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Budri
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Seimo 
opozicija
Nors Lietuvos 

Seimo opozicija 
nėra labai skaitlin
ga, tačiau jos bud
rumas pagirtinas.

Jau ne kartą ji iškėlė, keturių partijų va
dovaujamos Vyriausybės Lietuvai negirti
nus žingsnius. Šį kartą Seimo opozicija 
siūlo ūkio ministrui Viktor Uspaskich, ku
ris proteguoja su juo susijusią bendrovę 
“Krekenavos agrofirma” svarstant valsty
binės reikšmės projektus su Rusija, atsista
tydinti

Opozicijos lyderis Andrius Kubilius bei 
Liberalų ir centro frakcijos seniūnas Algis 
Čepas gegužės 11d. susitikę su Seimo Pir
mininku Artūru Paulausku perdavė jam 
oficialius dokumentus, liudijančius, jog 
Darbo partijos vadovas Viktor Uspaskich 
su Rusijos pareigūnais svarsto su juo su
sijusių įmonių reikalus.

Po susitikimo su Seimo Pirmininku, A. 
Kubilius žurnalistams teigė: “Manome, kad 
toks skandalingas ministro veiksnias yra 
tiesioginis Viešųjų ir privačiųjų interesų 
derinimo valstybės tarnyboje įstatymo 
pažeidimas”.

Dar visai neseniai auditą baigusi Vals
tybės kontrolė nustatė, kad bendrovės 
“Krekenavos agrofirma”, “Krekenavos 
mėsa” ir “Kauno grūdai”, susijusios su V. 
Uspaskich nuosavybe, gavo 10 mln. litų dau
giau Europos Sąjungos paramos lėšų, nei 
galėjo gauti. Tokiems įvykiams susiklos
čius, susirūpino Darbo partijos parlamen
tarai ir išėjo ginti savo vadovą ir ūkio mi
nistrą V. Uspaskich Sudarė dvi laikinąsias

Lietuvos įvykių apžvalga
parlamentines tyrimo komisijas, kuriose 
yra net 24 parlamentarai. Trečia komisija 
bus sudaryta iš opozicijos parlamentarų. 
Tokiu būdu net 36 parlamentarai nagri
nės tuos pačius klausimus.

Tuo tarpu Vyriausiosios tarnybinės 
etikos komisijos pirmininkas Algirdas 
Meškauskas pareiškė, jog bet kuris valsty
bės politikas ar tarnautojas, kuris pats 
arba kurio sutuoktinis turi tam tikros įmo
nės akcijų, negali jai tarpininkauti ar ki
taip spręsti įmonės reikalus.

“Valstybinėje tarnyboje dirbančiam 
asmeniui tokia įmonė darbinėje veikloje 
turi nebeegzistuoti. Jei taip sutampa, kad 
kyla būtinybė svarstyti su įmone susiju
sius klausimus, asmuo turi nusišalinti”, - 
kalbėjo komisijos pirmininkas.

Europos Parlamento narys socialde
mokratas prof. Aloyzas Sakalas ELTAi 
tvirtino, jog socialdemokratų partija turi 
siekti ūkio ministro V. Uspaskich atsista
tydinimo, o Prezidentas Valdas Adamkus, 
jei pasitvirtintų V. Uspaskich kompro
mituojanti medžiaga, turėtų pasiūlyti ūkio 
ministrui pasitraukti iš posto.
Vyriausybė neįveikia mokesčių 

reformos
Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, 

reikia prisitaikyti sau tinkamą mokesčių 
sistemą. Po Seimo rinkimų Lietuvos Vy
riausybės postus pasidalino net keturios 
kairiosios partijos. Dabar sulipdyti geres
nę mokesčių sistemą pasirodo daug 
sunkiau, nei pasidalinti Vyriausybės pos
tus. Jau praėjo daugiau nei trys mėnesiai, 
kaip bandoma įvesti tinkamą mokesčių 
reformą. Paskutiniu metu nepakęsdamas 
nesutarimų, iš Finansų ministro posto 
pasitraukė Algirdas Butkevičius. Į jo vietą 
buvo paskirtas dabartinis Susisiekimo

Nukeltąjį psL

Vilniaus universiteto 
biblioteka šįmet mini 435 
metų sukaktį.

Vilniaus universiteto 
biblioteka yra valstybinės 
reikšmės biblioteka - aka
deminė biblioteka, tenki
nanti VU bendruomenės 
informacinius poreikius, 
sauganti europinio lygio 
kultūros paveldą ir užtik
rinanti jo prieinamumą 
nacionaliniu ir tarptauti
niu lygmeniu. Per 435-erius 
bibliotekos gyvavimo me
tus sukauptu dideliu ir tur
tingu fondu turi teisę naudotis visi Lietu
vos gyventojai ir užsienio piliečiai, įstai
gos ir organizacijos.

VU biblioteka istoriškai laikoma de
šimčia metų vyresne už patį Vilniaus uni
versitetą. Vilniaus vyskupo Valerijono Pro- 
tasevičiaus kvietimu į Lietuvą atvykę jė
zuitai 1570 m. liepos 17 d. atidarė kolegiją 
ir prie jos įkūrė biblioteką. Bibliotekos 
pagrindą tuomet sudarė Lietuvos didžio
jo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žy
gimanto Augusto bei Vilniaus vyskupo su
fragano Georgijaus Albinijaus rinkiniai. 
Tik po devynerių metų karalius Steponas 
Batoras 1579 m balandžio 1 d. pasirašė pri

Gegužės trečiąjį sekmadienį Lietuva mini ir pokario partizanus. Apie tą lai
kotarpį - doc. Kazimiero Blaževičiaus straipsnis šio numerio 6 puslapyje.

Į JAV - lietuviams dar reikia vizų
JAV pareigūnai primena, kad dažni 

JAV įstatymų pažeidimai kol kas neleidžia 
panaikinti vizų reikalavimus Lietuvos pi
liečiams. Pareigūnai atkreipė Lietuvos 
dėmesį į svarbiausias priežastis, dėl kurių 
Lietuva kol kas negali dalyvauti JAV Vi
zų atsisakymo programoje. Viena iš jų yra 
per didelis Lietuvos piliečių, pažeidžian
čių kelionės j Jungtines Valstijas truk
mės reikalavimus, skaičius.

Lietuvai teks pasiekti, kad sumažėtųjų 
piliečių, pažeidžiančių dabartinį vizų re
žimą, t. y. negrįžtančių namo pasibaigus jų 
turistinės vizos j JAV galiojimo laikui. JAV 
ambasados paskaičiavimu, maždaug 40% 
pastaraisiais metais turistinę vizą gavusių 
Lietuvos piliečių negrįžo numatytu laiku. 
Norint šaliai taikyti Vizų atsisakymo 
programą, šis skaičius turi būti dvidešimt 
kartų mažesnis.

JAV vizos turi būti išduodamos ne 
mažiau kaip 97% besikreipiančių atitin
kamos valstybės piliečių. Lietuvoje JAV

A.Duonėlai ir E.Balčiunui - aukso medaliai
Pasaulio baidarių ir kanojų irklavimo 

taurės varžybų pirmajame etape Poznanėje 
(Lenkija) Lietuvos atstovai Alvydas Duo- 
nėla ir Egidijus Balčiūnas (žiūr. nuotr. 
kairėje) laimėjo 200 ir 500 m dviviečių 
baidarių lenktynes.

Alvydas Duonėla vienviečių baidarių 
varžybose 200 m distancijoje buvo tre
čias. Jis nusileido Suomijos ir Danijos 
irkluotojams. ELTA

Vilniaus universiteto bibliotekos Joachimo Lelevelio salė.

vilegiją ir Vilniaus jėzuitų kolegija buvo per
organizuota į universitetą, o jos biblioteka 
pavadinta universiteto biblioteka. 1580 m. 
miręs Vilniaus vyskupas ir universiteto stei
gėjas V. Protasevičius testamentu univer
sitetui paliko keletą tūkstančių knygų. 
Daugelis Lietuvos katalikų bažnyčios 
hierarchų ir didžiųjų krašto magnatų taip 
pat jautė pareigą paremti šį mokslo židinį. 
Per du šimtus jėzuitų vadovavimo univer
sitetui metų bibliotekos fondai išaugo 
beveik triskart. VU bibliotekoje saugomas 
vienintelis Lietuvoje pirmosios lietuviškos 
knygos - Martyno Mažvydo “Katekizmo” 
egzempliorius. □ 

vizas gauna maždaug 70% besikreipian
čiųjų. Be to, prie Vizų atsisakymo prog
ramos norinti prisijungti šalis turi būti 
ekonomiškai ir politiškai stabili bei saugi, 
o teisėtvarkos institucijos - geranoriškai 
bendradarbiauti su JAV ir tarptautinėmis 
organizacijomis. Vieną programos reikala
vimą - panaikinti vizų režimą JAV pilie
čiams - Lietuva įgyvendina jau nuo 1994 m.

Gegužės pradžioje buvo įdiegta dar 
viena būtina naujovė - skaitmeniniu būdu 
nuskaitomi pasai su biometriniais duo
menimis. Lietuva kartu su Belgija tokius 
asmens dokumentus pradėjo išduoti pir
mosios pasaulyje. Kol kas pasus su bio
metrine informacija - į skaitmeninę laik
meną įrašyta nuotrauka - Lietuvoje gauna 
tik diplomatai. Kitų metų antroje pusėje 
juos planuojama išduoti ir gyventojams.

Pagal specialią Vizų atsisakymo prog
ramą šiuo metu be vizų į JAV gali keliauti 
27 valstybių piliečiai.

Pagal ELTA
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pata-siSs Trumpai iš visur Pabrango namai ir butai
♦ Gegužės 15 d. 
Nepalo kariuo
menės daliniai 
užpuolė komu
nistų sukilėlius 
krašto vakarinėje 
dalyje ir išgelbėjo 
apie 600 mokslei
vių, kuriuos suki
lėliai buvo suran
kioję iš kaimo mo

kyklų Tahanu ir Palpa srityse.
♦ Gegužės 16 d. po ilgų 9 valandas tru
kusių ginčų Kuveito parlamentas 35 prieš 
23 balsų dauguma priėmė įstatymą, su
teikiantį moterims balsavimo teisę. Mote
rys taip pat galės pačios būti renkamos 
parlamento narėmis. Balsavimai turės bū
ti pravesti prisilaikant musulmonų Šaria 
teisės taisyklių - atskirų balsavimo būsti
nių vyrams ir moterims.
♦ Uzbekistane vis dar tęsiasi demons
tracijos prieš vyriausybę. Gegužės 18 d. 
musulmonai sukilėliai paėmė į savo ran
kas Korasuv miestą Uzbekistano rytinėje 
dalyje. Jie paskelbė, kad miestas bus ad
ministruojamas pagal Islamo įstatymus. 
Gegužės 19 d. j miestą įžengė Vyriausybės 
kariniai daliniai ir jį lengvai atsiėmė iš 
sukilėlių, nes dauguma sukilėlių buvo ne
ginkluoti.
♦ Afganistano musulmonų dvasiškai su
sirinko į “ulema šura” - bažnytinį Sinodą 
“Mėlynojoje mečetėje” Kandaharo mies
te. Gegužės 19 dieną jie nusprendė atimti 
vyriausio dvasinio vadovo titulą iš mulos 
Mohammed Omar, Talibano religinio ly
derio, kuris, jei dar gyvas, tai slapstosi Pa
kistane.
Dvasiškių susirinkimas taip pat paskelbė, 
kad Afganistano prezidentas Karzai yra 
teisėtai išrinktas vadovauti valstybei ir kad 
todėl reikia paklusti jo įstatymams, gi

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
ministras Zigmantas Balčytis.

Gegužės 16 d. jau penktą kartą susirin
ko Darbo partijos, Socialdemokratų par
tijos, Valstiečių ir Naujosios demokratijos 
partijų sąjungos, bei Naujosios sąjungos 
koalicinė taryba svarstyti, kokį mokesčių 
reformos modelį pasirinkti. Iki šiol jau 
buvo kelis kartus sutarta, netgi pasirašyti 
komunikatai, bet nuėjus {partijų būstines, 
susitarimai iširdavo.

Kaip teigia laukiantys koresponden
tai, šį kartą ginčų būta daug. Visi keturi 
partijų lyderiai išėjo įraudę. Min. pirm. Al
girdas Brazauskas pareiškė:”Aptarėme vi
sus klausimus, sutarėme, kad surinksime 
visas valdančiosios koalicijos frakcijas į 
vieną vietą ir joms pristatysime variantus”. 
Taigi sutarimo dar nebūta.

