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Sugrįžusių tremtinių prisiminimai

i dienų Sydnėjaus Lietuvių Klube "Dainava” Bibliotekos Bičiulių Bū- 
ę, kurioje apžcvelgti sugrįžusių iš Sibiro tremtinių prisiminimai.
• skaitykite "M.P. “ psL 3. Nuotraukoje - susirinkusieji į popietę.

Lietuvos Įvykių apžvalga

Prasidėjo tarptautinės karinės pratybos

Lietuva 
prisideda prie 
ES problemų 

sprendimo
Neseniai Briu

selyje baigėsi Euro
pos Vadovu Tarybos 
susitikimas, kuria
me dalyvavo Lietu
vos Respublikos 
Prezidentas Valdas

.Į-inkus ir Ministras Pirmininkas Ge- 
įninas Kirkilas.
^Septyniolika valandų trukusių disku- 
■1 ir derybų metu buvo išspręsta kilusi 
įropos Sąjungos konstitucinės sutarties 
ši. Visos 27-ios šalys sutarė dėl naujos 
K konstitucinės sutarties, kuri atspindi 
•uKli buvusios konstitucinės sutarties
Instatu Prezidentas buvo pakviestas 
įlvvauti šiauresniame derybų rate ieš- 
jntvisiems priimtino ir naudingo kom-

I“Džiaugiuosi, kad Europos šalys susi
me ir parodė išminti ieškodamos suta
po dėl Europos ateičiai svarbaus do- 
jtanto". -sakė Prezidentas V.Adamkus. 
Europis Sąjungą dar kartą Įrodė savo 
■vybinguma įveikiant kliuvinius jos in- 
Igradjos kelyje".
Į Europos Viršūnių Tarybos susitikime 
■tvirtinti nauji sutarties metmenys leis 
piningai užbaigti ES institucinę refor- 
■ę pradėta dar 2000-aisiais metais Lake- 
b (Belgija) viršūnių susitikime. Tai leis 
■SEuropos Sąjungos plėtros procesą ir 
ploti efektyvią Rytų kaimynystės stra- 
pW.kuri taip pat buvo patvirtinta šia- 
■ viršūnių susitikime.
į Ar susikalba lietuviai?

K Visuomeninio judėjimo "Santara-Švie- 
Įtonferencijos dalyviai teigia, kad 
Įdttvaišiandien labiausiai trūksta atsa- 
ytfo-’sir pilietiškumo. Keturias dienas 

rajone, Alantoje, diskutavę 

konferencijos dalyviai daugiausia dėme
sio skyrė Lietuvos viešajai erdvei, žinia- 
sklaidaLpraneša tTV naujienų tarnyba.

“Santaroje-Šviesoje” diskutuota ir apie 
šalies politinius spektaklius, žmonių pilie
tiškumą bei valdininkų atsakomybės stoką.

“Reikia išrinktus atstovus laikyti virš 
ugnies, deginti jiems padus ir sakyti: jūs tą 
sakėte ir turite to laikytis”, - su šypsena 
siūlo Algis Mickūnas, JAV Ohio Univer
siteto profesorius.

“Lietuvai - galbūt ramybės, susikalbė
jimo. ramaus požiūrio. Įtampos mažiau 
turėtų būti. Manau, kad visuomenė yra 
truputį stresuota”. - svarsto istorikas Arū
nas Antanaitis.

Konferencijoje taip pat pagerbtas ak
tyvus “Santaros-Šviesos” veikėjas, neseniai 
miręs žurnalistas ir istorikas 1 autas Moc- 
kūnas.

1954 m. Jungtinėse Valstijose gyvenan
čių lietuvių studentų sukurta organizacija 
nuo 1993 m. suvažiavimus rengia ir Lie
tuvoje. Šįkart į konferenciją susirinko JAV. 
Kanadoje. Čekijoje ir Graikijoje gyvenan
tys Lietuvos intelektualai

Paminklas Vincui Kudirkai
Rudenį Vilniaus centre turi iškilti pa

minklas Lietuvos himno autoriui, daktarui 
Vincui Kudirkai. Šio paminklo ateitimi 
rūpinasi medikų klubo įkurtas Labdaros 
ir paramos fondas.

Pasak fondo Steigėjų pirmininko profe
soriaus Gintauto Česnio, tai bus monumen
talus statinys, simbolizuosiantis patį him
no autorių ir jo idėjas.

“Tai bus žalio labai gražių atspalvių 
granito varpinė - šventovės simbolis. 
Didingo statinio viduje švytės lazeriu nu
šviesti himno žodžiai, o juos į praeivį neš 
didinga V. Kudirkos bronzinė skulptūra”, 
- vardijo G. Česnys.

Paminklui pastatyti dar trūksta vieno 
milijono Etų, tačiau fondas žada juos rinktų 
o atidengus paminklą ketina išleisti knygą,

Nukelta į 2 psL

Birželio 25 d. Kai
rių poligone prasidėjo 
tarptautinių karinių 
pratybų “Gintarinė vil
tis 2007” aktyvioji da
lis. Kariai taikys per 
pirmąją pratybų savai
tę išmoktus taikos pa
laikymo veiksmus, da
lyvaudami improvi
zuotoje tarptautinėje 
misijoje pagal iš anksto 
parengtą scenarijų.

Pratybų situacijos 
buvo suplanuotos re
miantis patirtimi mi
sijose Afganistane ir 
Irake ir yra maksi
maliai priartintos prie 
realių operacijų są-
lygų. Situacijos nėra žinomos pratybų 
dalyviams iš anksto - kariai turės įrodyti, 
kad yra pasirengę reaguoti tinkamai, o 
vėliau bus vertinami.

Tarptautinės pralytos “Gintarinė viltis” 
rengiamos nuo 1995 m., o nuo 1997 m. jos 
rengiamos kas dveji metai Pirmosiose pra-

Vengia karo tarnybos
“Šaukimą atvykti į privalomąją kari

nę tarnybą ignoruoja penktadalis jau
nuolių. Daugiausia vengiančių atlikti šią 
pareigą Kaune, mažiausiai - Vilniuje“, - 
teigė KAM atstovas.Iš visų į vietine ka
rinę įstaigą kviečiamų šauktinių be ra
ginimo atvyksta vidutiniškai 80% jaunuo
lių. Vilniuje šis skaičius viršija 90%. Klai
pėdoje - 80%, Panevėžyje -70%. Kaune - 
nesiekia 60%.

19-26 metų amžiaus jaunuoliams tai
koma prievolė negalioja dieninių, vakari
nių ir neakivaizdinių skyrių studentų bei 
profesinių mokyklų moksleiviams. Tačiau 
ir iš pašauktųjų dėl sveikatos problemų pri
valomąja! karinei tarnybai tinka tik pusė.

Per pastaruosius penkerius metus me
dikai patikrino maždaug 59.000 šaukti
nių sveikatos būklę. Pusė pakviestų tar
nauti jaunuolių iš karto buvo pripažinti 
netinkami prievolei, dar kas dešimtas dėl 
sveikatos problemų namo grąžintas jau 
prasidėjus tarnybai. Kaip sakė KAM at
stovas, dažniausia netinkamumo kariuo
menei priežastis - psichiatrinės-psicholo- 
ginės problemos.

