
jais balansuoti, kad anksčiau minėta Upė, 
nežiūrint per kokį kraštovaizdį betekėtų, vis 
atspindėtų Draugijos gerąjį veidą. □

Iš už Atlanto atskriejo žinia - liepos 11- 
ąją po sunkios ligos savo namuose Los 
Angeles mirė vienas garsiausių lietuvių po
etų Bernardas Brazdžionis. Tautos laisvės 
šaukliu tituluotam dainiui buvo 95-eri.

"B.Brazdžionio mirtis - man dvejopa 
netektis”, - sakė vienas artimiausių mirusio 
poeto bičiulių, šiemetinis “Poezijos pava
sario” laureatas, dabar Lietuvoje gyvenantis 
Kazys Bradūnas.

“Lietuvių tauta neteko didelio poeto, 
kurio pavardę didžiosiomis raidėmis rei
kėtų įrašyti šalia Kristijono Donelaičio, Vin
co Mykolaičio-Putino, Henriko Radausko, 
Salomėjos Nėries ir kitų garsių pavardžių. 
Antra, nutrūko ir ilgametė mūsų draugystė ”, 
- kalbėjo Kazys Bradūnas.

Bernardas Brazdžionis gimė 1907 metais 
Biržų apskrityje, Stebeikėlių kaime. Baigęs 
Biržų gimnaziją, jis studijavo lietuvių kalbą 
ir literatūrą Vytauto Didžiojo universitete.

Dar prieš karo pradžią Bernardas Braz
džionis jau buvo vienas žymiausių lietuvių 
poetų, išleidęs šūsnį poezijos knygų suaugu
siems ir vaikams.

Tačiau karo metų neramumai poetą pri
vertė pasitraukti į Vakarus. Iš pradžių jis 
apsistojo Vokietijoje, o 1949 metais persi
kėlė į JAV miestą Los Angeles, kur gyveno 
iki pat mirties.

B.Brazdžionis yra išleidęs keliolika 
eilėraščių rinkinių. Garsiausi jų -“Amžinas 
žydas”, “Krintančios žvaigždės”, “Kunigaikš
čių miestas”, “Šaukiu aš tautą”, “Vidudienio 
sodai”. Poetas \fytės Nemunėlio slapyvar
džiu yra paskelbęs daug labai populiarių 
knygelių vaikams, tarp jų - “Meškiuką 
Rudnosiuką”, su kuriomis užaugo ne viena 
lietuvių karta.

Nepamirštamas B.Brazdžionio grįžimas 
į Lietuvą 1989 metais. Tuomet Vilniaus oro 
uoste poetą, po 45 metų grįžusį į tėvynę, 
pasitiko kelių tūkstančių tėvynainių minia. 
Toks dėmesys B.Brazdžionį. keliavusį po vi
sos Lietuvos miestus ir miestelius, lydėjo 
kebas savaites.

Tada garsus literatūros tyrinėtojas, 
Nacionalinės premijos laureatas Albertas 
Zalatorius sakė: "Lietuvai jūs esate daugiau 
negu poetas. Jau beveik pusę amžiaus jai 
esate svarbiausių jausmų ir vilčių įsi
kūnijimas, simbolis, išreiškiantis tea, ko jai 
labiausiai trūksta ir dėl ko ji daugiausia 
kenčia. Jei prisimintume jus tik kaip poetą 
rastume nemažai kitų poetų, kurie savo ta
lentu galėtų su jumis lygiuotis. Bet šiais niū
riais laikais mes negalėjome žiūrėti į poezi
ją tik keiip į poeziją ”.

Iš gyvenimo pasitraukus lietuvių dvasios 
ir poezijos puoselėtojui Bernardui Braz-

Prasidėjo APPLE kursai Lietuvos mokytojams
(ELTA). Liepos 15 dieną Lietuvoje pra

sidėjo dvyliktoji APPLE mokytojų kvali
fikacijos tobulinimo kursų vasara. Ypatingą 
dėmesį kursų dalyviai šįmet skirs mokymo 
programų ir mokytojų vertinimui.