SAPARD lėšų naudojimas 
Lietuvoje

Europos Komisija (EK) susirūpinusi, 
ar Lietuvai skiriamos SAPARD lėšos yra 
legaliai panaudojamos. Lietuvos valdžios 
institucijų atliktas auditas rado abejonių 
dėl dviejų nacionalinės mokėjimo agen
tūros paremtų projektų. Bendrovė “Kre
kenavos agrofirma” ir jos antrinė įmonė 
“Krekenavos mėsa” buvo įtartos išsklai- 
džiusios projektą į dvi dalis ir taip išven
gusios 5 mln. litų SAPARD paramos ribas 
vienam projektui. Tokiu būdu jos praėju
siais metais gavo 8.7 mln. litų. “Krekenavos 
agrofirma” turi 49%. “Krekenavos mėsos” 
akcijų. “Kauno grūdus” Valstybės kontro
lė įtarė įsteigus įmonę “Kauno grūdai ir 
partneriai” dėl vienintelio tikslo, kad gau
tų SAPARD paramą, kuri siekė 1.8 mln.
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Taliban įsakymai destabilizuoja kraštą ir 
yra priešingi musulmonų Šaria teisei.
♦ Gegužės 21 d. Graikija laimėjo Euro- 
vizijos dainų varžybų finalą Ukrainos 
sostinėje Kijeve. Ukrainos prezidentas 
Viktor Juščenko oficialiai pasveikino 
laimėtoją Heleną Paparizou, graikę, gi
musią ir užaugusią Švedijoje. Antrą vietą 
varžybose laimėjo Malta, trečią Rumunija.
♦ Gegužės 21 d. virš 1000 sunitų musul
monų dvasiškių, politikų ir genčių vado
vų, susirinkę konferencijoje Irake, nutarė 
nutraukti dvejus metus trukusį Irako 
politinio gyvenimo boikotą. Dėl šio boi
koto sunitai turi tik 17 atstovų Irako par
lamente (iš 275). Sunitų konferencija nu
tarė aktyviai įsijungti į Irako konstitucijos 
paruošiamuosius darbus. Jie pasmerkė 
krašte prasidėjusias žudynes tarp sektų, 
ypač pasireiškusias per paskutinį mėnesį 
po Irako Vyriausybės sudarymo, kai do
vis už dovį žudomi šiitų ir sunitų dvasiš
kai ir jų politiniai veikėjai.
♦ Gegužės 22 dieną Irake buvo išgelbėti 
trys, rumunų žurnalistai ir jų vertėjas, 
sukilėlių pagrobti kovo 28 dieną; Grobi
kai buvo grasinę juos nužudyti, jei 
Rumunija neatitrauks savo 800 karių 
kontingentą iš Irako.
Tuo tarpu Australija iki šios datos dar 
nebuvo nieko girdėjusi apie balandžio 
pabaigoje pagrobto Douglas Wood likimą.
♦ Uzbekistano prezidentas Islam Ka
rimov atmetė Jungtinių Tautų, JAV ir 
Didžiosios Britanijos reikalavimą, kad 
tarptautinė komisija ištirtų tariamas ge
gužės 13 dienos žudynes Andižan mies
te, bei žudynes ir kitokius smurto veiks
mus įvairiose Uzbekistano vietovėse. 
Gegužės 21-22 dienomis Kara Sun mies
te žmonių minios demonstarvo, reikalau
damos paleisti iš arešto du suimtus opo
zicijos lyderius. □ 

litų. Valstybės kontrolės nuomone, įmonės 
steigimas nebuvo pagrįstas komerciškai. 
Be to nustatyta, kad įvairiuose projektuose 
buvo leista iš SAPARD paramos apmo
kėti pridėtinės vertės mokestį.

Europos Komisiją džiugina greiti veiks
mai, kurių ėmėsi Lietuvos valdžios insti
tucijos susidariusiai padėčiai ištaisyti. 
Europos Komisija tikisi, kad visi tyrimai 
bus greitai baigti ir, kad ji galės susipažinti 
su tyrimo išvadomis ir ar jai būtina pradėti 
konkretų tyrimą. Lietuvos valdžios institu
cijoms nepavykus susigrąžinti konkrečių 
sumų per nurodytą laiko tarpą, EK susi
grąžins atitinkamas sumas, išskaičiuodama 
jas iš būsimo mokėjimo Lietuvai. Tokiu 
būdu Bendrija apsaugo savo biudžetą.

Prezidentas abejoja Seimo 
gebėjimais

Gegužės 18 d. Prez. Valdas Adamkus 
priėmė vienos iš keturių Vyriausybę suda
rančių Naujosios sąjungos (socialliberalų) 
frakcijos narius. Prezidentui rūpėjo pas
kutiniu metu Seime įsivyravusi netvarka: 
viena po kitos kuriamos komisijos, darbo 
grupės, kurios nagrinėja įvairius skanda
lus ir konfliktus, kurie jau pradeda pa- 
raližuoti valstybės įstatymų leidimo dar
bą. Prezidentas klausė ir tarėsi, kokių 
permainų būtina imtis, kad Seimo veikla 
grįžtų į normalias vėžes ir kad Seimas ga
lėtų sėkmingai atlikti savo pareigas.

Prezidento atstovė spaudai Rita Gruma
daitė išsakė Prezidento nuotaikas Seimo 
atžvilgiu: “... apmaudu, kad po penkioli
kos nepriklausomybės metų valdžia pati
ria tokį moralinį nuosmukį”.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGTHC biuleteniais.

(ELTA). Būsto kainos nuo įstojimo į 
Europos Sąjungą (ES) bent trečdaliu 
šoktelėjo visuose didžiuosiuose Lietuvos 
miestuose, o didžiausias kainų augimas 
pastebimas pajūryje - Palangoje ir Nidoje. 
Tebeaugančią būstų paklausą, kuri gerokai 
lenkia pasiūlą, lemia palankios būsto 
paskolų sąlygos, auganti gyventojų per
kamoji galia ir artėjantis euro įvedimas.

Vilniuje nuo įstojimo į ES labiausiai - 
30-40% - brango naujos statybos būstai 
miegamuosiuose rajonuose. Senos staty
bos butai blokiniuose namuose pabrango 
30-35%, o butų kainos senamiestyje ir pres
tižiniuose rajonuose pakilo apie 30%.

“Kainų kilimą kur kas labiau įtakojo 
ne miniomis turėję suplūsti turtingų už
sienio piliečių srautai, kaip tikėjosi nema
žai rinkos dalyvių, ar stebuklingai page
rėjusi ekonominė padėtis Lietuvoje, o 
vietinių gyventojų pasiryžimas žūtbūt įsi
gyti būstą, kol jis dar nepabrango”, - teigia 
ekspertai

Didelė būsto paklausa, menkas sklypų 
pasirinkimas, per metus beveik dvigubai 
išaugusios daugiabučių namų statybai 
tinkamos žemės kainos lemia tai, kad 
statybų bendrovės būstų pardavimo kai
nas planuoja ne pagal esamą rinkoje kai
nų lygį, bet su prielaidomis, kad kainos vis 
dar kils. Tačiau artimiausiu metu Kauno 
gyvenamųjų patalpų rinkoje didelių pa
sikeitimų nelaukiama. Šių me.tų pradžioje 
Kaune padidėjusios būsto kainos iki 
gegužės išliko stabilios. Padėtis išlieka 
stabili ir Kauno individualių namų rin
koje, o greičiausiai nuperkami naujos 
šiuolaikiškos statybos, iki 200 kv. m ploto, 
visiškai įrengti namai, kainuojantys nuo 
400,000 iki 600,000 litų.

Klaipėdoje šiemet gerokai išsiplėtė 
statybų žemėlapis - nuo šalia centro esan
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Lietuvos vyskupai įspėja
gomis”yra sunki nuodėmė. Laiške teigįa-Lietuvos vyskupai išplatino laišką, ku

riame išreiškė susirūpinimą dėl okultiz
mo (domėjimasis “paslaptingomis jėgo
mis”) plitimo Lietuvoje. Rašoma, kad 
įvairios okultinės praktikos ardo ben
druomenės vertybinius pagrindus, žlugdo 
pasitikėjimą žmogiška patirtimi bei svei
ku protu, be to, yra visiškai nesuderina
mos su katalikišku tikėjimu.

Perspėjama, kad domėjimasis tamsiųjų 
jėgų veikimu yra didžiai pavojingas, kad 
tiek antgamtinių galių priskyrimas sau, tiek 
lengvatikystė, naudojimasis magų “paslau-

Čikagoje - liet, kino festivalis
Tautiečiai Čikagoje susipažins su Lie

tuvos kino naujienomis ir kūrėjais bei pri
simins lietuviško kino klasiką.

Gegužės 20-26 dienomis viename Či
kagos kino centre lietuviškų filmų festivalį 
“Lietuviškas kinas: tradicijos ir naujovės” 
rengia Lietuvos generalinis konsulatas 
Čikagoje kartu su Lietuvos institutu ir 
Amerikos lietuvių televizija.

Festivalio tikslas - plačiau pristatyti 
Lietuvos kiną JAV visuomenei Festivalio 
metu žiūrovai bus supažindinti ir su lietu
vių kino klasika, ir su naujausiais lietuvių 
režisierių filmais. Visa programa suskirs
tyta į vaidybinių filmų, trumpo metražo ir 
dokumentinių filmų programas.

Lietuviškų filmų festivalį pradės 1974 
metais sukurtas Arūno Žebriūno muzi
kinis filmas “Velnio nuotaka”. Žiūrovai 
galės pamatyti ir kitą šio režisieriaus fil

When's the last time you went to
www.ALJS.org ?
The young'u ns have been busy I AUS

čių teritorijų į anksčiau užmirštus miega
muosius rajonus. Šiemet Klaipėdoje kaip 
niekad daug naujos statybos butų - per 
2005 metus mieste prognozuojama pa
statyti iki 50,000 kv. m ploto gyvenamo
sios paskirties objektų. Paklausiausi Klai
pėdoje jau kelis mėnesius išlieka 2-3 kam
barių butai Butų, gyvenamųjų namų ir že
mės sklypų pardavimo kainos Klaipė
doje tebeauga, o nekilnojamojo turto 
paklausa vis dar išlieka kur kas didesnė už 
pasiūlą. Viena svarbesnių naujovių Klai
pėdoje - per trisdešimties aukštų daugia
bučio statybų pradžia.

Pastaruoju metu itin aktyvi nekilno
jamojo turto rinka pajūrio regione - Pa
langoje ir Neringoje. Palangoje kai kurių 
objektų kainos jau peržengė 7,000 litų už 
kv. m, Nidoje kainos siekia 10,000 ar net 
12,000 litų už kv. m.

Šiaulių gyvenamųjų patalpų rinkoje vis 
dar fiksuojamas didelis kainų kilimas- 
5-10% per mėnesį. Nepaisant to, aktyviai 
perkami tiek šiuolaikiškai įrengti, tiek 
kapitalinio remonto reikalaujantys butai 
Senos statybos gyvenamųjų namų kainos 
Šiauliuose išlieka stabilios. Didėja sodybų 
ir sodo namelių netoli miesto ribų paklau
sa, kurių kaina - iki 50,000 litų.

Panevėžys išsiskiria nuo metų pra
džios iki 40% pakilusiomis butų kaino
mis ir labai maža pasiūla. Balandį Pane
vėžyje būsto kainos jau stabilizavosi nes 
kai kurių butų kainos pasiekė 1,800 litų 
užkv. m.

Pernai gyvenamųjų patalpų kainos 
sparčiai augo ir kitose ES šalyse. Latvijoje 
(Rygoje) būstas per metus pabrango 30%, 
Danijoje -12.6%, Ispanijoje -14%, Pran
cūzijoje -17.8%, Norvegijoje -13%.

Kainų kritimas užfiksuotas tik Vo
kietijoje - 2.2% bei Austrijoje - 2.39%.

ma, kad prietarai, burtai, magija yra rimta 
visos visuomenės problema.

Vyskupai apgailestauja, kad astrolo
gus, būrėjus, ekstrasensus propaguoja 
žiniasklaida, visuomenės įžymybės, o 
raganos ir žiniuoniai pristatomi kaip eks
pertai. Ypatingas dėmesys okultizmo at
stovams žiniasklaidoje bei paslėpta jų 
reklama klaidina žmones. Ypač bažny
čios atstovai susirūpinę dėl žalingos ma
gijos įtakos nepilnamečiams.

□

mą “Gražuolė”. Taip pat bus rodomi įvai
rių kartų kino režisierių Vytauto Žalake- 
vičiaus, Roberto Verbos, Henriko Šable
vičiaus, Algimanto Puipos, Jono Vait
kaus, Šarūno Barto, Kristijono Vildžiūno, 
Audriaus Stonio, Giedrės Beinoriūtės, 
Ramūno Greičiaus, Igno Jonyno, Igno 
Miškinio, Valdo Navasaičio, Kornelijaus ir 
Dianos Matuzevičių, Vytauto V. Lands
bergio ir Algimanto Maceinos filmai

Iš viso programoje bus parodytas net 
21 lietuviškas filmas.

Festivalyje rengiamas vakaras, skirtas 
kino kūrėjui ir poetui Jonui Mekui. Jame 
savo filmus “Jono Meko antologija” ir 
“Niujorkas - mano šuo” pristatys teatro ir 
kino režisierius, rašytojas Vytautas V. 
Landsbergis.