Šiuo metu Lietuvoje šaukiamojo am
žiaus jaunuolių skaičius siekia 20.000. Dėl 
piktybiško vengimo atlikti privalomąją ka
rine tarnybą pastaruosius metus vyksta

Australija supaprastina vizų išdavimą
Australija keičia vizų išdavimo taisyk

les Europos Sąjungos piliečiams. Austra
lijos Imigracijos ir Pilietybės Departamen
to vadovo pavaduotoja Teresa Gambaro tei
gė, jog artimiausiu metu pasikeis taisyklės, 
kurios yra taikomos į šalį įvažiuojantiems 
ES piliečiams, - praneša

travelindustryrcview.com.
Nuo 2007 m. liepos 1 d. ES piliečiai, 

planuojantys Australijoje pasilikti iki trijų 
mėnesių, elektroninę trumpalaikę turistinę 

tybose dalyvavo trys 
valstybės, tuo tarpu 
šiais metais pratybos 
subūrė apie 1700 ka
rių ir civilių iš dešim
ties šalių - NATO na
rių bei šalių, bendra
darbiaujančių su 
NATO pagal Partne
rystės taikos labui 
programą - Armė
nijos, Didž. Britani
jos. Estijos, JAV. Ka
nados. Latvijos. Len
kijos, Lietuvos, Suo
mijos. Vokietijos. Ste
bėtojų teisėmis jose 
dalyvauja Baltarusi
jos. Gruzijos, Moldo
vos. Rusijos ir Ukrai-

nos atstovai. Pratybose dalyviai dalinasi 
patirtimi iš ankstesnių misijų ir ruošiasi 
dalyvauti galimose NATO vadovaujamose 
taikos palaikymo operacijose. Pratybomis 
siekiama didinti dalyvaujančių šalių karių 
tarpusavio supratimą ir gebėjimą suderintai 
veikti tarptautinėje aplinkoje. DELFI

po keliolika ikiteisminių tyrimų. Dabar iš 
26 NATO šalių beveik du trečdaliai valsty
bių yra pasirinkę profesionalią karo tarny
bą. Be Lietuvos, šauktinių kariuomenes 
turi Estija. Norvegija. Graikija. Turkija. 
Vokietija ir Danija.

♦ ♦ »
Pastaruoju metu priverstinę karo 

tarnybą aštriai kritikavo krašto apsaugos 
ministras Juozas Olekas. Pasak jo. iš 
maždaug 20.000 šaukiamojo amžiaus 
jaunuolių privalomąją pradinę karo tar
nybą atlieka mažiau nei 3.000. Tokia tar
nyba. pasak ministro, neatitinka ir šių die
nų kariuomenei keliamų reikalavimų - 
šauktiniai negali vykti j tarptautines ope
racijas. modernių karinių technologijų 
diegimas kariuomenėje reikalauja specifi
nių įgūdžių ir ne vienerius metus trunkan
čio profesinio parengimo.

Anot ministro, vienas didžiausių pe
rėjimo prie profesine karo tarnyba pagrįs
tos kariuomenės iššūkių - kaip pritrauk
ti personalą ir jį išlaikyti kariuomenėje. 
Siekiant didinti karių motyvaciją praėju
siais metais buvo didinamas karių darbo 
užmokestis - vidutiniškai 25% pakilo pro
fesinės karo tarnybos karių atlyginimai, 
trečdaliu daugiau uždirba misijose tar
naujantys kariai. (Pagal DELFI) 

ar verslo vizą galės įsigyti nemokėdami pa
raiškos mokesčio. Kelionės turėtų tapti 
pigesnės, patogesnės ir labiau prieinamos. 
Visi keliaujantys ES piliečiai jau gali nau
dotis elektronine turistinių vizų paslauga, 
kuri labai sutrumpina vizos išdavimo laiką.

Pasak pranešimo, nauji pakeitimai dau
giausia naudos duos naujoms ES narėms: 
Bulgarijai, Kiprui, Čekijai, Estijai, Ven
grijai, Latvijai, Lietuvai, Maltai, Lenkijai, 
Rumunijai, Slovakijai ir Slovėnijai. □
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Trumpai iš visurVytautas 
Patašius

♦ Watergate 
skandalo pasėko
je 1973 metais 
JAV žvalgybos or
ganizacija ČIA 
(Central Intel
ligence Agency) 
peržiūrėjo savo 
archyvinę me- 
džiagą. Visi doku
mentai, galėję

kompromituoti ČIA organizaciją, atsklei
džiant su legalumu prasilenkiančius jos 
veiklos metodus, buvo perkelti į ypatingai 
slaptą skyrių. Dabartinis ČIA direktorius 
Michael Hayden birželio 26 d. įsakė savo 
organizacijai paskelbti 702 puslapius šių 
slaptų dokumentų. Šie “šaltojo karo” peri- 
jodo dokumentai nušviečia visą eilę pla
nuotų nelegalių veiksmų, jų tarpe bandy
mus nužudyti Kubos diktatorių Fidel Cas
tro ir Dominikos diktatorių Rafael Trujillo.
♦ Birželio 27 dieną Kinijos žiniasklaida 
pranešė, kad Kinija uždarė 180 maisto 
gamybos įmonių, nes sveikatos ins
pektoriai nustatė, kad šios įmonės nau
doja pramoninius chemikalus savo mais
to gaminiuose. Specifiniai minimi che
mikalai kaip formaldehidas, nelegalūs 
dažai, pramoninis vaškas, gi daugelis šių 
maisto gaminių buvo eksportuojami Į 
užsienį.
♦ Birželio 27 dieną Iranas, viena iš tur
tingiausių naftos šaltiniais valstybių, 
įvedė benzino pardavimo suvaržymus. 
Nors Iranas turi daugžaliavų, jam trūks
ta rafinerijų, todėl jis turi importuoti 
40% savo benzino. Visgi tas benzinas 
pigus - vienas litras kainuoja 13 centų 
Australijos valiuta.
♦ Birželio 27 d. Gordon Brown pradėjo 

.dirbtikain nauiasis D- Britanijos ministras
pirmininkas, tuoj pertvarkydamas savo

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
kurioje bus suregistruoti visi aukoję ir 
pafėmę paminklo V. Kudirkai kūrimą.

“Jeigu neįvyks kokių nors nenumaty
tų dalykų, tai viskas vyksta pagal mūsų nu
matytą grafiką. Šiemet mes griežtai pasiry
žę atidengimo iškilmes padaryti”, - Lietu
vos radijui tvirtino Labdaros ir paramos 
fondo dr. Vinco Kudirkos vardui įamžinti 
pirmininkas profesorius G. Česnys.

' Policininkai įeškos narkotikų
i i kurortuose
į Iš įvairių šalies miestų komandiruoti 
į pareigūnai budės jaunimo pasilinksmini- 
} mo vietose, aiškindamiesi narkotikų 
> platintojus ir jų vartotojus.
t Statistikos duomenimis, pernai dėl 

narkotinių medžiagų vartojimo mirė 62 
j žmonės - du kartus daugiau nei užpernai. 

Dažniausia mirčių priežastis - atsitiktinis 
i apsinuodijimas narkotikais.

Didžiojidalis nusikaltimų, susijusių su 
(; narkotikais, įvykdyta naktiniuose klubuo

se ar jų prieigose. Pastebima, kad narko- 
. tinių medžiagų vartojimas suaktyvėja va
li sąrą, ypač pajūrio kurortuose, kurie su- 
I traukia apie 0.5 mln. poilsiautojų.