Pedagogų profesinės raidos centre Vil
niuje mokytojai dalyvaus Švietimo vady
bos, pradinio ugdymo, mokyklos ir šeimos 
bendradarbiavimo, smurto prieš vaikus 
prevencijos ir kt. darbo grupėse. Švietimo 
informacinių technologijų centre bus dės
tomos kompiuterinio raštingumo, pamokų 
tvarkaraščio “Mimosa” sudaiymo paskaitos. 
Šventosios poilsio namuose “Akimirka” 
vyks “Vilties” bendrijos organizuojami 
APPLE specialiosios pedagogikos kursai, 
skirti specialiesiems pedagogams, dirban
tiems su sunkią proto ir kompleksinę nega
lią turinčiais vaikais.

APPLE kursai, seminarai, konferencijos 
taip pat vyks įvairiuose Lietuvos miestuo-.

Bernardas Brazdžionis

džioniui, gilią užuojautą velionio artimie
siems, rašytojų bendruomenei, visiems 
tautiečiams penktadienį (liepos 12 d.) pareiš
kė Prezidentas Valdas Adamkus, Seimo 
Pirmininkas Artūras Paulauskas ir Ministras 
Pirmininkas Algirdas Brazauskas.

“Netekome iškilios asmenybės, kurios 
gyvenimas ir kūryba lemtingai sutapo su lie
tuvių tautos tragiškais išgyvenimais, ilgais 
laisvės ilgesio metais ir istoriniu atgimimu. 
Įtaigus didžiojo neoromantiko poezijos žo
dis išeivijoje ir okupuotoje laetuvoje buvo 
skaitomas kaip rusenanti laisvės, lietuvybės 
ir žmogiškumo viltis”, - sakoma Prezidento 
Valdo Adamkaus užuojautoje.

Ministras Pirmininkas B.Brazdžionį pri
simena kaip vieną skambiausių, vieną gar
siausių mūsų tautos ir kultūros balsų. Di
džiausią gyvenimo dalį pragyvenęs išeivi
joje, rašoma A.Brazausko užuojautoje, 
“B.Brazdžionis neatitrūko nuo Lietuvos, o Tė
vynei atkūrus nepriklausomybę, nedelsda
mas įsijungė į veržlų ir pilną permainų mū
sų gyvenimą”.

Bernardas Brazdžionis bus palaidotas 
Kauno Petrašiūnų kapinėse liepos 31 dieną.

Karstas su poeto palaikais į Vilniaus oro 
uostą bus atskraidintas liepos 28 dieną 
sekmadienį.

Pirmadienį, liepos 29 dieną Vilniaus 
arkikatedroje bus kalbamas rožinis, antra
dienį - ten aukojamos šventos Mišios. Tos 
pačios dienos vakarą rožinis bus kalbamas 
Kauno arkikatedroje. Trečiadienį, liepos 31 
dieną numatytos šv. Mišios Kauno arkika
tedroje ir laidotuvės Petrašiūnų kapinėse.

PLB Valdybai laidotuvėse atstovaus PLB 
Valdybos vicepirmininkas ir PLB atstovas 
Lietuvoje Gabrielius Žemkalnis.

Sekmadienį, liepos 14 d., Melbourne, 
Šv. Marijos Jūros Žvaigždės bažnyčioje 
kun. Juozas Petraitis laikė pamaldas už a-a. 
Ber-nardo Brazdžionio vėlę.

ELTA, “L.r.”, MPinf.

se: Kaune, Šilalėje, Ventoje, Simne ir kt. Iš 
viso APPLE kursuose dalyvauja per 400 pe
dagogų iš įvairių Lietuvos miestų.

APPLE (“Amerikos pedagogų talka Lie
tuvos švietimui”) pirmąjį mokytojų kvalifi
kacijos kėlimo seminarą surengė 1991 m. 
Seminarais siekiama, kad jų dalyviai įgytas 
žinias ir gebėjimus pritaikytų vietinėse mo
kyklose, žiniomis pasidalytų su kolegomis, 
mokyklų vadovais, moksleiviais ir jų tėvais.