Lietuviško kino festivalį Čikagoje remia 
Lietuvos kultūros ministerija. □
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Bendruomenės baruose__________
Garbingas akademinės korporacijos 

ROMUVA 75 metų jubiliejus
Jurgis Zaikauskas

Nepriklausomoje Lietuvoje (po Pirmo 
pasaulinio karo) naujai įsteigtame Vytauto 
Didžiojo universitete Kaune karštai virė 
akademinis gyvenimas, veikė įvairios drau
gijos, o studentų korporacijų buvo virš 30. 
Korp. “Romuva” (nepolitinė korporacija) 
savo šūkiu pasirinko “Amico, Patriae, 
Unitati Aestiorum” (Draugui, Tėvynei, 
Aisčių Vienybei) įsisteigė 1930 metais. 
Deja, neilgam Užgriuvus sovietų slibinui, 
draugijos ir korporacijos buvo uždarytos. 
Daugelį korporantų išvežė į Sibirą, kiti 
žuvo, dar kiti atsidūrė Vokietijoje irvėliau 
-Amerikoje, Kanadoje ir kituose kraštuose.

Atgimus Lietuvai (po 50 metų) ir vėl 
atgijus studentų akademiniam veikimui 
Vilniaus ir Kauno universitetuose, korpo
racija “Romuva” neatgijo. Ji tik trumpai 
veikė Čikagoje, bet veikia ir gyvuoja iki šios 
dienos Melbourne, Australijoje.

Keturi buvusieji Vytauto Didžiojo uni
versiteto studentai, korp. “Romuva” filis
teriai ir trys korp. “Romuva” vaidilutės at
sidūrė Australijoje. Vienas ir romuviečių - 
fil Stasys Stankūnavičius - atgaivino korp. 
Melbourne 1966 m. Jis prisiminė, kad 
1934 m korp. “Romuva” ir latvių korp. 
“Beveronija” pasirašė kartelį - korporan- 
tišką draugiškumo sutartį, o čia gi Mel
bourne gyveno vienas latvių filisterių, 
pasirašiusių kartelį - beveronas f ii. Karlis 
Zitars. Abu filisteriai nuoširdžiai dirbo, 
atgaivino ir užaugino abi korporacijas 
tolimoje Australijoje.

Patraukti ir sudominti Europos uni
versitetų tradicijomis bestudijuojantį lie
tuvišką jaunimą Australijoje paskatino 
daugelis faktorių. Vienas iš jų - Australijos 
universitetai tradicijų neturėjo ir neturi, 
išskyrus kelias politines partijas bei or
ganizacijas. Lietuviams ypač nepatiko tuo 
metu komunistuojantis australiškas uni
versitetinis jaunimas, kuris neturėdamas 
jokio supratimo apie tikrąjį komunizmą, 
sekė tuo metu populiarią, marksistinę 
madą, kiršino visuomenę, rengė protestus 
ir kėlė nerimą.

Motinos Dienos minėjimas Hobarte
Hobarte Motinos Dienos minėjimą 

suruošė Apylinkės Valdyba. Šį kartą į 
minėjimą susirinko mažiau žmonių negu 
anksčiau, buvo apie 20. Šaltas oras ar ki
tos priežastys kai kuriuos sulaikė na
muose. Nuotaika pagerėjo, kai iš Launces
ton (200 km) į minėjimą atvyko Launces
ton lietuvių seniūnė Irena Grant-Vil- 
nonytė su sūnumi studentu. Pribuvo ir 
jaunas daktaras Rimas Statkus, atliekantis 
praktiką Hobarto ligoninėje.

Minėjimą atidarė ir lietuviškai moti
nas pasveikino Hobarto Apylinkės Valdy
bos pirmininkas Juozas Paškevičius. 
Angliškai pakartojo vicepirmininkas ir 
sporto klubo “Perkūnas” pirmininkas 
Mindaugas Kožikas. Jis ir įteikė kiekvienai 
motinai gėlę ir dovaną.

Bonifacą šikšnių už ilgų metų darbą Lietuvių Ben
druomenėje, Glenorchy miesto burmistras apdovanojo 
Savanorio medaliu ir pažymėjimu.

Sveikinam Bonį Lietuvių Bendruomenėje.
Juozas Paškevičius

ALB Hobarto Apylinkės Valdybos pirmininkas

Tuo metu lietuviškoje spaudoje pasiro
dė straipsniai apie turiningą Vilniaus ir 
Kauno universitetų istoriją ir praeitį:

“Mokslo keliais Vilniaus universitetui 
400 metų”. Paruošė Albertas Zubras.

J. Žalkausko straipsniai:”Lietuvių 
studentų sąjungos tarp 1832 ir 1940 metų”. 
“Tėviškės Aidai” 1972 birželio ir liepos 
mėn. Nr. 25 iki 32.

“Kazimieras Kantrimas - XIX a. 
Vilniaus universiteto profesorius ir Lie
tuvos visuomenės veikėjas”. “Tėviškės 
Aidai” 1979.3.17, Nr.10.

Verta buvo prisiminti senas ir turiningas 
lietuvių studentų akademines tradicijas. 
1579 m. įkūrus Viniaus universitetą - Alma 
Academia et Universitas Vilnensis Socie- 
tatis lesu - studentai burdavosi į grupes 
pagal kilimo vietoves, dalis studentų gy
veno bendrabutyje, įsteigtame Vilniaus 
vyskupo Valerijono Protasevičiaus. Ben
drabutis buvo žinomas kaip “Valerijono 
bursa”, iš lotyniško žodžio “piniginė arba 
kasa”, todėl studentai, gyvenę bursoje bu
vo vadinami “bursais”.

Senajame Vilniaus universitete vykda
vo daug švenčių. Universitetas švęsdavo 
karaliaus ir didžiojo kunigaikščio atvyki
mą į Vilnių, studijų pradžią - renovito 
studiorum, vėliau -initiumsemestriir finis 
semestri. Taip pat buvo švenčiama šv. 
Kotrynos - mokslo globėjos ir kitos reli
ginės šventės.

XVIII a. sekant Europos studentų 
madas, Vilniaus universiteto studentai 
dėvėjo uniformą - žalios spalvos švarką 
su raudonais apvadais ir baltom sagom, ir 
trikampę kepurę. Švenčių metu prisi- 
sekdavo ir rapyrą.

XIX amžiaus pradžioje universitete 
veikė įvairios draugijos: fizikų, literatų, 
menininkų. Veikė lenkų studentų slaptos 
Filaretų ir Filomatų draugijos. Dėl šių 
draugijų aršaus veikimo, universitetas 
buvo uždarytas 1832 metais.

XIX ir XX amžių pradžioje lietuviai 
studijavo St. Peterburgo, Dorpato (Tartu), 
Maskvos ir Krokuvos universitetuose. St. 
Peterburgo universitete mediciną studi-

Su paskaita ir eilėraščiu motinas svei
kino Apylinkės Valdybos sekretorė Loreta 
Eskirtienė. Minėjimą užbaigė Mindaugas 
eilėraščiu: “O Lietuva, motinėle”.

Po minėjimo pirmininkas pranešė gerą 
naujieną, kad kitais metais vasario mėn. 
Melbourno lietuvių choras “Dainos 
Sambūris” lankysis Tasmanijoje ir padai
nuos lietuviams. Žinia sutikta linksmai

Taip pat buvo pranešta, kad šiais metais 
Birželio trėmimų minėjimą ruošia estai. 
Minėjimas vyks St. Liuter bažnyčioje, 
Davey St, sekmadienį, birželio 12 dieną, 
10 vai. Kas galite, atsineškite lėkštę arbatai

Po pranešimų prie skanios vakarienės 
ir Irenos muzikos - linksmas bendravimas 
su svečiais tęsėsi ilgai.

Juozas Paškevičius

Nuotraukoje - korp. ROMUVA prezidiumas. Iš kairės: vicesenjoras fil. Algis Klimas, 
senjoras fil. Linas Zaikauskas ir scriba fil. Jurgis Žalkauskas.

javę lietuviai studentai 1910 metais įkūrė 
“Fratemitas Lithuanica” korporaciją.

Dorpato universitete caro valdžia lei
do veikti tik Pabaltijo ir Pavolgės vokiečių 
baronų studentų korporacijoms. Trumpą 
laiką veikusi lenkų ir lietuvių korporacija 
“Polonia” buvo greitai uždaryta ir lietu
viai, atsiskyrę nuo lenkų, įkūrė stiprią 
Lietuvos jaunimo draugiją.

Tarp 1930 ir 1940 metų Vytauto Didžio
jo universitete Kaune veikusi korporacija 
“Romuva” savo garbės filisteriais pasirin
ko: dr. h. c. V. Vydūną, rašytoją - filosofą, 
dr. E. Volterį, VD. universiteto profesorių, 
prof. dr. M. Biržišką, Vilniaus universiteto 
rektorių ir A. Merkį, teisininką, Kauno 
miesto burmistrą.

1932 metais įsikūrė “Romuvos Vaidi
lutė” - studenčių mergaičių korporacija, 
savo garbės filisteriu, virš minėtų garbės 
filisterių Romuvos vyrų korporacijoje, 
išsirinko ir prof. dr. Karolį Zaikauską, 
buvusį Klaipėdos krašto gubernatorių, 
Vidaus reikalų ministrą ir Lietuvos Res
publikos vyriausią prokurorą.

1935 metais korp. “Romuva” pasirašė 
kartelį - broliško draugiškumo sutartį su 
latvių korp. “Beveronija”.

Fil. Stasys Stankūnavičius nutarė 
Melbourne atgaivinti ir korp. “Romuva” 
įstatus ir statutą. Čia jam padėjo Adelai
dėje gyvenęs fil. Liudas Martinkus. Šis 
didelis darbas užtruko kelis metus, nes 
reikėjo susirašinėti su buvusiais filiste
riais gyvenančiais Amerikoje, o su Lie
tuvoje gyvenančiais korporantais susira
šinėjimas tuo metu buvo neįmanomas. Fil 
Stasys Stankūnavičius bendraudamas su 
Melbourno latvių korporacijomis “Bevero
nija”, “Selonija”, “Letonia”, “Lettgalija”, 
“Lettica” ir estų “Ugala” senjorais, papildė 
ir modifikavo korp. “Romuva” Statutą tam, 
kad būtų lengvesnis bendras baltų korpo
racijų veikimas. Buvo nutarta, kad trijų 
baltų tautų korporacijos veiks kartu, švęs 
gegužės komersus (tradicinė korporantų 
šventė), dalyvaus atskirų korporacijų 
gimtadieniuose ir panašiai

Fil. Stasys Stankūnavičius į šį darbą 
įtraukė ir kitus romuviečius ir visi studija
vo Europos universitetų studentų veiklą, 
darbą bibliotekose, nagrinėjo vokiečių, 
latvių ir estų studentų akademinį veikimą 
ir tradicijas, r ,

Tokiu būdu naujai prikelta korporacija 
“Romuva” įgavo gerus veiklos pagrindus, 
o naujai išleisto naujo statuto ir įstatų bei 
principų dėka, kurie yra iki šiol besąly
giškai prisilaikomi, romuviečių vaikla 
klesti iki mūsų dienų.

Apie 1970 - 1980 metus Melbourne 
būdavo populiaru rengti balius. Korp_ 

“Romuva” surengė didžiulį 10-ties metų 
gyvavimo balių 1976 m Tai buvo puikus 
balius su orkestru, šokiais ir puikia vaka
riene. Dalyvavo 2 Australijos Federalinės 
Vyriausybės ministrai su žmonomis, JAV 
konsulas, Vokietijos prekybos attache ir 
daugelis garbingų lietuvių veikėjų, latvių 
ir estų korporantal

Tais laikais korp. “Romuva” rūpinosi 
jaunaisiais lietuvaičiais, surengdavo jiems 
šokius ir subuvimus, o baigusius Lietuvių 
kalbos kursus apdovanodavo įrėmintu 
Vyties paveikslu.

Korporacija “Romuva” susirašinėdavo 
su Vokietijos ir Japonijos filisteriais, ir kurį 
laiką palaikė santykius su japonų Tokyo 
korp. “Edo Rhenania”. Melbourne lankėsi 
jų atstovas.

1992 metais Vokietijos ambasadoriaus 
Australijai dr. Franz Kiel rūpesčiu “Romu
vą” aplankė ir dalyvavo Lietuvių Klubo 
patalpose Baltų komerse septyniolika 
Koelno korp. “Rheinstein” narių.

Reikia būtinai prisiminti, kad seniau
sia korporacija “Littuania” buvo įsteigta 
1820 m. Karaliaučiaus universitete. Jai 
priklausė prūsų lietuviai ir iš Prūsijos kilę 
studentai. Korp. “Littuania” pasirinko žalią 
- baltą - raudoną spalvas, vėliavoje buvo 
įrašytas šūkis - “Lithuania in aeternum” 
(Lietuva - amžinai). Korporacijos motto 
tapo “Littuania dir gehoer’ ich” (Lietuva, 
aš Tau priklausau). Herbas turėjo įrašą: 
“Durate et vosmet servate secundis” 
(Išsilaikyk ir padėk vienas kitam).