Nepaisant to, kad įėjimas į naktinį klu- 
| bą kainuoja nuo 25 iki 50 Lt, norinčių 
; linksmintis jaunuolių netrūksta. Anot pa

reigūnų, būtent tokiuose susibūrimuose 
daugėja pradedančiųjų vartoti narkotikus.

“Nėra ko slėpti, yra narkotikai klubuo- 
Lse, Būna žmonių apkvaišusių, bet tikrai 
ne visuose klubuose”, - teigė vienas iš 
naktinio klubo lankytojų.

Pasak narkotikų kontrolės departamen
to atstovų, prieš 2 metus pradėtas vykdyti 

da, EITA,BNS,EGITICir“Bemardbiai”.
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ministrų kabinetą. Iš pareigų atleista už
sienio reikalų ministrė Margaret Beckett. 
Jos vietoje paskirtas David Miliband. Iš 
ministro pirmininko pareigų atsistaty
dinęs Tony Blair yra paskirtas ypatingu 
pasiuntiniu Artimiesiems Rytams. Jis re
ziduos Jeruzalėje.
♦ Birželio 27 d. Rusijos žiniasklaida pa
skelbė, kad prieš dvi dienas iš Arktikos 
grįžusi geologų ekspedicija parsivežė įro
dymų, kad Šiaurės Ašigalį supanti sritis yra 
tiesiogiai sujungta su kontinentaline Ru
sija povandeniniu tiltu ir turi būti lai
koma Rusijos dalimi. “Pravda” atspausdi
no didžiulį Šiaurės Ašigalio žemėlapį, ro
dantį “naująsias Rusijos teritorijas”. Ta
čiau rusų mokslininkas Sergej Priamikov 
pareiškė, kad povandeninis tiltas eina iki 
pat Kanados. Taigi, kanadiečiai gali tvir
tinti, kad Rusija jiems priklausanti.
♦ Birželio 28 dieną Izraelio teisingumo 
organai paskelbė kompromisinį susitari
mą su įvairiais nusikaltimais kaltinamu 
Izraelio prezidentu Moše Katsav. Pre
zidentas nebebus kaltinamas moters iš
prievartavimu, išvengdamas sunkios ka
lėjimo bausmės. Tačiau, jis prisipažins 
kaltu atlikęs visą eilę mažesnių nusikalti
mų ir bus nubaustas lygtinai, o taip pat 
sumokės piniginę baudą.
♦ Birželio 29 dieną policija išmontavo
nesprogusias bombas dviejuose automo
biliuose: vieną prie naktinio Tiger Tiger 
klubo netoli Trafalgar aikštės, antra - po
žeminėje aikštelėje netoli Park Lane sto
ties. Birželio 30 dieną lengvas sprogme
nimis pakrautas automobilis degdamas 
tenkėsi į Glasgovo aerodromo pagrindinį 
pastatą. Suimti du automobiliu važiavę 
asmenys, šaukę “Allah” ir kovoję su poli
cija. Britų policija susekė teroristų tinklą, 
suimti įtariami asmenys keliuose Anglijos 
miestuose. ' □ 

projektas “Pramogos be narkotikų” parodė, 
kad geriausių rezultatų pasiekiama, kai 
naktinių klubų vadovai ir apsauga keičiasi 
informacija su policijos pareigūnais.
Valstybė griaus nelegalius pastatus

Buvusio Vilniaus policijos vadovo 
Briko Kaliačiaus sūnui Andriui gresia 
bauda už teismo sprendimo nevykdymą. 
A. Kaliačius atsisako nugriauti Vilniaus 
rajone nelegaliai pastatytus statinius. Tai 
už savo lėšas rengiasi padaryti valstybė, 
praneša LTV naujienų tarnyba.

Teismas yra nustatęs, kad Vilniaus 
rajone Svironių kaime prieš pora metų 
statytipastataiyra nelegalūs, nes statybos 
vyko neturint tam reikalingi; leidimų.

Jie iki 2005 m. gegužės priklausė buvu
siam Vilniaus policijos vadovui E. Kalia- 
čiui, vėliau jis statinius padovanojo sūnui 
Andriui, kurį teismas ir pripažino statyto
ju bei įpareigojo pastatus nugriauti.

Tačiau jis sako negalįs griauti pastatų, 
mat vykstant teismams, žemę, ant kurios 
stovi pastatai, pardavė.

. “Apskrities administracija vykdys visą 
savavališkų statybų griovimo procedūrą. Ir 
visos patirtos išlaidos bus išieškotos iš 
savininko”, - teigė Vilniaus apskrities Te
ritorijų planavimo ir statybos valstybinės 
priežiūros departamento direktorius Au
relijus Kuisys.

Dėl šių statybų posto neteko buvęs 
Vilniaus policijos vadovas E. Kaliačius. Į 
šią sodybą policijos transportu jis veždavo 
padirbėti areštuotus asmenis.Teismas 
nusprendė, kad E. Kaliačius piktnaudžiavo 
tarnybine padėtimi ir skyrė jam3 m laisvės 
atėmimo bausmę, jos vykdymą atidedant. 
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau

Atlantą atkaklus lietuviai šturmavo dukart
Lietuvos aviacijos muziejaus darbuo

tojas Jonas Čepas ir operatorius Stasys 
Dargis sukūrė dokumentinįfilmą apie JAV 
lietuvį Feliksą Vaitkų, antrojo lietuviško 
transatlantinio skrydžio herojų. Doku
mentinis filmas skiriamas Felikso Vaitkaus 
100 metų jubiliejui. Filmo kūrėjams daug 
padėjo JAV gyvenantis F.Vaitkaus sūnus 
Phillip Waitkus, atsiuntęs unikalių, dar 
niekur neskelbtų nuotraukų ir filmuotų 
spalvotų kadrų iš 1939 - 1955 metų laiko
tarpio. Dokumentinis filmas „Atlanto 
nugalėtojas Feliksas Vaitkus 100“ birželio 
22 dieną buvo parodytas Lietuvos aviaci
jos muziejuje Aleksote. Taip pat buvo 
atidaryta 60 fotografijų paroda apie 
EVaitkų.

Po to, kai Vokietijos Soldino miške (da
bar Myslibož, Lenkija) 1933 m. vasarą nu
krito Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 
lėktuvas, lietuviai neatsisakė ambiciją iki 
galo įveikti Atlantą. Amerikos lietuviai tuo
jau pradėjo planuoti antrąjį transatlantinį 
skrydį. 1933 m. rudenį buvo įkurta Ame
rikos Lietuvių Transatlantinio Skridimo 
Sąjunga (ALTASS). Pirmasis skristi pasi
ryžo lietuvių kilmės lakūnas Joseph James 
(Juozas Janušauskas), tačiau jis iškėlė 
nepriimtinas sąlygas. Už skrydį užsiprašė 
per daug pinigų, bet svarbiausia reikala
vo, kad reklaminiuose skelbimuose ir 
straipsniuose būtų minima tik jo pavardė 
angliškai, bet niekas neminėtų jos lietu
viškai. Vietoj J.Janušausko buvo pasiūlyta 
skristi kitam kandidatui - 27 metų Felik
sui Vaitkui. Jo tėvai buvo kilę iš Žemai
tijos, o jis pats gimė 1907 m. birželio 20 d. 
Bridgeport, Čikagos priemiestyje. Baigęs 
vidurinę mokyklą, studijavo filosofiją ir 
verslo administraciją Čikagos Universi
tete. Gavęs diplomą, 1928 m. spalio mė
nesį įstojo į JAV armiją ir buvo paskirtas j 
inžinerijos dalinį.