Mokytojų pageidavimu, vykdomos ir 
tęstinės, kelerius metus plėtojamos rizikos 
vaikų, pedagoginių tyrimų programos. 
Tęstiniai kursai yra sulaukę gerų ir 
mokytojų, ir lektorių įvertinimų. Mokytojų 
teigimu, tęstiniai kursai yra naudingesni, 
labiau keičiantys jų pačių darbo kokybę, 
nes per užsienio kolegas įgyta patirtis iš 
karto siejama su konkrečia mokytojų darbo 
patirtimi. ' ' □
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Sekmadienį, rugpjūčio 18 dieną, 2 vai. p.p., Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
Bibliotekos Bičiulių Būrelis kviečia susipažinti su aktoriaus, rašytojo ir dramaturgo

ANTANO ŠKĖMOJ KŪRYBA
Įvadas - Elenos Jonaitienės.
Prozos ištraukas skaito Vytenis Šliogeris.
Antano Škėmos 1 veiksmo pjesė “Vieną vakarą”.

Režisierė Onutė Maksvytienė.
Vaidina: J.Barila, R.Bukevičius, ADanusas

O. Maksvytienė, J.Šarkauskas.

Dėmesio skautininkai
Šių metų liepos 27 dieną Lietuvių Klubo patalpose Bankstown’e šaukiamas lietuvių 

skautininkų Sydnėjuje neeilinis susirinkimas, susidedantis iš dviejų dalių:
1. Naujų skautininkų įžodis.
2. Steigiamoji skautininkų Ramovės sueiga.

Tad, sesės ir broliai skautininkai, įsidėmėkite šią datą- liepos 27 dieną (šeštadienį), 
pradžia 1 vai. p.p. (laikas atkeltas dėl susidėjusių aplinkybių).

Atsižvelgiant į sueigos/susirinkimo svarbą, atvykstama pilnoje uniformoje.
Iniciatorių vardu nuoširdžiai kviečiu dalyvauti EN MASSE!

s. Teodoras J. Rotcas

AL Dienų Programos papildymas
MP Nr. 26 ir Nr. 27 lietuvių ir anglų kalba atspausdintose programose prašome papildyti 

gruodžio 28 dienos dienotvarkę:
Šeštadienis, gruodžio 28 d.

4 vai. vak. - Mokytojų konferencija: Lietuvių Katalikų Centras, 6 Third Ave., St. 
Peters.

Saturday, December 28th
4 pm - Teachers’ Conference: Lithuanian Catholic Centre, 6 Third Ave., St.

Peters.

Turistams apie Lietuvą - DVD plokštelė 7 kalbomis
(ELTA). Septyniomis kalbomis išleis

tame skaitmeninio formato DVD filme pri
statomos Lietuvos tradicijos, unikalus isto
rinis palikimas, moderni dabartis ir kvapą 
gniaužiantys gamtovaizdžiai - nuo Vilniaus 
iki Kėdainių, nuo Aukštaitijos ežerų iki Ni
dos kopų, nuo Kryžių kalno iki Grūto parko, 
nuo senųjų pilių iki riedutininkų vaizdų 
Katedros aikštėje.

Vilniaus turizmo centre mūsų sostinėje 
dirbantiems diplomatams, turizmo verslo 
atstovams, žurnalistams bei ministerijų pa
reigūnams “Vilnius on Video” - ilgamečiam 
Lietuvoje veikiančių Amerikos prekybos 
rūmų nariui amerikiečiui Thom Wilbur pri
klausanti įmonė - pristatė pirmąjį DVD 
formatu turistams skirtą filmą “Lithuania”.

Du garso takeliai - anglų ir prancūzų 
kalbomis bei subtitrai penkiomis - rusų, 
japonų, suomių, vokiečių ir ispanų kalbomis 
padės užsienio šalių turistams ar verslo ir

politikos reikalais mūsų šalyje viešintiems 
svečiams geriau susipažinti su Lietuva. Pus
valandžio trukmės filme - labiausiai lanky
tinos krašto vietos bei atokiau nuo pagrin
dinių turistinių maršrutų slypintys atra
dimai, pasakojama apie lietuvių tradicijas 
ir papročius, su gamtos reiškiniais susiju
sius žmonių vardus ir mėnesių pavadini
mus, keistus muziejus ir lietuvių meilę alui.

Filmas “Lithuania” sukurtas ir DVD for
matu išleistas privačiomis lėšomis, jo vaizdo 
kasetėmis jau nuo pernai rudens buvo pre
kiaujama Lietuvoje ir Amerikoje. “Vilnius 
on Video” yra sukūręs ir 45 minučių filmą 
apie Lietuvos sostinės istoriją, kultūrinį pa
kilimą ir dabartį (“ Vilnius - the symbol of a 
new Europe”) bei 6 minučių filmą “Impres
sions”, kuriame pateikta smagių Vilniaus 
gyvenimo akimirkų skambant temperamen
tingai garsaus džiazo muzikanto Dainiaus 
Pulausko pjesei.