Visos Vokietijoje veikusios korpora
cijos buvo Hitlerio uždarytos 1936 metais 
ir atsikūrė tik po karo 1945 metais. “Ro
muva” kurį laiką palaikė koresponden
tinius ryšius su paskutiniuoju korp. 
“Littuania” filisteriu dr. Passauer, kuris 
prieš mirdamas apdovanojo romuviečius 
brangia taure su gražiu įrašu. Ši taurė yra 
saugoma Melbourno Lietuvių Namuose.

1995 metais, atsiliepdami į Pasaulio 
Lietuvių Inžinierių ir Architektų atsišau
kimą, korp. “Romuva” finansiškai parėmė 
Medininkų pilies atstatymo fondą - 
atstatyti pilį.

2004 romuviečius surado Lietuvoje 
naujai susikūrusi korporacija “RePublika” 
ir nuo to prasidėjo labai nuoširdus ir 
glaudus ryšys, susirašinėjimas ir pasi
keitimas žiniomis. Šis kontaktas tikimasi 
tęsis ilgus metus ir bus naudingas abiems 
korporacijoms. , ,, .. ,,,

Romuvos konventuose (susirinkimuo
se) kviečiami paskaitai ar pokalbiui ir ne- 
korporantai. Metų bėgyje pokalbiuose 
dalyvavo daktarai inžinieriai architektai 
mokslininkai.
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Lietuviai pasaulyje
Naujo laikraščio jubiliejus

Naujųjų ateivių savaitraštis „Ameri
kos Lietuvis” šventė savo 5-erių metų jubi
liejų. Šeštadienį, gegužės 7-ąją, Pasaulio 
Lietuvių Centre, Lemonte, netoli Čikagos, 
organizatoriai sumanė pažymėti šį kuklų 
jubiliejų ir buvo labai nustebinti. „Žmonių 
susirinko tiek, kiek talpino salė - apie 400 
žmonių, bilietai išpirkti prieš dvi savaites 
iki renginio, kas rengėjams buvo staigme
na,“ - sakė savaitraščio redaktorė Vaiva 
Ragauskaitė.

Per tuos penkerius metus savaitraštis 
vystėsi nuo kelių puslapių laikraštuko, 
pradėto gana rizikingomis sąlygomis 
Broniaus Abručio ir jo šeimos narių. B. 
Abrutis Amerikoje gyvena septinti metai, 
atvyko iš Plungės žmonai laimėjus žaliąją 
kortelę. Lietuvoje irgi leido laikraštį “Plun
gė”. Pirmus AL numerius išleido pats vie
nas-be niekieno pagalbos!

“ Amerikos Lietuvio” leidėjas ir vyr. redaktorius Bronius Abru
tis ir AL 5 metų pokylio vedėja žurnalistė Vita Malinauskienė.

Lietuvaitė gimdė “meniškai”
Berlyno gyventojus nustebino žinia, jog 

27 metų lietuvė muzikė Ramunė, pasi
rinkusi Gėlės slapyvardį, dukterį Audrą 
pagimdė stebima rinktinės publikos Ber
lyno meno galerijoje. Gimdymą stebėjo 
apie trisdešimt žmonių, kurie įžengė į 
patalpą tuo metu, kai R.Gėlei prasidėjo 
sąrėmiai

Fortepijono specialybę Berlyne studi
juojanti Ramunė nuo Lietuvių Bendruo
menės laikosi atokiai. Tačiau Vokietijos 
sostinėje studijuojantys arba dirbantys 
lietuviai domisi plačiai nuskambėjusiu 
savo tautietės iššūkiu.

Šiuo metu Berlyne oficialiai gyvena 780 
Lietuvos piliečių ir dar apie 700 lietuvių, 
kurie turi Vokietijos pilietybę.

Artimi Ramunei žmonės „Lietuvos 
ryto“ korespondentei pasakojo, kad dabar 
motina ir duktė jaučiasi puikiai. Tačiau vie
šai gimdžiusi Ramunė šiuo metu atsitvė
rusi nuo pasaulio. Moteris staiga panoro, 
kad nebūtų kišamasi įjos privatų gyvenimą.

Apie iki šiol dar negirdėtą akciją bu
vo paskelbta, kai iki numatomo viešo gim
dymo buvo likę apie 10 dienų. Ramunė ir 
jos draugas, kūdikio tėvas Winfried patys 
pasirinko galeriją ir paskelbė, kad gim
dymą galės stebėti visi norintieji. Inter
neto svetainėje užsiregistravo apie 300 
lankytojų, kuriuos buvo žadama pakviesti 
stebėti gimdymo, kai tik moteriai prasidės 
sąrėmiai

:» k
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Savaitraštis kaskart tapo vis brandes
nių periodiniu leidiniu, kurio puslapių 
vis daugėja, o bendradarbius ir pagalbi
ninkus jau sunku ir į vieną nuotrauką su
talpinti. Prenumeratorių skaičius šiais 
metais išaugo iki 2000, o tiražas siekia 
4000.

Redakcija įsikūrusi viename iš Čikagos 
priemiesčių - Summit, IL. Pilnu etatu dir
ba tik keturi žmonės. Na, o visus bendradar
bius jau darosi sunku ir suskaičiuoti - jų 
yra apie 20, įskaitant Rytų pakrantės 
kolektyvą (iš Bostono ir Connecticut 
valstijos), priedo “Vakarų lietuviams” 
talkininkus (iš Los Angeles) ir rašančius iš 
Lietuvos.

„Šiaip dauguma bendradarbių, yra 
vadinamieji “trečiabangiai”” - sako VRa- 
gauskaitė. “Taip vadinami visi, kurie atvy
ko po 1990 m., t.y., jau po Nepriklauso-

mybės atkūrimo. 
Neretai vartojama 
ir tokia termino
logija: “grynoriai” 
- tai pirmosios 
bangos emigrantai 
iš Lietuvos, prade
dant XIX a. pabai
ga; “dypukai” (nuo 
DP - “displaced 
persons” stovyklų 
Vokietijoje) - 
antrosios bangos, 
daugiausiai atvykę 
1949-1956 m; na, 
ir “tarybukai” arba 
trečiabangiai, dar 
sakoma “naujieji 
ateiviai”.

“Mūsų skaity
tojas, be jokios abe
jonės - Amerikos 
lietuvis. Šis “bruo
žas” vienija visus 
mūsų skaitytojus. 
O šiaip - tai labai 
skirtingi žmonės:

Tačiau gimdymas prasidėjo savaite 
anksčiau, todėl žiūrovų susirinko apie 
trisdešimt. Jie mandagiai ir nesistumdy- 
dami gimdymą stebėjo iš kelių metrų.

Moteriai gimdyti padėjo gydytojas ir 
pribuvėja. Ramunė Gėlė iš anksto buvo 
paskelbusi, kad šis meno projektas gali 
būti bet kuriuo metu sustabdytas, jei 
pasikeistų situacija - kiltų komplikacijų.

Tačiau lietuvė pagimdė be didesnių 
problemų. Pasaulį pirmagimis išvydo 
visiškai sveikas. Mergaitė buvo pavadinta 
Audra. Laiminga motina prisipažino, kad 
gimdydama nejautė nei baimės, nei gėdos. 
Jos visiškai netrikdė, kad šio intymaus 
įvykio liudininkai buvo svetimi žmonės.

Vokietijos žiniasklaidai Ramunė teigė 
norėjusi įrodyti, kad vaiko gimimas yra 
menas. Lietuvė sakė, kad gimdyti viešai 
nusprendė kartu su būsimo kūdikio tėvu. 
Idėja kilo netikėtai, kai ji pasakiusi savo 
draugui, kad gimdymas yra kūryba, nes 
kuriama savo kūnais.

Galerijos vadovas Johann Novak kal
bėjo, kad šia akcija Ramunė Gėlė ir Win
fried Witt norėjo mesti iššūkį visuotinai 
pripažintoms elgesio taisyklėms: „Tai - 
tarsi bandymas išsiaiškinti, ar visuomenė 
pajėgi tokį iššūkį priimti“.

Berlyno meno pasaulyje WWitt yra 
pagarsėjęs provokuojančiomis akcijomis. 
Ši lietuvės ir vokiečio akcija sulaukė prieš
taringų vertinimų.

Dalia Gudavičiūtė, “L.r.”

Pirmojo “Amerikos Lietuvio” rašinių konkurso (tema “Kaip išlikti lietuviu Amerikoje”) 
nugalėtojus paskelbė prof. Violeta Kelertienė ir žurnalistas Edvardas Šulaitis.

Abi nuotraukos R.Rakauskaitės ir S Jankausko.

skirtingų kartų, skirtingų emigracijos 
“bangų”, skirtingo išsilavinimo ir inte
resų žmonės. Nors “Amerikos Lietuvis” 
(sutrumpintai vadiname tiesiog AL) daž
nai vadinamas “trečiabangių laikraščiu”, 
kadangi jo leidėjas ir dauguma darbuoto
jų yra neseniai atvykę iš Lietuvos, tačiau, 
kaip patyrėme iš praėjusią vasarą vyk
dytos mūsų skaitytojų apklausos, mus 
mielai skaito ir vadinamosios “antrosios” 
bangos išeiviai, t.y., atvykę į Ameriką tuoj 
po Antrojo pasaulinio karo“ - pasakoja 
VRagauskaitė, pati į Ameriką atvykusi iš 
Kauno prieš penkerius metus.

Laikraštis nepolitizuotas, neideologi
zuotas. AL misija paprasta - informuoti 
emigrantus, šviesti juos ir prablaškyti. Ra
šo apie tai, kas rūpi Amerikos lietuviams: 
pateikia daug istorijų apie emigrantus, 
kaip jiems sekėsi įsikurti Amerikoje, ko 
ir kaip pasiekė. Rašo apie JAV lietuvių 
veiklą: Lietuvių Bendruomenę, Lietuvių 
Fondą, kitas organizacijas, meno kolek

Jonas Kimo
Santa Monica, Kalifornijoje, tarp įvai

rių Amerikos lietuvių, jaunų ar seniai 
atvykusių, įvairius darbus bedirbančių, 22- 
ojoje gatvėje gyvena garsi poetė ir rašytoja 
Elena Arbas - Alė Rūta. Neseniai ji pa
lydėjo į anapus savo vyrą architektą Ed
mundą Arbą. Elena Arbienė po slapyvar
džiu Alė Rūta savo poezijos knygelėse 
atvėrė savo skausmą dėl sūnaus netekties. 
Ta kūrybinė dvasia, meninė siela gausiai 
atiteko ir anūkui - Jonui Kimo Arbui. Jis 
- avangardinio kino ir muzikos kūrėjas, 
Amerikos lietuvis - lietuvis patriotas. Jo 
motina Vijolė Kaune vertėjauja. Na, o Jono 
Kimo tėvas - havajietis.

Jonas Kalifornijoje studijavo filmo, 
dailės, muzikos menus. Berlyne studijavo 
eksperimentinių filmų režisūrą. Semiasi 
patirties iš Jono Meko. Jau yra sukūręs 
apie 10 avangardinių meninių juostų. Jo 
sugebėjimas dainuoti vienu metu keliais 
balsais stulbina pasaulį. Jis domisi grafitti 
menu, “rap” muzika. Su įvariomis grupė
mis yra paruošęs nemažai įrašų. Apie trys 
muzikiniai albumai laukia savo išleidi
mo dienos. Jonas taip pat gerbia prigim
tinę lietuvių religiją.

Po senelio Edmundo Arbo amžino at
sisveikinimo Vilniuje, Jonas buvo pasili
kęs Lietuvoje dar pusei metų. Savo buvo
jimo Lietuvoje metu Jonas Kimo surengė 
eilę koncertų Vilniuje, Kaune, Utenoje, 
kaimo vietovėse. Buvo pakviestas į Tartu, 
Taliną, Rygą. Tartu meno institute skaitė 
paskaitą apie avangardinį kino meną. 
Vilniaus TV laidoje “Tangorama” pasirodė 
tris kartus, netgi kartu su Samu (BIX) pra- 

tyvus, apie pasižymėjusius JAV lietuvius 
(tame tarpe ir tuos, kurie šiuo metu gyve
na Lietuvoje). Daugvietos lietuvių rengi
nių aprašymų, kultūrinės informacijos. 
Skaitytojus domina praktinės temos: 
emigracija, nekilnojamas turtas, sveikatos 
patarimai. Rubrika „Lietuviai svetur“ pa
sakoja, kaip gyvena tautiečiai kituose 
kraštuose. Na, ir, žinoma, žinios iš Lietu
vos bei viso pasaulio.

Savaitraštis keičiasi informacija su 
delfi.lt ir omni.lt, pastebėta, kad ir ELTA 
neretai parengia žinutes pagal publikaci
jas, kurias AL publikuoja savo tinklapyje - 
www.alietuvis.com.