Feliksas Vaitkus skraidė bombonešiais, 
žvalgybos lėktuvais, naikintuvais. 1930 m. 
jam buvo suteiktas jaunesniojo leitenanto 
laipsnis ir jis perkeltas į naikintojų grupę 
bei paskirtas į 94-ąją eskadrilę, kurioje 
buvo sutelktas JAV armijos aviacijos elitas 
ir patys gabiausi lakūnai. 1930 m. liepos 
14 d. F.Vaitkui buvo suteiktas leitenanto 
laipsnis.

Išgirdęs kvietimą skristi, F.Vaitkus 1934 
m. gegužės 12 d. atvyko į ALTASS būsti
nę ir pasirašė sutartį. Jau kitą dieną F.Vait
kus su „Lituanica-II“ išskrido į New York, 
kur dalyvavo aviacijos šventėje.

Senas lėktuvo variklis buvo pakeistas į 
modernesnį - 550 AJ 9 cilindrų oru auši
namą oro kompresoriumi, pritaikytą skris
ti didesniame aukštyje. Įmontuotas radio- 
kompasas - tuo metu tai buvo didele pa
slaptimi laikoma naujovė.

„Lituanica-II“ buvo pats pirmas civili
nis transatlantinis lėktuvas, aprūpintas 
radiokompasu. Lėktuvo rekonstrukcija ir 
parengimas užsitęsė, todėl skrydį teko 
atidėti kitiems metams. 1935 m. gegužės 
pabaigoje lėktuvas buvo parengtas skry
džiui. Tą vasarą oro sąlygos skrydžiui per 

Felikso Vaitkaus lėktuvu Lituanica-II skraidintas vokas 
į Lietuvą. Jis buvo adresuotas to meto LR Prezidentui 
Antanui Smetonai. Vienas iš pašto ženklų - 6 centų 
ženklas apmoka JAV oro pašto tarifą į Europą. Kitas 
ženklas- lietuviškas, bet buvo specialiai perspausdin
tas New York’o LR konsulate. Tokie ženklai turėjo tik 
suvenyrinį statusą.

Atlanto vandenyną buvo ypač blogos: aud
rų ciklonai, priešingi vėjai, rūkai. Taigi 
tris mėnesius buvo laukiama gerų on). 
Pagalitiu rugsėjo 21 dieną, 6 vai. 45 min. 
New York vasaros laiku, dvejiems metams 
praėjus po S.Dariaus ir S.Girėno žygio, iš 
to paties „Floyd Bennett“ oro uosto paki
lo kitas Amerikos lietuvis antrajam skry
džiui per Atlantą į Lietuvą.

Apie savo skrydį F.Vaitkus vėliau pa
sakojo taip: „Tai buvo visiškai aklas 
skridimas, kuris tęsėsi 17 valandų.

Turėjau vadovautis tiktai instrumentais 
ir radijo stotimis, kurias girdėdamas aš 
galėjau nustatyti skridimo kryptį. Apie 3 
valandą ryto pradėjo snigti šlapdriba ir 
apšalo lėktuvas. Be to, pastebėjau, kad 
benzino siurblys leidžia kurą, tai tapo 
aišku, kad su turimu benzino kiekiu at
skristi į Kauną negalėsiu.

Teko pasirinkti vietą, kur nusileisti: kur 
nors Airijoje, Dubline ar Vokietijoje? Per 
radiją sužinojau: virš Airijos - rūkas, virš 
Anglijos - rūkas, virš Vokietijos - audros. 
Prie Ballinrobe (Airija), pasirinkęs lauką, 
kuriame ganėsi tik trys arkliai, aš juos pir
ma nubaidžiau į šalį ir leidausi. Prie že
mės vėjas netikėtai pakreipė lėktuvą ant 
šono, ir vienas sparnas palietė žemę. Lėk
tuvas staiga apsisuko į priešingą pusę ir 
nesuvaldomas nukrito. Nulūžo dešiniojo 
sparno galas, numušta važiuoklė, sulanks
tytas propeleris“.

Airių karo aviacijos mechanikai išmon
tavo lėktuvą ir po poros dienų nugabeno į 
Dubliną. Čia „Lituanica-II“ buvo supa
kuota ir laivu išplukdyta į Klaipėdą. Pats 
lakūnas iš Dublino atvyko į Londoną, iš 
ten vokiečių oro linijos lėktuvu atskrido) 
Berlyną, iš kurio vėliau traukiniu išvyko į 
Lietuvą.

Kauno oro uoste įvyko audringas su
sitikimas. Oro uostas buvo išpuoštas vė
liavomis, vartai išpinti girliandomis, ant jų 
raidės F V iš geltonų jurginų. Pasirodžius 
EVaitkui, keliasdešimties tūkstančių mi
nia pratrūko šaukti „valio“. Linkėjimai 
buvo tokie audringi, kad lūžo pakyla, ant 
kurios stovėjo pasitinkantieji. Laimei, 
niekas nenukentėjo.

Pasisvečiavęs Lietuvoje mėnesį, F.Vait
kus grįžo į JAV. Antrojo pasaulinio karo 
metu jis buvo pašauktas į JAV armiją ir 
paskirtas „Boeing’o“ kompanijos lėktuvų 
vyriausiuoju bandymų pilotu. 1943 m. jam 
buvo suteiktas majoro laipsnis. 1955-aisiais 
E Vaitkus su šeima buvo pasiųstas j Vakarų 
Vokietiją. Netoli Wiesbadeno, Lindsey 
aviacijos bazėje, ėjo JAV oro pajėgų Eu
ropoje aprūpinimo viršininko pareigas.

Mirė netikėtai 1956 metų liepos 25 
dieną, sulaukęs vos 49 metų. F.Vaitkaus 
palaikai buvo parvežti į JAV ir palaidoti 
Wisconsin valstijoje. Nors EVaitkus ir 
nepasiekė galutinio tikslo - Kauno, bet jo 
žygis transatlantinių skrydžių istorijoje 
užima garbingą vietą. 1935 metais lakūnas 
tik vienas įveikė Atlantą.

Kadangi „Lituanica-II“ lietuviams tu
rėjo istorinę reikšmę, Lietuvos vyriausybei 

pritarus, už 90,000 litų 
(15,000 JAV dolerių) ją nu
pirko karo aviacija. 1940 m. 
okupavus Lietuvą ir likvi
duojant Lietuvos karo avia
ciją, jos turtas atiteko Rau
donosios armijos daliniams. 
Kaip ir daugelis lietuviškų 
lėktuvų, „Lituanica-II“ buvo 
nutempta] Šilėnų poligoną ir 
panaudota kaip bombardavi
mo taikinys rusų lakūnams 
treniruotis.
Iki šių dienų išliko tik šio 
lėktuvo sparno nuolauža, 
kuri saugoma Lietuvos avia
cijos muziejuje Kaune.