Leidiniai apie lietuvių kalbą
Kalbos vartotojams ir tyrinėtojams 

Lietuvių kalbos instituto leidykla išleido tris 
reikšmingus kalbos mokslo leidinius: naują 
“Frazeologijos žodyną” ir naujos mokslo 
serijos “Bibliotheca Archivi Lituanici 
(BAL)” pirmąsias dvi knygas.

“Frazeologijos žodynas” - tai didelis 
rinkinys, naudingas kalbos tyrinėtojams ir 
aiškingojams, puikiai pagelbėsiantis rašy
tojams ir žurnalistams, oratoriams, ieškan
tiems tikslios ir vaizdžios išraiškos. Šis žo
dynas skiriamas ne tik išsireiškimų tyrinė
tojams, bet ir visiems, kurie nori vaizdingai 
išsireikšti. Čia nurodomos sakinių sandaros,

reikšmių ir vartojimo ypatybės supažindina 
skaitytoją su įdomiais kalbos reiškiniais. Žo
dyne yra pateikti pavyzdžiai iš gyvosios 
liaudies kalbos, senųjų raštijos paminklų, 
grožinės literatūros kūrinių ir periodikos. 
Žodyne yra daugiau nei 24 000 frazių su 
paaiškinimais ir vartojimo pavyzdžiais.

Pirmoji BAL serijos knyga - dr. Gied
riaus Subačiaus studija “Kalikstas Kasa- 
kauskis. Bendrinės kalbos konjunktūra”. 
Antroji serijos knyga - Vaidoto Rimšos 
“JanoKlaleckio ir Jano Sekliuciano polemi
ka dėl katekizmo kanoninio vertimo”, ku
riame liečiamas ir Mažvydo “Katekizmas”.

Pamaldos lietuviams Sydnėjuje
Negavus kunigo reguliarioms lietuvių pamaldoms Sydnėjuje, vieną kartą į mėnesį sutiko 

atvykti buvęs mūsų kapelionas kun. Roger Bellemore SM
Pamaldos Sydnėjuje vyks įprastu laiku, 11.30 vai. Lidcombe sekančia tvarka: liepos 28 d.,

rugpjūčio 11 d., rugsėjo 8 d., spalio 13 d., lapkričio 10 d. ir gruodžio 25 d. per Kalėdas.
Platesnę informaciją suteiks Danutė Ankienė tel.9871 2524 arba Antanas Kramilius, tel.

9727 3131. Sekančiose pamaldose biis išdalinti pamaldų tvarkos lapeliai.
. ------- —________________________________  Praneša Parapijos Komitetas
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Perth’o Apylinkės Valdyba praneša, kad sekmadienį, rugpjūčio 
v

18 d., ruošiamas Žolinės minėjimas. Jis prasidės 11 vai. su šv. Mišiomis šv. 
Pranciškaus Ksaveriečio bažnyčioje. Po pamaldų - 12 vai. Lietuvių Namuose vyks 
minėjimas. Bus bendri pietūs, minėjimo programa, loterija ir kavutė.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti minėjime.

“Mūsų Pastogės” prenumeratoriams
Retėjant prenumeratorių eilėms bei nuolat kylant spaustuvės ir pašto 

persiuntimo išlaidoms, “Mūsų Pastogės” leidėjai yra priversti pakelti prenumeratos 
kainą nuo šių metų liepos 1 dienos. Nuo šios datos metinės prenumeratos 
mokestis yra $65 Australijoje, $140 užsienyje, $115 Naujojoje Zelandijoje. 
Pavienio numerio kaina $1.50.

Kainos pakėlimas neliečia skaitytojų, jau apmokėjusių prenumeratos mokestį 
į priekį.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.
Tel.: (02) 9790 2319, Faksas: (02) 9790 3233, E-mail: mpastoge@bigpond.com

Tinklapis: www.users.bigpond.com/mpastoge 
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 $65. Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandfijoje oro paštu $115.00. 

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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