Vis tik didele dalimi prie laikraščio 
sėkmės prisidėjo nemokamų asmeninių 
skelbimų sumanymas, ko nepraktikavo 
senieji lietuvių leidiniai leidžiami Ame
rikoje.

Ši nemokamų asmeninių skelbimų 
tradicija tęsiama ir dabar.

LGITIC inf.

Nuotraukoje - Jonas Kimo Arbas.

vedė laidas. Kauno TV laidoje Jonas pasa
kojo apie grafitti meno teoriją ir praktiką. 
Jį buvo galima išgirsti ir Lietuvos Radijo 
laidoje, Geras-FM. Šalia savo individualių 
koncertų jis atliko muzikinę programą su 
žvaigžde iš Anglijos D J Vadim bei grupe 
“Cutters Choice” iš Londono. Koncertavo 
su ansambliu “Kūlgrinda” - atliko prūsų ir 
lietuvių giesmes. Kaune su “EX-Pansia” pa
demonstravo savo balso šamanišką išraišką.

Be to, dar dirbo ir koncertavo su šiomis 
Lietuvos grupėmis ir atlikėjais: G&G 
Sindikatas, Pushaz, Vaiperis ir Šmėkla, 
Lauxna-Lauxna. Vilniuje, Užupyje, Foto - 
S galerijoje pravedė eilę paskaitų apie 
dabartinį meną. Dalyvavo Aušra-16 prog
ramoje švenčiant Vasario 16-ąją. O pakeliui 
į Santa Monica, Berlyne taip pat sužavėjo 
vokiečius, mėgstančius “rap” dainas.

Jonas Kimo Arbas po penkių savaičių 
su džiugesiu, kaip jis sako, vėl lekia atgal iš 
LAX oro uosto į savo ištakų Žemę! Jau yra 
numatęs darbų eigą Lietuvoje. Sėkmės jam!

Ed Atko, “Amerikos Lietuvis” ‘
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Bendruomenės baruose
Žvilgsnis į Aldonos Vesciūnaitės poeziją

Isolda Poželaitė-Davis AM
“Blykstelėjimai šimtmečiui baigiantis. 

Ir kiti netikėtumai”, Aldona Veščiūnaitė. 
Apipavidalinimas - O. Virkau.

AM & M Publications, Chicago, 2004 
Kaina US $18.

Ketvirtasis Aldonos Veščiūnaitės po
ezijos rinkinys “Blykstelėjimai...” yra 
dviejų dalių. Pirmoje dalyje yra aštuonių 
Blykstelėjimų pluoštas, į kurį įsiterpia du 
eilėraščiai kitais pavadinimais: “Erdvė ir 
laikas” bei “Apmąstymai prieš rašant laiš
ką”. Ciklą būtų galima apibūdinti kaip 
poetiškus literatūrinius, muzikinius, isto
rinius apmąstymus, žvilgsnius į kultūri
nius bei tautinius bruožus ir pasinėrimus į 
jaunystės dienas - išreikštus monologine, 
retoriniais klausimais nusagstyta, bedate 
dienoraščio forma.

Antroje dalyje yra aštuoniolikos eilė
raščių ciklas “Muzikalieji skliautai”, kurių 
eilėraščiai turi individualius pavadinimus. 
Tai kelionėse patirtų įspūdžių ataidai: 
garsų, muzikos, freskų, skulptūrų ir antikos 
mozaikų užuominos, perpintos erdvės, 
gamtos, augmenijos tematika.

Tiek pirmoji, tiek ir antroji rinkinio 
dalys primena kaleidoskope prabėgančius 
vaizdus ir praskambančius muzikos gar
sus. Poetės eilėraščiai rišasi savitu vidiniu 
ritmu, kuriuose netrūksta prozos įtarpų. 
Tokie lūžiai gyvina eiles, pabrėždami 
užplūstančių idėjų, įvykių, reiškinių srau
tą. Kartais trumpesniuose, bet ypač ilges
niuose eilėraščiuose temų kaita ir gausios 
poetų, rašytojų, muzikų ir kultūrinių žur
nalų užuominos apstulbina skaitytoją. 
Tačiau tai nėra tik paviršutiniška kultūri
nio gyvenimo kronika, ar noras padaryti 
įspūdį skaitytojui. Čia slypi gilesnė poetės 
minčių raiška, kuri paakina skaitytoją

Laiškai iš kito pasaulio
Dovilė Zduobienė

Tęsinys iš MP nr. 19

Buenos Aires - laikini namai
Nukeliavę 5,120 km, pagaliau atsisvei

kinome su mūsų vargšu automobiliu 
Puerto Montt (Čilės ežerų apylinkėje) ir 
skridome į Buenos Aires, kur nutarėme 
įsikurti ir pailsėti. Buenos Aires atsigavo- 
me. Šiame „pietiniame Paryžiuje“ lankėme 
koncertus ir baletus (geriausi bilietai tik 
$2.50!) Colon operos rūmuose. Tuo pačiu 
nepamiršome savo pačių patarimų ir 
įstojome į ispanų kalbos klases. Mokėmės 
keturias savaites po keturias valandas 
kasdien. Dabar esame daug geriau pasiruo
šę ateinančiai kelionės daliai.

Po šešių savaičių rafinuotą Buenos 
Aires - kaip antrus namus - palikom 
nenorom. Keliavom j šiaurę aplankyti 
nuostabius Iguaėš krioklius. Įspūdingi, 
fantastiški kriokliai apžergia Argentiną 
ir Braziliją ir yra 2,700 metrų pločio ir

Keliaujame 4,600 m. aukštumoje.

Aldona Veščiūnaitė (kairėje) ir suomių 
poetė Jaane Pejus.
pasigilinti į literatūrines potekstes.

Panašiai interpretuotina ir porą kartų 
minima “Derrick” programa. Nesusipaži- 
nusiam su jos turiniu, sunkoka suprasti 
“kur pakrypsta šis dramatiškas atvejis?” 
Kodėl būtent poetė pasirenka tokia te
matika išryškinti vokiečių tautinio cha
rakterio bruožus detektyviniame konteks
te? Ir kodėl naudoja išsireiškimą “nesusi- 
gramozdinusiems jauniems.” Ar tai reikia 
suprasti kaip iššūkį mūsų laikų jaunimui?

Poetės “blyksnių” horizontas platus: 
Lietuva, Australija, Prancūzija, antikos 
pasaulis. Jos mintys ir literatūrinės pasta
bos byloja apie gilią erudiciją. O trauka 
gamtai išnyra beveik kiekviename kūri
nyje. Tada poetės kalba liejasi impresio
nistiniu, vaizdžių srautu. Augmenija, erdvė, 
vandenys - ypatingai lietus ir debesys, 
pavirtę skulptūromis, perpina jos kūrybą ir 
teikia ramybės arba gaivališkumo savo 
sraunia tėkme:

“Nesustabdomai smarkus lietus 
ramina švelnina kasdien
gilėjantį nerimą

72 metrų aukščio. Čia ne tik krokliai mus 
žavėjo, bet ir džiunglių gyvūnija: beždžio
nės, toucan, coatis, ir tūkstančiai visokio 
margumo drugelių. Čia Išbuvome keturias 
dienas.

Grįžom į Buenos Aires autobusu, ir iš 
ten skridom į Calama (šiaurės Čilėje per 
Santiago. Pabuvome San Pedro de Ata
cama, Andų Altiplano plokščiakalnyje. 
Atacama dykuma yra sausiausia vieta 
pasaulyje: rašytoje istorijoje čia niekad 
nelyta. Nors ji yra į šiaurę nuo Ožiara
gio atogrąžos, čia labai, labai šalta (žemiau 
0 C naktimis). Viešbučiai nešildomi ir mes 
kaip skautai (visad pasiruošę) džiaugiamės 
savo miegmaišiais. Atacama vaizdai atro
do mėnuliški, bet tuo pačiu gražūs. Vieną 
dieną kėlėmės trečią valandą ryto ir ke
liavome iki 4,600m aukštumos pamatyti 
saulėtekį ir Taito geizerį. Iškentėjom -19 C 
šaltį (kaip gali būti taip šalta?) Kitą dieną 
išvažiavom į Boliviją. Tris dienas keliau
sime nelygiais keliais ir pervažiuosime 

Salar de Uyuni (druskos 
lygumas). Reikės pripras
ti prie aukščio iki 4,800m 
ir naujų nuotykių Boli
vijoje! Žiūrėsim kaip pa
siseks... Laikykitės sveiki!

Bolivijoje - 
sergant, šalam 

ir žavimės
Birželio 21 Holį iš 

Bolivijos! Paskutinį laiš
ką baigėm prieš išvažiuo
jant į Boliviją. Sekantį

Ir
“Rudeniškas rytas. Debesų gausybės 

sidabru užlieja Neries
vandenis. Begalinius vandenis niekad 

nesibaigiančius
gaivališkame tekėjime -“
Gamta ir jos reiškiniai yra tas siūlas, ku

ris riša abiejų rinkinio dalių eilėraščius.
Skaitytojas perpras poetės potekstės 

klodų gausą ir žodžių svarumą įsigilinęs į 
jų reikšmę, kaip pavyzdžiui į tokį eilėraštį 
“Ūpingai skleidžiasi šakos”. Prieveiksmiai 
ūpingai - įnoringai vykusiai atkuria susi
raizgiusių šakų tankmę ir drauge paryškina 
sodrių augalų “švytinčiais žiedais” tro- 
pikinę atmosferą. Poetė dažnai ir sėkmin
gai sukuria novatoriškas metaforas, pav. 
“gražioji moteris” , “Gražioji Flora” yra 
skulptūros, kurios atveria reikšmių gau
są: pirmoji atsišaukia ir į antikos deivę 
Venerą - moteriškumo idealą - ir į skulp
tūros pozuotoją. Antroji į pavasario deivę 
Florą, kuri “prausias” Versalio sodo tven
kinyje pavasarinėj gamtoje prancūzų 
karalių rezidencijoje.

Romantinę uosto atmosferą atkuria 
metafora “uosto vandenų dvelksmas” pul
suojanti gyvybe, viliojanti toliais ir nuoty
kiais. O eilėraštyje “Vaikinas saksofonu 
palieja”, poetės pasirinkta metafora 
“virkdančios melodijos,” nukeldina į 
‘Beatle’ muzikos 1960 metų dekadą.

Labai būdingi yra poetei minčių po
sūkiai. Jų netrūksta eilėraštyje “Koks gi tai 
šimtmetis?” Žodelytis “gi” akcentuojantis 
“koks” ir klaustukas verčia skaitytoją su
simąstyti apie “šimtmečio” ypatybes: geras, 
blogas ar dar kitokias. Pirmosios eilutės 
“kosminis ūkas” lyg išsklaido abejones. 
Vadinasi mes esame kosmoso - visatos 
tyrinėjimo šimtmetyje. Tačiau poetė nesi
tenkina tuo. Palikusi visatą, pereina j kon
krečius gamtos reiškinius - “medžio šake
lę ir paukščius”. Staiga vėl naujas posūkis. 
Poetės mintys skrieja į Vilnių ir į ten vyk
siančius kultūrinius renginius ir kultūri
ninkų pasiekimus. Lietuvos ir Australijos 
priešpastatymas - dažnai pasikartoja jos 
kūryboj. Kitas kiek stebinantis posūkis - 
poetės didaktinė pastaba rašytojams, ku
riems gali būti parankus Alois Halder 
filosofijos žodynas. Betgi, ji nesustoja il
gėliau ir prie jos, tuoj pat save skatina gilin
tis į G. Apollinaire kūrybą (de Kostrowitz- 
ky 1880-1918 moderniosios poezijos pra
dininkas krypstantis į surrealizmą). Ar tai 
iššūkis rašytojams, “kuriems prireikia tiks
linti sąvokas?” Tokią prielaidą suponuoja 
du kartus pakartotas “ o man jau laikas jau 
laikas gilintis į Guillaume Apollinaire 
Oeuvres poetiques.”

Staiga ir vėl posūkis. Poetė grįžta prie 

rytą sutikome su kitais 18 bendrakeleivių 
San Pedro de Atacama (Čilė), su kuriais 
mes susigrūdę į mažą autobusiuką per
važiavom Čilės / Bolivijos sieną. Ekskur
sijos vadovas suskirstė mus j tris grupes. 
Kiekvienai grupei paskyrė vairuotoją ir 
visi išvažiavome į nuostabią šalį. Ko ir 
nematėm! Beveik apšalę geoterminiai 
ežerai spindėjo baltai, raudonai ir žaliai. 
Flamingai! Čia tikrai nesitikėjom pama
tyti šių tropikų paukščių. Matėme vicu
nas (kupranugario šeimos gyvuliai, pana
šūs j lamas) ir lamas. Pasiekę 5,000 m aukš
tumą stebėjome geizerius ir verdančio 
purvo balas.