(“Laikinoji sostinė”, 
sutrumpinta)
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Bendruomenės baruose________
Apie Sibiro tremtinių sugrįžimų 

minėjimą „Dainavoje“
Greta Savickaitė-Fletchcr

Nors Sibiro tremtinių sugrįžimo minė
jimas buvo surengtas beveik prieš mėnesį, 
tačiau išgyvenimus, giliai įsispaudusius 
širdyje, nešiojuosi dar ir šiandien, tarsi 
viskas būtų buvę išgyventa tik vakar... 
Dažnai pati sau pasvarstau, kiek įspūdin
gų talentų turime Sydnėjuje gyvenančių 
lietuvių būryje! Negaliu atsistebėti Algio 
Bučinsko energija ir kruopščiu darbu, su
renkant visą medžiagą ir taip gražiai po 
detalę sukabinant j vieną visumą, kuri taip 
sklandžiai užliejo ne tik mūsų visų klausą, 
bet ne vieno akyse pažadino ašarą, pakvie
tė susimąstyti ir ilgam įstrigo širdyje.

Buvau sužavėta ir kiekvieno iš skaito
vų - Aidos Abromienės, Jono Barilos, 
Aisčio Bieri, Margaritos Kavaliauskienės, 
Onutės Maksvytienės, Jono Šarkausko bei 
Kąstyčio Stašionio išraiškingumu, giliu 
noni perteikti tekstą kuo arčiau istorijos 
šaknų, kuo labiau susiliejant su autorių 
dvasia. Be galo harmoningai su žodiniu 
turiniu suderintas buvo ir muzikinis intar
pas, kaip visada - labai profesionaliai 
pianinu atliktas Ramučio Zakarevičiaus.

Minėjimas prasidėjo mintimi apie dai- 
ną-kokia ji svarbi mūsų tautos gyvenime, 
juk lietuvio dvasia jau nuo prigimties po
etiška, o ir Sibiro tremtinių prisiminimai 
byloja, kaip kamuojami alkio, šalčio, vi
sokiais būdais kankinami, nužmoginti, o vis 
dėlto dainuodavo - iš širdies išverkdami 
savo skausmą ir tėvynės ilgesio kančią.

Toliau sekė Albino Jankaus eilėraštis

Rugsėjo aštuntoji - Tautos Šventė
Isolda Poželaitė-Davis AM

Rugsėjo 8-toji yra Tautos šventė. Ji bu
vo įsteigta 1930 metais, Vytauto Didžiojo 
metais nepriklausomoje Lietuvoje. Ši data 
mums primena 1430 metus, rugsėjo 8-tą 
dieną, kada turėjo įvykti Vytauto vaini
kavimas karaliumi. Kaip žinome, karū
navimas buvo lenkų bajorų sutrukdytas. 
Žiūrint iš šių dienų perspektyvos, galė
tumėm klausti, kodėl Tautos šventei ne
buvo parinkta karaliaus Mindaugo karū
navimo diena? Mindaugas buvo vieninte
lis vainikuotas Lietuvos karalius. Jis 
pirmasis priėmė krikštą ir tapo:

“Filius specialis Sanctae Romauae 
Ecclesiae” (ypatinguoju Šventosios Romos 
Bažnyčios sūnumi).

Mindaugas buvo sumanus valdovas ir 
geras diplomatas, kuris numatė, kad be 
krikšto, be Vakarų kultūros ir technikos 
lietuviai negalės atsispirti priešams. Juk 
popiežius Grigalius lX-asis leido visoje 
šiaurės Vokietijoje paskelbti pirmąjį Kry
žiaus karą prieš lietuvius 1236 metais, vos 
tik Kryžiuočių Ordinui įsikūrus lietuvių 
pašonėje. O Mindaugas, tapęs karaliumi, 
dar išsiriipinio popiežiaus sutikimą, kad 
jo sūnūs Ruklys ir Rupeikis būtų karūnuo
jami po jo mirtis. Šj sutikimą Mindaugas 
gavo iš popiežiaus 1257 metais.

Istorikas Zenonas Ivinskis perša įdo
mią prielaidą. Jis manė, kad “Lietuvos 
valstybės istorija būtų pasukusi visai kitu 
keliu, jeigu nebūtų buvęs nužudytas karū
nuotas valdovas. Eidami Mindaugo pė
domis ir viešai palaikydami krikščionybę, 
jo įpėdiniai būtų galėję Lietuvai išsaugoti 
karališką karūną visam laikui. Tokiu at
veju būtų buvę liautasi skelbti Kryžiaus 
karus prieš lietuvius”.

Lietuva tiek kentėjo nuo Kryžiuočių 
Ordino antpuolių. O jie tarnaudami Die- 

iš knygos „Leiskit įTėvynę“, kurio 
žodžiais „Mūsų kapas - šalčio 
pastogė, Mūsų kryžius - Šventa 
Lietuva...“ Margarita Kavaliaus
kienė ašaromis suvilgė klausyto
jų akis. Koks gilus, išjaustas tėvy
nės ilgesys ir laukimas įamžintas 
šiame eilėraštyje! Ir užbaigiamas 
jis tarsi išvada, jog „Praeities, At
minties ir Tėvynės išvežti nega
lima“. viskas lieka širdy, o lauki
mo amžinybė - Dievo rankose... 
Vėliau Margarita Kavaliauskie
nė dar mus supažindino su ištrau
ka iš Elenos Juciūtės knygos “Pė
dos mirties zonoje”, kurioje apra
šytas knygos autorės susitikimas Palango
je su Sibire pragyventų dienų drauge. Kny
goje jausmingai pasakojama apie sugrįži
mą j Lietuvą.

Kąstytis Stašionis mus supažindino su 
Tėvo Stanislovo, kuris buvo ilgai perse
kiojamas, bauginamas, provokuojamas, 
daugiau nei dešimt metų kentė Sibiro la
gerių siaubus, prisiminimais. Lietuvai at
gintus šis mūsų tautos deimantas ir vėl at
sidūrė pirmose gretose, meldžiant tėvynei 
laisvės dienų. Pagalvojau pati sau, kaip tas 
žmogus po visų šių negandų nepalūžo? 
Kaip neprarado vilties dėl šviesesnės atei
ties? Ir labiausiai man įstrigo pacituota 
mintis, jog “Mums reikia nuolat atsigai
vinti nuo nevilties, nemeilės, netikėjimo, 
nuo sielos apkartimo, kad galėtume toliau 
gyventi!“ Šia auksine taisykle ko gero 
kiekvienas iš mūsų galėtume tam tikrais 

vui, nemiclnširdingai žudė lietuvius 
pagonis.

O tam pastoti kelią galėjo daug anks
čiau priimta krikščionybė ir lietuviško 
rašto įvedimas jau XIII amžiaus viduryje - 
Lietuvos karaliaus Mindaugo laikais. 
Lietuviai tegavo raštą XVI amžiaus vidu
ryje (1547 m.), kai Mažvydo Katekizmas 
buvo atspausdintas lietuvių kalba. Tai pir
moji lietuvių knyga. Peršasi prielaida, kad 
dėl aukščiau paminėtų priežasčių lietuviai 
smarkiai atsiliko nuo Vakarų kultūros. Pa
lyginus su kitomis Vakarų Europos šali
mis, mes palyginti mažai težinome apie 
Lietuvos istoriją nuo 1009 metų - kai pir
mą kartą istoriniuose šaltiniuose minimas 
Lietuvos vardas iki po Vytautinių laikų.