Greitai prasidėjo ir nuotykiai. Viena 
grupė iš pirmojo turistų būrio pasivijo 
mus ir skundėsi, kad jų vairuotojas girtas ir 
dvi dienas nemiegojęs! Jis jau buvo įva
žiavęs į griovį, ir, nors niekas nesusižeidė, 
visi buvo sukrėsti ir labai nepatenkinti. 
Mūsų rūpestingas vairuotojas Franz pa
siūlė šią vargšę grupę laimingai nuvežti 
iki sekančio susitikimo, o Steve (Audrutės 
vyras) perėmė mūsų grupės vairavimą. Jam 
buvo įdomu, o mums ir kitai grupei buvo 

visatos - kosmoso. Tada paaiškėja ir me
tafora “Kosminis ūkas”. Tai yra iš visatos 
grįžtančios raketos ūžesys - spengimas, 
prieš atsitrenkiant į žemę. Poetė nerašo 
apie septynių “Columbia” astronautų li
kimą, tik su karteliu vaizduoja avarijos pra
nešimus:

“...vis pasiaiškinant, vis atrandant - 
spėliojimais

apsiginklavus -
plonytis kaip siūlas šis paskutinis. ”
Labai efektinga sakinių sintaksės są

ranga, netiesioginiai ir prislopintai nusa
kanti astronautų likimą.

Dažnai į Veščiūnaitės eilėraščius įsipi
na muzika ritmuose ir žodžių skambesyje.

Tokių yra lietuvių ir pasaulinio garso 
kompozitorių veikalų užuominose. Skai
tytojo sielą virpina “Blykstelėjimų 1” penk
to posmelio muzikalumas:

“Katatjuta - Katatjuta
Katatjuta gigantiškas gyvūnas gigan

tiškomis tingiomis
formomis nuolat sustingstantis mili

jonams metų - jei
žvelgtum iš viršaus. ”
Įžvalgiai atkurta aborigenų didgeridoo 

muzika pakartotais skambiais “a” balsiais 
ir skardžiais “k”, “j” ir “t” bei 8-niais dus
liais “g” priebalsiais eilutėse “Katatjuta” 
ir “gigantiškas gyvūnas...” Taip pat po
tekstėje primenančią Australijos aborige
nų legendą apie šventas, “raudoniu spin
dinčias” monolitines uolas, persmelktas 
gyvybės ir gimdymo sąvokomis. Katatjuta! 
Poetės žodžiais dar ir kalba aborigenų 
tapyba, kuri mato gamtovaizdį “ iš viršaus.”

“Debesuotas Vivaldi” vėlgi atkuria 
kompozitoriaus garsų “Rudenį” iš “Ketu
rių metų laikų” ciklo. Fonetiškai sklandus 
“1” ir skardūs “j” priebalsai pirmo posme
lio /laibų šakų/ laibo liemens pušaitės/ 
laibai sūpuojasi vėjuje/, kuria ir muziką ir 
vaizdą. Tačiau į kiek melancholiškai skam
bią visumą nelauktai įsirėžia gergždančiais 
garsais žmogaus padarinys: “keista mašina 
spjaudančią! sumaltas nudžiuvusių šakų 
pjuvenas! dideliu greičiu išnykstančias mai
šuose! įvairiausių medžių netgi palmių 
skaras!” Eilutėse priešpastatoma “gremėz
diškai dabar atrodančias - o ilgais metais 
saugiai čia augusias aukštaliemenes.” 
Liūdna gaida poetė užbaigia eilėraštį - 
palmės ir kiti medžiai dingsta iš vešlaus 
gamtovaizdžio.

Šis ketvirtasis poetės Aldonos Veščiū
naitės eilėraščių rinkinys gali, iš pirmo 
žvilgsnio, nustebinti ne vieną poezijos 
mėgėją. Tačiau įsigilinęs į jį, pajus moder
nios poezijos, o gal tiksliau, kitaip akcen
tuotos ir niuansuotos poezijos trauką.

□

Sarah Markowskei su lama.

ramiau. Sekančią dieną blogąjį vairuotoją 
pakeitė ir visi laimingai keliavome toliau.

Mus perspėjo, kad gyvensime be didelių 
patogumų, bet tai ne pilnai apibūdino 
mūsų naujas patalpas. Refugio- tai 4,600 
m. aukštumoje vieno kambario namelis, 
kuriame gyvena boliviečių šeima ir priima 
keleivių grupes.

Tęsinys kitame MP nr.
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Kas - kur - kaip?
Antanas 
Laukaitis

iki kito karto
Kai skaitysite šį 

skyrelį, aš jau būsiu 
pakeliui į Lietuvą, o gal jau ir pačiame 
Vilniuje. Į Lietuvą skrendu su anūku - 
studentu ir krepšininku - Edžiu Obeliū
nu iš Geelong’o. Mėnesį jis treniruosis ir 
gyvens Marčiulionio krepšinio akade
mijoje. Kartu, žinoma, jis gilins lietuvių 
kalbą ir dalyvaus Pasaulio Lietuvių Spor
to Žaidynėse birželio pabaigoje. Tai bus 
pirmoji jo pažintis su Lietuva. Aš ketinu 
dalyvauti keliuose sportiniuose ir kultū
riniuose renginiuose: įteikti savo vardo 
sportines taures laimėtojams - Kauno 
Dariaus ir Girėno (buvusios Kauno IV- 
osios gimnazijos) ir Alytaus A. Ramanaus
ko-Vanago vidurinės mokyklos krepšinin
kams. Kaip skautas vytis gal aplankysiu ir 
Žemaitijos Telšių rajono vasaros skautų 
stovyklą. Taigi, vasaros poilsis Lietuvoje 
yra ir bus geriausias bei gražiausias ne tik 
fizinis, bet ir dvasinis atsigavimas.

Londono lietuviai
Ankstyvesniais laikais, kai skrisdavau į 

Lietuvą ar grįždavau namo, dažniausiai 
kelioms dienoms sustodavau Londone. 
Aplankydavau ten labai gerai žinomus 
Lietuvių Namus, kurių vyriausias “bosas” 
buvo Kazys Makūnas, pailsėdavau gra
žioje “Sodyboje”, pasidalindavau įspūdžiais 
su spaudos žmonėmis, knygų leidyklos 
vadovais ir kitais artimais prieteliais. 
Lietuviškas gyvenimas tada ten buvo gy
vas ir veiklus. Šiandien Lietuvių Namai 
yra parduoti Liko tik prie Londono esanti 
graži Sodyba. Daugumas vyresnių to meto

Herojiškų kovų tragiškoji baigtis
Metų vidurys - liūdnų sukakčių metas lietuvių tautai. Birželio mėnesį minime masinius 

trėmimus, kurie prasidėjo 1941 metais irdar plačiau tęsėsi kelerius metus po karo pabai
gos. Su šiais tragiškais įvykiais yra susietas ir tautos pasipriešinimas okupantams - par
tizaninis laikotarpis. Dabar jau įprasta to meto laisvės kovotojus prisiminti gegužės trečiąjį 
sekmadienį. “M.P.” bendradarbis Kaune doc. Kazimieras Blaževičius 
pateikia partizanų kovos istorinę apžvalgą. Red.

“Aš dažnai pagalvoju, kas gi Tu esi, mano Tėvyne? 
Kodėl tavo vaikai tokie keisti, tokie savotiškai užsispyrę? 
Iškartoji didelė pasipriešinimo jėga teka?”

Išties, kodėl Tavo vaikai, Lietuva, tokie 
keisti? Kas vertė Juozą Vitkų-Kazimierai
tį, Adolfą Ramanauską-Vanagą, Joną 
Žemaitį-Vytautą ir kitus patriotus laisva 
valia pasirinkti nepaprastai pavojingą 
tautos gynėjų lemtį? Turėjo jie šeimas, jau
tė atsakomybę už jų likimus, troško gy
venti, galėjo laisvai pasitraukti į Vakarus ir 
ramiai nugyventi savo gyvenimus, kaip tai 
padarė tūkstančiai mūsų tautiečių. Tačiau 
jie pasirinko laisvės kovotojų likimus, su
prasdami, kad tikimybė išlikti gyviems 
yra artima nuliui. Patriotizmas, idealizmas 
ir veikla tautos labui - tai romantikų kar
tai buvo ne skambūs šūkiai ir madinga 
poza, bet natūrali gyvenimo prasmės iš
raiška. Jų, ko gero, paskutiniųjų romanti
kų, kartos pasaulėžiūrą, filosofiją ir idea
lus formavo “Aušros” spinduliai, “Varpo” 
dūžiai ir Maironio poetinės vizijos.

1944 metų vasarą Raudonoji armija 
okupavo didžiąją dalį Lietuvos - prasidėjo 
antroji bolševikinė okupacija. Nuo pat 
okupacijos pradžios prasidėjo ginkluotas 
pasipriešinimas, netrukus peraugęs į tau
tos ir valstybės istorijoje patį kruviniau
sią partizaninį karą. Tam karui vadovauti 
bandė įvairios organizacijos: Lietuvos 

veikėjų jau yra mirę, ar visai iš lietuviško 
gyvenimo pasitraukę. Kiek mane pasiekia 
žinios, tai senoji karta visai nenori bendrau
ti su dabar atvykusiais lietuviais.

Neoficialiais duomenimis, dabar D. 
Britanijoje yra 100,000 gal 200,000 mūsų 
tautiečių, o Londonas tapo vienu lietu
viškiausių miestų užsienyje. Kaip sako 
senieji imigrantai, naujieji lietuviai labai 
sugadino gerą lietuvio vardą. Jeigu senieji 
lietuviai sukūrė lietuviškas organizacijas, 
pastatė bažnyčią, nupirko gražius Lietuvių 
Namus ir kovojo už Lietuvos laisvę bei 
nepriklausomybę, tai naujieji lietuviai 
neturi iš anksčiau jiems įdiegtų lietu
viškumo ir tautiškumo bei patriotiškumo 
vertybių. Iš naujai atvykusių vyrų 90% 
dirba statybose, o 90% moterų - valyto
jomis. Iš likusių po 10% (gal ir inteligen
tų?) būtų gana sunku, bent pradžioje, 
daugiau ko tikėtis, nors pamažu lietuviš
kas gyvenimas gyvėja.

Neskaitant Lietuvos ambasados ir 
konsulų, labai daug atvykusiems padeda 
ir geriausiu žodžiu mini šv. Kazimiero 
katalikų bažnyčios jauną kunigą, prieš 5- 
erius metus atvykusį iš Lietuvos, Petrą 
Tverijoną. Žmonės sako, kad jei reikia pa
galbos ar patarimo, tai pirma eina ne į 
ambasadą, bet pas kunigą, kuris atvykęs ir 
pats turėjo daug vargo, nes labai blogai 
mokėjo anglų kalbą ir viskas buvo kitaip 
nei Lietuvoje. Tačiau dabar jis labai 
pagyvino Londono lietuvių kultūrinį gy
venimą.

Matydamas, kad vaikai labai greitai 
pamiršta lietuvių kalbą, jis prie bažny
čios įsteigė lietuvišką mokyklėlę “Švytu
riukas”, kurioje dabar mokosi per 100 
vaikų. Jis suorganizavo ir anglų kalbos 
kursus, įsteigė anoniminių alkoholikų

Dainavos apygardos partizanų vadas 
Lionginas Baliukevičius - Dzūkas

Laisvės Armija, Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas, Vyriausias Lietuvos 
Atkūrimo Komitetas, Lietuvos Išlaisvini
mo Taryba, Lietuvos Gynėjų Sąjunga, Lie
tuvos Tautinė Taryba, Bendras Demokra
tinio Pasipriešinimo Sąjūdis ir kt. Tų orga
nizacijų vadovai gyveno legaliai arba pu
siau legaliai, kai kurie - už Lietuvos ribų. 
Sovietinis saugumas anksčiau ar vėliau tų 
organizacijų vadovus iššifruodavo, gink
luotas pasipriešinimas likdavo be vado
vybės.

Todėl įžvalgesnieji partizanų vadai nuo 
pat laisvės kovų pradžios siekė užmegz
ti tarpusavio ryšį ir sudaryti vieningą par
tizanų vadovybę, kuri koordinuotų visų 
apygardų veiklą ir palaikytų ryšius su Va
karuose buvusiomis Lietuvos vadavimo 
organizacijomis.

Pasipriešinimo okupantams pagrindą 
sudarė vidutiniai valstiečiai ir iš jų kilusi 
inteligentija: mokytojai, karininkai, puska
rininkiai, šauliai, moksleiviai ir kt. “Tik
daug dirbę ir prie įvairių nepriteklių ir ne
patogumų (šalčio, alkio, skausmo, nemigos, 
nuovargio, nešvaros ir pan.) įpratę žmonės 
galėjo ištverti nežmoniškai sunkiomis par
tizanavimo sąlygomis. Partizanais galėjo

____________________________________  būti anaiptol ne visi, tam reikėjo ne tik fi- 
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Kalnuose šalia Kosčiuškos kalno. Antras iš kairės pagarsėjęs alpinistas V. Vitkauskas, 
D.Kraucevičius - Jumbo (trečias iš kairės). Šonuose - du svečiai iš Lietuvos.

grupę. Jis čia yra ne tik kunigas, bet pa
tarėjas bei vertėjas. Apie lietuvių daromas 
blogybes jis daug nekalba, nors ir pats bu
vo nukentėjęs, kai buvo priglaudęs du 
lietuvaičius, o jie išėję iš jo net ir jo pini
gus, kiek rado, pasiėmė. Kunigas mano, kad 
daugumas važiuojančių j Angliją gyvena 
svajonėmis, o laimės lengvai tikrai čia 
nerasi. Važiuojant reikia būti gerai pasi
ruošus.

Prašo patarti
Paskutiniųjų Lietuvių Dienų metu 

Australijoje viešėjo ir Melbourne šventėje 
dalyvavo Lietuvos Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento prie LR Vyriausy
bės gen. direktorius Antanas Petrauskas. 
Jis vėliau kelias dienas viešėjo pas mane 
Sydnėjuje ir mes gana artimai susipaži
nome. Prieš kelias dienas gavau jo e - mail 
laišką, kuriame jis rašo, jog buvo išvykęs į 
Londoną ir ten dalyvavo Lietuvių Sąjungos 

žinių, bet ir dvasinių jėgų.(...) Partizanui 
dažnai tekdavo veikti vienam, iš visų pusių 
apsuptam priešų.(...) Pavojai partizaną ty
kodavo visur. Toli gražu ne visi sugebėda
vo tai ištverti” (Juozas Starkauskas, 
“Stribai”, Vilnius, LGGRTC, 2001)

Dešimt metų (1944 - 1953m.) trukęs 
partizaninis karas rėmėsi Atlanto Chartos 
pažadais - atkurti valstybingumą tų tautų, 
kurios jį prarado per Antrąjį pasaulinį ka
rą. Ilgą laiką mūsų pasipriešinimo organi- 

' zacijų vadovai nežinojo, kad Teherano 
(1943 m.), Jaltos (1945 m. pradžia) ir 
Potsdamo (1945 m. vasara) konferencijose 
Baltijos valstybių ateities - jų valstybingu
mo atkūrimo - klausimas nebuvo svarsty
tas. Jie net neįtarė, kad Stalinui buvo duo
ta suprasti, jog Baltijos valstybėse jis gali 
tvarkytis savo nuožiūra...

Ši nežinia ir tikėjimas Atlanto Charta 
Lietuvai nepaprastai brangiai kainavo. V. 
Churchill’io 1946.03.05 Fultone (JAV) pa
sakyta kalba, kurioje buvo pabrėžta, kad 
“niekas nežino SSSR ekspansionizmo ir 
sugebėjimo keisti kailį ribų!”, partizanų 
vadams teikė vilčių, kad Vakarai prisimins 
savo pažadus ir suteiks pagalbą.

Deja... J. Lukšai-Skirmantui antrą kar
tą grįžus iš Vakarų (1950 m.) galutinai ta
po aišku, kad Lietuvos laisvės gynėjai 
palikti vienui vieni kovoti su siaubingu 
agresorium.

Partizanas Povilas Pečiulaitis- Lakštin
gala, 1951.09.04 lydėjęs J. Lukšą, į paskuti
nįjį jam lemtingą susitikimą su Jonu Ku- 
kausku-Gardeniu ir per stebuklą likęs gy
vas, savo knygoje “Šitą paimkite gyvą” 
(Kaunas, 1993) rašo: “(...) Mes likome 
vieni, pasaulio užmiršti ir išsižadėti Tačiau 
nepasimetėmė. Visi buvome įsitikinę, kad 
mūsų kova yra šventa kova už Lietuvą, kad 
jei ne dabar, tai kada nors mūsų krauju bus 
išpirkta laisvė. O kaip mes atlikome savo 
misiją, tegul vertina istorija”. 

suvažiavime. Ten jam teko susitikti su 
daugeliu iš dabartinio jaunimo ir susipa
žinti su sportininkais, kurių krepšinio ko
manda žaidžia Londono I-oje lygoje ir turi 
galimybių patekti į aukščiausią lygą. Jis 
sakė, kad į birželio mėnesį Lietuvoje vyk
siančias Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidy
nes atvyks ir sportininkai iš Anglijos. Grį
žęs namo gen. direktorius tarėsi su Lietu
vos Sporto departamentu dėl Lietuvių 
sporto sąjungos įsteigimo, panašios kaip 
yra Amerikoje ir pas mus. A. Petrauskas 
nori prašyti manęs, kaip vieno mūsų 
ALFAS steigėjo ir ilgamečio pirmininko, 
patarti Anglijos sporto vadovams, kaip 
geriausiai pradėti ir vėliau sėkmingai dirb
ti su šalies sportininkais ir jaunimu. Mie
lai sutikau ir, susipažinęs su Anglijos spor
tininkais ir vadovais, nuoširdžiai pasidalin
siu sportine ir darbo patirtimi.

Nukeltaį7psL

Kova buvo nepeprastai sunki Išlikdavo 
tas, kuris pirmas iššaudavo arba ką Ap
vaizda globojo. Kovą sunkino priešų ple
čiamas seklių, šnipų, provokatorių ir iš
davikų tinklas, partizanų atramos bazės - 
kaimo naikinimas: sodybų deginimas, be
ginklių žmonių žudymas, teroras ir trem
tys.

Stebina neturtingų valstiečių parama 
laisvės gynėjams, nors už tai jie rizikavo 
būti ištremti, sudeginti ar nužudyti.

Istorikai apskaičiavo, kad per visą 
partizaninio sąjūdžio laikotarpį partizanų 
gretose pabuvojo apie 50,000 laisvės gynėjų. 
Partizanų skaičiaus kitimo dinamika buvo 
maždaug tokia: 1944 m. rudenį -12,000, 
1945 m pavasarį - 30,000., 1946 m vasarą
- 4,500 (didelės netektys žuvusiaisiais, su
imtaisiais, legalizavusiaisiais), 1947 m. pa- 
vasrį - 3,500, 1948 m pavasarį - 2,300, 
1950 m rudenį -1,200,1951 m. pavasarį- 
900, 1952 m. pavasarį - 550, 1953 m. 
pavasarį - 250.

Pagal apytikrius apskaičiavimus, laisvės 
kovose žuvo iki 25,000 partizanų. Nedidelė 
dalis žuvusiųjų buvo tarnautojai, visi kiti - 
paprasti kaimo artojai ir jų sūnūs - moks
leiviai, studentai. Šią siaubingą genetinę 
netektį šiandien jaučia ne tik klaikioje 
kryžkelėje atsidūręs kaimas, bet ir visa 
Lietuva, ypač silpnastuburė inteligentija.

Pagal MVD - MGB duomenis, 1944 - 
1953 m. nukauta partizanų: 1944 m. - 
2,436; 1945 m. - 9,777; 1946 m. - 2,143; 
1947 m. -1,540; 1948 m. -1,135; 1949 m.
- 1,192; 1950 m. - 635; 1951 m. - 530; 
1952 m - 457; 1953 m. - 196. Iš viso nu
kauta 20,101 partizanas. Okupantų duo
menimis per daug tikėti negalima. Patiki
mesnis žuvusių partizanų skaičius bus 
nustatytas, kai bus sudaryti visų žuvusiųjų 
vardiniai sąrašai. Jei tokie kada nors bus 
sudaryti..

Tęsinys kitame MP Nr.
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Kas - kur...
Atkelta iš 6psl.

Talismanai
Daugumas žmonių tiki talismanų galia 

ir turi kolų nors didesnį ar mažesnį savo 
talismaną.

Žodis talismanas yra kilęs iš persų 
kalbos. Sakoma, kad tai yra daiktas, kuris 
jį turinčiam (jo įsitikinimu) suteikia lai
mės ir pasisekimo. Aš pats būdamas jau
nuolis, palikdamas Lietuvą turėjau ir vi
suomet nešiojausi kaip talismaną mamos 
nuotraukėlę ir gabaliuką lietuviško gin
taro. Nežinau ar tai ką padėjo, bet po 
daugybės pergyvenimų ir vargų išlikau 
gyvas ir sulaukiau senatvės.

Pats žymiausias Lietuvos alpinistas 
Vladas Vitkauskas - pirmasis lietuvis, 
įkopęs į aukščiausią pasaulyje Everesto 
viršukalnę, taip pat nugalėjęs aukščiau
sias Pietų Amerikos, Antarktikos, Š. 
Amerikos, Nepalo, Tibeto ir Australijos 
viršukalnes, prisipažįsta tikintis Dievu ir 
magiškų daiktų, tapusių talismanais, galia. 
Talismanų galią jis pajuto savo kailiu ten, 
virš debesų, kur spigina šaltis, pučia 
smarkus vėjas ir kur gali išlikti gyvas tik 
tam tikrą valandų skaičių.

Australijos Kosciuškos kalno viršūnė 
alpinistui buvo tik kaip gražus pasi
vaikščiojimas. Į kalno viršūnę jį lydėjo 
mūsų sportininkas - veteranas D. Krau- 
cevičhis - Jumbo. Kaip ir visose įkoptose 

Sydnėjaus Baltiečių Komiteto pranešimas
Sydnėjaus Baltiečių Komitetas kasmet ruošia “Gedulo Dienos”, birželio (1941) 

išvežimo minėjimą/koncertą, kuriame paprastai susirenka apie 500 klausytojų ir kuria
me dalyvauja ir mūsų pažiba - choras “Daina”.

Komitetui kilo mintis, kad dėl nuolat mažėjančio tautiečių skaičiaus, pavieniai tauti
nei grupei darosi vis sunkiau suruošti bet kokį pasirodymą australų visuomenei - ar tai 
būtų sporto, ar skautavimo, ar tautinių šokių, ar meno, ar literatūros srityje.

Komitetas tiki, kad per artimesnį bendradarbiavimą pasisektų baltiečių tautines 
tradicijas Australijoje išlaikyti ilgesnį laiką.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba šiuo reikalu mane paskyrė ryšininku tarp Sydnėjaus 
lietuvių ir Baltiečių Komiteto, todėl norėčiau sužinoti vienetų vadovų nuomones, kaip ir 
kokiomis sąlygomis toks bendradarbiavimas yra įmanomas ar pageidaujamas.

Prašau skambinti man telefonu: 9687 1798, mob. tel.: 0421 525 235 arba
e-mail: vbakaitis@bigpond.com
Dėkoju iš anksto Vincas Bakaitis

Dear Baltic Studies colleagues
Please excuse me if I use my old contacts to publicise an initiative which may interest 

you and in particular your friends who have not yet travelled to the Baltic.
In August this year I am again taking a group on a tour of the Baltic States and St 

Petersburg - ‘Heritage Cities of the Baltic’ - for the company Australians Studying Abroad.
The tour is accompanied by myself as lecturer and we are joined by a number of other 

lecturers and guides as we cover the heritage, history, politics,culture, religion, music and 
architecture of this area.

There are still a few places available for this year’s tour; you can find all details including 
the itinerary on ASA’s website www.asatours.com.au

I know many of you regularly travel to the Baltic states, usually to a particular country; 
however if you have an interest in this whole region, or in particular if you have friends who 
have some interest in the Baltic states but have never been there, please have them consider 
this tour.

All the best Uldis Ozolins

viršūnėse, taip ir čia, jis paliko įsmeigęs 
lietuvišką trispalvę.

Kaip pasakoja V. Vitkauskas, įkopus į 
Everesto viršukalnę 1993 metais, jį susira
do žinomas Amerikos lietuvis Algirdas 
Nakas ir kaip dovaną įteikė gražų vyrišką 
žiedą. Gavęs tokią dovaną kaip savo lai
mėjimo talismaną, jis pradėjo galvoti apie 
Amerikos viršūnes, kuriose dar nebuvo 
buvęs. Po pusmečio atsidūręs Aliaskoje, 
bandė slidėmis, kojomis, pripučiamu 
plaustu įveikti Beringo sąsiaurį ir iš Azi
jos patekti į Ameriką. Gi Aliaskoje, turė
damas Amerikos talismaną - žiedą, jis 
įkopė į aukščiausią Š. Amerikos viršukalnę 
-McKinlay. Čia jį vėl pasveikino A. Nakas 
ir įteikė jam antrą žiedą. Gavęs šią dovaną 
V Vitkauskas pagalvojo, kad gal šis žie
das jį dabar nuves ir į Pietų Amerikos 
viršukalnes. Vėliau, keliaudamas po Ame
riką, jis iš naujojo draugo gavo trečią žiedą 
- indėnų sukurtą su dviem turkio akutėm, 
kurios, kaip jis tiki, jį po kelių metų nu
vedė į Pietų Amerikos kalnus.