Antra prielaida, kurios Lietuvos val
dovai ir ypatingai Vytautas Didysis nenu
matė, yra ta, kad skaičiumi maža tauta 
negali išlaikyti ir apginti tokius plotus, ku
riuos jis nukariavo. Vieton to, jei jis būtų 
įsitvirtinęs Prūsuose, kur gyveno lietuvių 
gentys, gal Lietuvos istorija nebūtų buvu
si tokia skaudi ir gyventojų netektimi 
paženklinta. Aišku, prie viso to nereikia 
pamiršti gamtos nelaimių, nors ar maro 
metus galima vadinti gamtos nelaimėmis, 
abejoju. O kiek aukų pareikalavo karai su 
rusais, švedais ir ir vėl caro rusais.

Žinoma, lengva spėlioti žiūrint į pra
eitį ir į patirtas tautos skriaudas. Faktas 
lieka faktu. XXI amžiuje mes lietuviai 
švenčiame rugsėjo 8 dieną, įteisintą kaip 
Tautos šventę 1930 metais. Juk tai yra 
neįvykusi Vytauto Didžiojo karūnavimosi 
diena. Tad lietuvių tautos nesėkmės data.

Galime turėti savo nuomonę apie pasi
rinktos datos tinkamumą, bet turime pri
pažinti, kaip J. Rugys yra pastebėjęs, “... kad 
kiekvienas praeities laikotarpis turi būti 
matuojamas ne dabartiniu, bet tų pačių 
laikų mastu.” □

Nuotraukoje - Algis Bučinskas.

gyvenimo tarpsniais pasinaudoti.
Algio Geniušo prisiminimus apie grį

žimą iš tremties iš knygos „Antanas Miš
kinis - sulaužyti kryžiai“ raiškiai skaitė 
Aistis Bieri. Geniušas ir Miškinis buvo 
kalinami kartu, tai ir turėjo didelės įtakos 
Geniušo išgyvenimams, kas vėliau atsi
spindėjo jo kūryboje. Citatoje užsimenama 
skaudi tiesa, kaip autoriaus, paženklinto 
tremties lazda, moksliniai darbai įvertinti 
ne vienos pasaulinės aukštosios institucijos, 
tačiau „piktai atstumti savojo universiteto”...

Jono Šarkausko perskaityta pirmoji iš
trauka iš Zenono Juodviršio knygos „Mes 
išlikom“ bylojo apie tai, kiek įvairiausių 
biurokratinių kliūčių buvo dirbtinai su
kurta tam, kad tremtiniai negalėtų sugrįž
ti ir įsikurti išsiilgtoje tėvynėje... O ir tie, 
kuriems vis dėlto pavykdavo sugrįžti, at
sidurdavo tarsi užburtame rūpesčių rate: 
„Kaip gyventi, jei rankoje tik apsitrynęs 
lagaminas, kišenėje keli rubliai ir nieko 
daugiau? Kur rasti darbą, jei darbdavys pa
rodo duris, išvydęs nepriregistruotą pasą? 
O kur prisiregistruosi, jei neturi būsto?“...

Vėliau Jonas Šarkauskas skaitė ir 

Greta Sa viekai tė- 
Fl etcher

MANO LIETUVA

O Lietuva, dar ir dabar menu tą šlamančią 
beržų alėją,

Tą kvapą žydinčių alyvų po langais, 
Tuos rudenio lapus, kur nubučiuoti rudens vėjų 
Kasmet pavirsdavo spalvotais šilko patalais...

Manoji Lietuva - švenčiausias širdžiai kraštas, 
Taip atsakingai saugantis dar protėvių išmintą taką, 
Dosniai išgražintas upelių, ežerų peizažais - 
Vaikystėj miegančią motulės pasaką man seka...

O Lietuva, ir vėl sapnuoju seną kryžių prie trobelės,
Ir vėl duonelės kvapas, ir visi pasimeldžiam prie stalo,
Ir vėl kiekvienas darbas pradedamas nuo dainelės,
Tik viskas jau toli... O mano smilkiniai pabalo... ,:<t

■art
Manoji Lietuva - tai mano dvasinė tvirtovė,
Tai mano šaknys, mano žmogiškos būties prasmė.
Vargšelė Lietuva - kiek priešai ją negailestingai griovė, 
Tačiau stipresnė ta palaiminta vienybės ir tikėjimo versmė.

O Lietuva, Tavim didžiuojuos ir lig skausmo myliu!
Mano pasaulis Tavimi prasideda, Tavim ir baigias.
Mieli tautiečiai, tegu mūsų jausmas šis krūtinėj neišdyla 
Ir tenepaskandina užmaršty tautos istorijos negailestingas laikas!

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

antrą ištrauką iš tos pačios knygos, kuri 
atskleidė įdomius prisiminimus iš trem
tinių, nelegaliai bėgusių iš tremties, kai, 
pasibaigus karui, prasidėjo masiniai 
pabėgimai

Janinos Giedraitienės knygos „Kelionė 
į niekur” ištrauką skaitė Aida Abromienė, 
perteikdama dramatiškus išgyvenimus, 
grįžus į gimtinę ir skausmingai pasiklydus 
savojo „aš“ dvasiniuose ieškojimuose, 
bandant atrasti ryšius su tėvynėje likusiai
siais ir savo artimųjų paieškose... Skaitinys 
užbaigiamas esminiu personažo klausimu: 
„Kur jūs, mano brangieji? Kur jus likimas 
blaškė? Aš vis veržiausi prie jūsų, o jūs vis 
tolot. Ar išlikot audrose? Ar susitiksime?“...

Onutė Maksvytienė perskaitė ištrauką 
iš knygos „Mus skaičiavo vagonais“, kurio
je-taip pat prisiminimai apie tremtį ir 
jos pabaigą, sunkų prisitaikymo etapą grį
žus namolio ir apie džiaugsmą bei pasi
didžiavimą šiandieninės Lietuvos nepri
klausomybe ir laisve važiuoti kur ir kada 
tik nori. Vėliau Onutė Maksvytienė dar 
mums perskaitė Vytauto Cinausko, kuris 
dar visai anksti, vaikystėje, patyrė tremties 
kartėlį, bandė, bet nesėkmingai iš jos iš
trūkti, eilėraštį. Daug išgyventų jausmų 
sudėta į švelniai surimuotas eilutes ir tarp 
eilučių, bet labiausiai širdį paliečia išmin
tinga šio eilėraščio paskutinio stulpelio 
mintis: “Mylėk, kovok, atleisk, kentėk, bet 
nepalik šioj žemėj keršto! “...

Antano Kasiulio, palaikiusio glaudžius 
ryšius su partizanų vadu Kazimieru Šim
kumi ir dėl to vėliau persekiojamo, įkalin
to, kankinamo, bet neprisipažinusio, pri
siminimus skaitė Jonas Barila.

Minėjimo kulminacijoje - nuskambėjo 
dramatiškas Algio Bučinsko pabaigos 
žodis. Ir tylos minute, kiekvienas pasken
dęs savo asmeninėje maldoje, pagerbėme 
ir prisiminėme tuos kankinius, kurie žu
vo ir nesugrįžo į savo tėviškes.