Tikėdamas savo talismanais, šis didy
sis alpinistas (Vladas Vitkauskas) yra įsi
tikinęs, kad pats didžiausias talismanas, 
tapęs tautine vertybe, yra Lietuvos vėliava, 
kuri kartu su juo buvo visų aukščiausių 
(kuriose jis pabuvojo) pasaulio kalnų 
viršūnėse. Visur kur tik jis lipo, niekuomet 
nesiskyrė su maišeliu gintarėlių ir visuo
met žiupsnelį jų paberdavo nugalėtose 
viršūnėse.

□

In memoriam
Atsisveikinant: su 

Irta Valodka - Mikėnas
1940.0531 - 2005331

Ar liūdnesnio kas būti galėtų 
Už likimą žmogaus šioj nakty? 
Jo gimimas toks ilgas ir lėtas 
O mirtis nelaukta ir staigi.

(V. Mačernis)

Kovo 31 dieną netekome vienos akty
viausių Geelongo lietuvių bendruomenės 
narės - mano draugės. Giliai išjaustos 
patriotiškos gimtosios Lietuvos meilės ir 
jos skausmingo ilgesio dukros.

Irta gimė 1940 m. gegužės 31 d. Kaz
lauskų šeimoje, Šiauliuose. Dar būdama 
maža mergaite neteko tėvo, kuris po kiek 
metų apsigyveno Australijoje. Pokario 
metai buvo visiems sunkūs. Irta lankė 
Šiaulių mergaičių gimnaziją, o gimus 
dukrai, vakariniu būdu studijavo institu
te. Pradėjo dirbti laborante, po to - prekių 
žinove vaikų namuose ir t.t.

Irtos gyvenimas rožėmis nebuvo klo
tas. Susilaukus sūnaus, atsirado galimybė 
apsilankyti Australijoje. Ir kas galėjo pa
tikėti, kad po daug metų Irta apsigyvens 
čia visam laikui. 1985 metais ištekėjo už 
Česlovo Valodkos ir po savo mamos mir
ties atvažiavo su sūnum. Kokia buvo lai
minga su vaikais ir anūkais.

Irta buvo romantiška, mėgo poeziją, 
ypač J. Jakšto ir O. Baliukonytės eilėraš
čius. Skaitė kas buvo prieinama. Dėl kal
bos trūkumo tikrai sunkiai dirbo, bet 
turtų netroško. Jos turtas buvo vaikai ir 
penki anūkai.

Ilgai nelaukusi, ji aktyviai įsijungė į vi
suomeninį darbą. Kiekviena radijo valan
dėlė buvo visų Geelongo lietuvių laukia
ma - didžiausias nuopelnas prieš 19 metų 
į Australiją atvykusios Irtos. Kiekviena 
valandėlė buvo apgalvota, kruopščiai ir 
atsakingai paruošta. Už savo lėšas prenu
meravo lietuviškus laikraščius, pirko 
kasetes su lietuviškos muzikos įrašais. Ne 
kartą važiavo taksi, kad laiku suspėtų iš
tarti gimtąjį žodį, nes neturėjo mašinos.

Be šio svarbaus ir atsakingo darbo, Irta 
buvo ilgametė Geelongo lietuvių ben
druomenės narė, nepakeičiama Valdybos 
sekretorė. Irta dirbo Geelongo atstove

Irta Valodka-Mikenas

komiteto “Pagalba Lietuvai”, dalyvavo au
kų rinkime, padėjo ruošti siuntinius į 
Lietuvą. Dvejus metus ji dirbo sporto klu
bo “Vytis” Valdyboje, ketverius metus - 
skautų Židinio iždininke ir sekretore.

Dalyvavo PLB Seime Lietuvoje. Buvo 
tikra kovotoja už teisybę ir sugebėjo įneš
ti pozityvių pokyčių į Lietuvių Bendruo
menės veiklą. Visų darbų ir prisidėjimo 
neišvardinsi!

Negalime nesižavėti Irtos darbštumu, 
energija, o taip pat ir jautrumu, nuošir
dumu, meile tėvynei Lietuvai ir jos žmo
nėms. Dar Lietuvoje Irta dainavo įvai
riuose duetuose bei solo, buvo sukūrusi savo 
ansamblį. Australijoje irgi visas čia 
praleistas gyvenimas praėjo su daina. Irta 
buvo malonaus būdo, visada dalindavosi 
savo nuoširdumu ir dosnumu. Buvo rūpes
tinga, įveikusi daug sunkumų. Buvę atrama 
ne tik saviems ir svetimiems, bet ir Lietu
voje padėjo draugėms. Visada rasdavo 
užuojautos žodį vargstantiems ar sergan
tiems. Jos namai, kaip ir jos širdis, buvo 
atvira visiems, norėjusiems čia rasti užuo
vėją ar rasti prasmingą paguodos žodį.

Ačiū Tau, Irta, už draugystę. Ilsėkis 
ramybėje, atidavusi save ir dosnią, gerą sa
vo širdį. Aida Thčiūtė

Pranešimas Sydnėjaus
Skautų Židinio nariams

Šių metų birželio 11 dieną, šeštadienį, 2 vai. po pietų, Sydnėjaus Lietuvių 
Klube, Bankstowne, įvyks metinė Židinio sueiga.

Prašome visus Židinio narius dalyvauti
Židinio vadovybė

Lietuvos istorija - CD diske
Kaip praneša ELTA, prieš kelias dienas 

pasirodė kompaktinis diskas “Lietuva Eu
ropos kelyje”. Jame pateikiama žymaus 
istoriko Alfredo Bumblausko parengta 
Lietuvos istorija.

Disko tikslas - parodyti, kad Lietuva 
turi gilias europinės šalies tradicijas, ku
rios buvo nutrauktos tik XIX a. ir XX a. 
antroje pusėje. Taip pat atskleisti tai, kas 
buvo užmiršta ar net nežinoma, europietiš
kąją Lietuvos kultūros paveldo dimensiją. 
Jame akcentuojami gilias europines Lie

tuvos tradicijas išryškinantis Lietuvos 
kultūros paveldas, krikščionybė, valstybė 
ir teisė, raštija ir knyga, universitetas ir 
mokslas, architektūra. Kad kultūros pa
veldo akcentavimas nebūtų suprastas kaip 
romantiškas pasakojimas apie didingą 
praeitį, stengtasi pabrėžti, jog tas paveldas 
veikia dabartyje.

Diskas yra skirtas tiek abiturientams, 
jaunimui, studijuojančiam aukštosios 
Lietuvos mokyklose, tiek plačiajai audi
torijai □

Rašydami testamentų, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudą!

Brisbane Lithuanians Online
We now have a website up and running and and would like to invite you to have a look 

at some of the exciting activities that we have planned this year.
www.brisbanelithuanians.com

We currently have an exhibition at the Queensland Southbank Museum until the 5th 
June 2005. It is titled “Refuge Under a Southern Cross - The Lithuanian Migrant 
Experience in Queensland”

http://www.brisbanelithuanians.com/Events/events.html
We are also hosting the first Sporto Šventė in Brisbane in the 55 year history of the 

games. This is from the 26th -31st December 2005. This is truly going to be an exciting 
time as there are many sports and events planned. Watch this webpage for all the latest 
updates on accomodation, flights and timetables.

Also, the first Sunday of every month Lithuanian House is open at 49 Gladstone Rd, 
Highgate Hill, from noon, so come and meet us there. This next lunch on April 3rd we are 
having an Easter hunt for the kids, so come and enjoy the fun.

So please come and visit our site and we look forward to seeingyou in Brisbane this 
year! On behalf of the Brisbane Lithuanian Community
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ALB KV kreipiasi į Bendruomenę
ALB Krašto Valdyba buvo įgaliota panagrinėti galimybes išleisti istorinės 

apžvalgos pobūdžio anglų kalba knygą apie lietuvių įsikūrimą ir dabartinį 
gyvenimą Australijoj.

Knyga, susidedanti iš maždaug 200 puslapių, turėtų būti taikoma daugiau 
demografams ir politinių bei socialinių mokslų tyrinėtojams, taip pat sve
timšaliams, norintiems susipažinti su lietuvių gyvenimu ir veikla šiame krašte.

ALB Krašto Valdyba prašo pagalbos šiame projekte ir kviečia suinteresuo
tus asmenis išreikšti savo nuomones ir susisiekti su vicepirmininku specialiems 
projektams - Linu Kubilium:

telefonu: (08) 82761693. e- paštas: kublav@micronet.net.au
Yra numatomi atitinkami honorarai ir su projektu susijusios išlaidos bus 

padengtos. ALB Krašto Valdyba

Sekmadienį, birželio 5 dieną, 2 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klube, Bankstowne, 
viršutinėje salėje, prisimenant 1941 m birželio mėn. Lietuvoje įvykusius trėmimus 
Sibiran, bus skaitomi

Sibiro tremtinių raštai
Apžvalga - Isolda Poželaitė-Davis AM.
Pristato- dr. Liuda Apinytė-Popenhagen.
Skaito - Margarita Kavaliauskienė, Onutė Maksvytienė, Darius

Popenhagen, Jonas Šarkauskas, Vytenis Šliogeris, Henrikas 
Šliteris.

Piano- dr. Ramutis Zakarevičius.
Garsas- Kęstutis Ankus.
Techninė pagalba - Vytautas Vaitkus.
Kviečiame visus apsilankyti. Įėjimas nemokamas.

Bibliotekos Bičiulių Būrelis

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 EAST TERRACE, B ANKSTOWN, NSW 2200 

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

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

Sydnėjaus Lietuvių Klubas kwiEOBI visus narius ię jų svečius lankytis 
savo Klube.
DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vai.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai.
Uždarytas pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais.

DARIA’S restoranas dirba:
• šeštadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro ir
• sekmadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro.
Kviečiame visus lankytis ir ragauti skanius lietuviškus patiekalus, pagamintus 
Darijos Meginienės - Lietuvių Klubo šeimininkės.
Meniu platus, o patiekalų kainos labai prieinamos.
Stalus ir vietas galima užsisakyti iš anksto, skambinant Darijai 
tel.: 0414 218 633.

TURGUS įvyks sekmadienį, gegužės 29 d., 230 vai. p.p.

IĮ. v v

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Vakarinės Australijos Lietuvių Sąjungos 
narių ir paskolininkų dėmesiui!

Pranešame, kad š. m. gegužės 29 dieną, sekmadienį, 3 vai. po pietų kviečiamas 
Sąjungos narių ir Paskolos lakštų (Debenture Deeds) savininkų susirinkimas, 
kuris įvyks Lietuvių Namuose, 258 Mill Point Road, South Perth.

Bus svarstomi Lietuvių Namų skolos atidavimo ar jos pratęsimo bei kiti su 
Namais ir Sąjunga susiję reikalai

Vakarinės Australijos Lietuvių Sąjungos (Ine.) Valdyba

Trėmimų minėjimas Canberroje,
rengiamas kartu su latviais ir estais, įvyks sekmadienį, birželio 12 d., 3 vaL 

p. p. Lenkų Klube, David St., Tiirner.
Paskaitą skaitys Latvijos Garbės konsulas Janis Dalins.
Po trumpos meninės dalies seks užkandžiai, kava ir vynas.
Prašome Canberros lietuvius gausiai dalyvauti

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Melbourne “Dainos Sambūris” kviečia visus Bendruomenės narius į buvusios 
chorvedės Birutės Prašmutaitės

Padėkos pietus
šeštadienį, birželio 4 dieną, 1 vai. po pietų Melbourno Lietuvių Namuose.
Pietų kaina-$10
Norintys dalyvauti pietuose, prašomi pranešti iki birželio 1 dienos G. Statkui 

tel.: 9859 9160; arba Reginai tel.: 9841 8133.
“Dainos Sambūrio” Valdyba

Melbourno lietuvių bendruomenės
Kino Popietė - “Vienui Vieni”

Mes kviečiame visus suaugusius pasižiūrėti “Vienui Vieni”, 
įtempto siužeto istorinę dramą apie lietuvių kovą prieš 
okupantus.
Kaina - auksinės monetos auka.

Sydney Lithuanian Information Centre ( ®U£ ] now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.org.au

Birželio 5 dieną, sekmadienį, 1 vai. po pietų, Teatro salėje, 
Melbourno Lietuvių Namuose.

(Kai kurios filmo scenos yra gana grafiškos)

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

Jurisdiction:......New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Šliteris, Honorary Consul-General
40 B Fiddens Wharf Road Tel.: (02) 9498 2571
Killara, NSW 2071 Fax: (02) 9498 2571
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:...... South Australia, Western Australia and Northern Territory..™.....
Ms Janina Vabolis, Honorary Consul
25 McLachlan Avenue Tel.: (08) 8294 3792
Glenelg North, SA 5045 e-mail: jvabolis@senet.com.au
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:...... Victoria and Tasmania.................................................................
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul-General
56 Somers Street Tel.: (03) 9819 5515
Burwood, VIC 3125 Fax: (03) 9808 8300
Hours of Business: Fridays: 9.00 a.m. - 5.00 pun. e-mail: litconmelb@bigpond.com

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 Doniela

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 .Zelandijoje 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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