Nuoširdžiai norisi padėkoti tiek savo, 
tiek ir visų žiūrovų vardu šio minėjimo 
Urganizntoriams ii ui _įfį
kruopštų darbą ir dar vieną puikų sekma
dienio renginį klube „Dainava“!
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Lietuviai pasaulyje________________
Mokslininkas grįžta į Lietuvą

Naujosios bangos laikraštis “Amerikos Lietuvis”išspausdino ilgų po
kalbį su jaunu mokslininku iš Lietuvos, kuris JA V-ėse įsigijo mokslų daktaro laipsnį ir pui
kiai įsikūrė savo profesijoje - bet visgi su šeima nusprendė grįžti į Lieluvų. Spausdiname 
pokalbio ištraukas. Red.

Gal po penkerių metų - atgal iš Airijos

Su malonumu pristatome 
jaunt) mokslininką, šiomis 
dienomis po 15 gyvenimo 
Amerikoje metų grįžtantį į 
Lietuvi). Amerika jam išties 
davė viską: čia labai sėkmin
gai klostėsi jo karjera, buvo 
pripažinti bei prizą is įvertin
ti išradimai, aprūpinta gyve
no šeima. Kodėl jis apsispren
dė visa tai palikti?

Svajus Asadauskas gimė 
1967 m. Varėnoje. Baigė 
Prient) vidurinę mokyklą. 
Studijavo organinę chemiją 
Kalifornijoje, 1993 m Kauno 
Technologijos universitete 
įgijo naftos pramonės inži
nieriaus specialybe. Vėliau 
Pennsylvania State 1 Jnivcrsi- 
tete apsigynė chemijos inžinerijos mokslų 
daktaro (PhD) laipsnį. Yra keliasdešimties 
mokslinių straipsnių autorius. Sėkmingai 
dirba JAV pramonėje ir net yra gavęs prizų. 
Apie tai, kas paskatino padaryti sprendimą 
grįžti gimtinėn kalbamės su dabar jau bu
vusiu su čikagiškiu dr. Svajum Asadausku.

Svajau, Amerikoje pragyvenai arti 15 
melų, čia viskas sekėsi puikiai, pradėjai 
daryti karjerą. Tačiau neseniai parciškei, 
jog išvyksti Į Lietuvą, kur kaip perspekty
vus mokslininkas iš Europos Sąjungos 
kartu su partneriais gavai finansavimą 
moksliniams tyrimams. Kas buvo pirma: 
ar pasiūlytos geresnės darbo sąlygos Lie
tuvoje, ar sprendimas grįžti?

^rrttraftTTTTpsf.iprcnclžrinu i I_,ic- 
tuvą. O jau tada reikėjo sugalvoti, ką aš, 
tepalų chemikas, galėčiau ten veikti, nes 
faktiškai Lietuvoje nėra tepalų gamyklų 
ar bent jau rimtesnių vartotojų. Jau prieš 
dvejus metus pradėjau tartis su partneriais 
ir svarstyti detales.

O kokia pagrindinė išvažiavimo prie
žastis? Tu nepriklausai lai grupei žmonių, 
kurie grįžta į Lietuvą todėl, kad čia nesuge
bėjo įsitvirtinti profesine prasme arba nega
li likti dirbti ir gyventi legaliai, liio labiau, 
kad ir Tavo darbui sąlygos čia gerokai ge
resnės. O gal Amerikoje Tau buvo blogai?

Esu įsitikinęs, kad daug kas nustebs, 
kodėl aš taip savanoriškai nusprendžiau 
sunepatogintisavo gyvenimą. Tikrai nėra 
taip, kad man Amerikoj blogai arba sun
ku. Priežastis yra kitur. Laikas nelaukia. 
Mes su žmona Ilona auginame vaikus. 
Atėjo laikas, kai supratome, kad Amerikoje 
pilnaverčiais lietuviais mes jų neužau
ginsime. Iš pradžių Austė ir Marius mokėsi 
daugiausiai iš tėvų ir auklių, bet jau kuris 
laikas šią Įtaką nusvėrė platesnė aplinka 
bei jų bendraamžiai, be retų išimčių visi 
tarpusavyje bendraujantys angliškai. Todėl 
dabar tiesiog belieka imtis šoko terapijos, 
kad bent jau būtų sustabdytas prasidėjęs 
nelietuviškos pasaulėžiūros formavimasis.

Manyje vis lik yra įsišaknijusi nuosta
ta, kad atsisakydamas gimtinės aš anks
čiau ar vėliau prarasiu ir su ja susijusią gy
venimo dalį. Tie žmonės, kurie I .ietuvoje 
jautėsi skriaudžiami ar nelaimingi, galbūt 
nesunkiai susitaiko su tokiais praradimais. 
Aš Lietuvoje nelaimingas nesijaučiau ir 
niekada neabejojau, jogAmerikojc būsiu 
tik laikinai - tik tam, kad atsistočiau ant 
kojų, kad su Ilona sukurtume materiali
nes sąlygas šeimai, nesibaimintume dėl 
ateities, kad ramiau praeitume tą neleng
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Nuotraukoje - Asadauskų šeima. Iš kairės: Marius, Ilo
na, Svajus ir Austė.

vą gyvenimo laikotarpį su mažais vaikais.
Ar negalvoji, kad vaikus augindami 

čia. dėdami pastangas išlaiky ti juos lie
tuviais, ir taip palikdami jiems pasirinki
mo laisve, kur gyventi, Jūs kaip tėvai su
teiktumėte jiems gyvenime daugiau šansų?

Ne, nemanau. Kol kas aš netikiu, jog 
1 Jetuva greitu laiku taps tolerantiška sve
timos kultūros asmenims. Todėl manau, 
kad mūsų vaikai, užauginti Amerikoje, po 
keleto metų greičiausiai bijotų važiuoti 
gyventi į Lietuvą. Vasaros atostogos ten. 
žinoma, sumenkina Lietuvos baimę, ta
čiau ir jos pamažu taptų vaikams tiesiog 
neįdomios, o gal net ir priverstinės. Todėl 
noriu dukrą Austę ir sūnų Marių brendi
mo amžiuje auginti Lietuvoje. O (Ameriką 
grįžti jie visada galės, nes turi ir JAV. ir 
Lietuvos pilietybes. [Galimas dalykas, kad 
Lietuva dvigubų pilietybę panaikins ir jų 
turintiems. Red.]

Papasakok šiek tiek apie projektą Lie
tuvoje. Ar lengvai pavyko gauti jam finan
savimą?

Palyginti lengvai, nors pradėjau orga
nizuotis daugiau negu prieš dvejus me
lus. Kaip minėjau, sunkiausia dalis buvo 
tada, kai reikėjo sugalvoti, ką aš galėčiau 
dirbti Lietuvoje. Pasisekė, kad Chemijos 
institutas daro mokslinius tyrimus kiek 
panašiose srityse. Dabar, atsižvelgiant į 
reikalavimus, aš jau šiais melais turiu pra
dėti dirbti Lietuvoje.

Ar iš tiesų Europos Sąjungos pinigai 
yra garantas, užtikrinantis Tau materia
linį stabilumą? Ar nebijai, kad iš pradžių 
gali būti sunkoka?

Bijoti nebijau, kitaip nevažiuočiau. 
Tačiau labai gerai suprantu, jog Europos 
Sąjungos parama vis dėlto nėra tas bur
tažodis, kuris paims visą mūsų šeimą ir 
perkels iš Čikagos į Vilnių. Finansinio ro
jaus ji nežada, taigi diržą susiveržti teks 
gerokai, nes kainos Lietuvoje nėra že
mesnės negu čia. Bet poreikius „suplo
ninti“ dešimt kartų, kaip kad būtų tekę 
prieš gerus penkerius metus, irgi, tikiuosi, 
nereikės. Juo labiau, kad pagal kontrakto 
sąlygas man leidžiama gauti papildomą 
atlyginimą ir iš kitų grantų ar gamybos 
partnerių. Kol kas daugiau finansinių 
šaltinių nesu suradęs, tačiau parvažiavus 
j Lietuvą bus azarto stengiantis kažką 
„susižvejoti“...

Kokią matai Lietuvos vystymosi per
spektyvą? Atrodo, jog tiki jos šviesesne 
ateitimi. Jei taip, kas, tavo manymu, pri
valo būti padaryta, jeigu rytoj norime gy
venti geriau?

Lietuvos ambasados Dubline duome
nimis, ieškančių geresnio gyvenimo 
srautas, lyginant su praėjusiais metais, 
sumažėjo perpus, bet tebėra didelis. Kas 
mėnesį į Airiją išvyksta mažiausiai tūks
tantis lietuvių. Airijos Lietuvių Bendruo
menės nariai sako norį grįžti į tėvynę, bet 
kol kas tam nematą perspektyvi).

Pasak Lietuvos ambasadorės Airijoje 
Izoldos Bričkovskienės, daugelis žada 
grįžti, bet ne dabar. Tai. kad po kokių pen
kerių metų lietuviai pradės grįžti į tėvy
nę. prognozuoja ir Airijos sociologai. 
Tačiau kol kas jie neša naudą Airijai.

“Mūsų tyrimai rodo, kad į Airiją at
vykstantys imigrantai turi geresnę kvali
fikaciją negu vidutinis airis. Apie 40% turi 
aukštąjį išsilavinimą, tik 5 % - minimalų 
išsilavinimą. 35% - vidurinį. Airijoje pa
dėtis kitokia negu Prancūzijoje ar Jung
tinėse Valstijose, kur daug nekvalifikuotų 
imigrantų”. - sakė Airijos Ekonominių ir 
socialinių tyrimų instituto atstovas John 
Fitzgerald.

Todėl, pasak ekspertų, ir airių požiū
ris į imigrantus geresnis negu kitose šalyse. 
Be to, palys dažnai emigruojantys airiai 
puikiai žino, ką reiškia gyventi svetur, ir 
stengiasi atvykėlius įtraukti į bendruome
nę. “Airijoje žmonės randa didelį dvasinį 
komfortą, šiltai sutinkami-toks airių na
cionalinis bruožas. Jie labai atviri, drau
giški. išgyvenę labai sunkią istoriją ir tam. 
kad išliktų kaip tauta, jie turėjo būti be ga

Emigracija skatina narkotikus?
Narkotikų kontrolės departamentas 

(NKD) įspėja, kad didžiulė emigracija 
gali padidinti narkomanijos problemą ir 
Lietuvoje. Emigracijoje gyvenantys as
menys bei Lietuvoje likę jų vaikai patenka 
j didesnės rizikos grupe.

Nors narkotikų problema Lietuvoje 
kol kas mažesnė nei kitose Europos Są
jungos šalyse, NKD direktorė tvirtina, 
kad migracija ir narkotikų vartojimo pa
plitimas tiesiogiai susiję - kuo daugiau 
šalies gyventojų mignioja į kitas šalis bei 
sulaukia imigrantų, tuo didesnes narko
tikų problemas šaliai tenka spręsti.

Daugiausia lietuvių išvažiuoja dirbti į 
Didžiąją Britaniją, Airiją bei Ispaniją. “Į 
svetimą aplinką patekęs žmogus, ypač 
jaunas, siekdamas pritapti yra linkęs keis
ti savo įpročius ir perimti tam tikras 
aplinkos normas”, - teigė direktorė.

Šiose šalyse narkotikų vartojimas kelis 
kartus didesnis nei Lietuvoje. Pavyzdžiui.

Na, manau, pirmiausiai reikia rimto 
požiūrio į augančią kartą. Juk jau praėjo 
beveik dvidešimt metų, kai atgauta reali 
laisvė, jau buvo galima išauginti vakarie
tiškai mąstantį jaunimą. Juo labiau, kad ir 
patarimo buvo į ką kreiptis - tiek į išeiviją, 
tiek į sovietmetį išgyvenusius smetoninės 
Lietuvos inteligentus. Tačiau kam gi tai 
rūpėjo? Ir dabar nepanašu, kad būtume 
suvokę, jog praradome daug laiko - univer
sitetuose tebeverda intrigos, stringa refor
mos. Štai ir aš Lietuvoje radau darbą ne 
universitete, kas man būtų labiau priimti
na, o su universitetais nesusijusiame moks
liniame institute. Visiškai sutinku su sa
kančiais. kad progresyviai visuomenei 
reikia vadinamos „kritinės masės“, t.y.. kad 
apie 20% jos suaugusių narių ne vien siek
tų asmeninės naudos, be t ir visuomeninės 
gerovės. Nors tuos 20% jau tikrai galėjome 
išugdyti, tačiau ir šiandien mažai kitus 
mokome, tarkim, tikėti į Dievą (nors aš pats, 
deja, netikintis), mylėti Lietuvą, ar bent jau 
padėti aplinkiniams. Bet po truputį šis 
procentas auga, ir manau, kad pažangi 
visuomenė jau daug kur Lietuvoje, pvz. 
Vilniuje, yra sukurta. □ 

lo susitelkę”, - sakė Lietuvos ambasadorė 
Airijoje.

“Jaučiamės integruoti, o ne asimiliuoti 
ir tuo labai didžiuojamės, čia daug pa
prasčiau rasti save, realizuoti savo svajo
nes ir galimybes”. - džiaugėsi Airijos Lie
tuvių Bendniomenės pirmininkė Jurga 
Vidugirienė. Tačiau ekspertai perspėja, 
kad svetur dirbant mažiau kvalifikuotą 
darbą, negu leistų jų išsimokslinimas, lie
tuviams gresia atsilikimas.

Vistiek kol kas nugali noras persavaite 
uždirbti tiek, kiek tėvynėje siūloma per 
mėnesį. Be to, labai trūksta informacijos 
apie dabartines įsidarbinimo sąlygas Lie
tuvoje, todėl lietuvių bendniomenės na
riai kviečia Lietuvos darbdavius ne vien 
Lietuvoje aiškinti, kaip laukiami emigran
tai, bet vykti ten, kur gyvena išeivija.

lai. kad lietuviai Airijoje jaučiasi ge
rai. rodo ir gimstamumo rodiklis. Jis čia 
gerokai didesnis negu tėvynėje. Tačiau 
ambasadorė sako, kad Lietuvos ilgesys 
kamuoja kiekvieną. “Mes buvom surengę 
telctiltą: vaikai Lietuvoje ir Airijoje kal
bėjosi, kur praleis atostogas. Tie, kurie 
likę Lietuvoje, ruošėsi keliauti su tėveliais 
į egzotiškas šalis. Airijoje gyvenantys vai
kai vieningu choru šaukė norintys atos
togauti Lietuvoje”, - pasakojo ambasadorė. 
Lietuvos diplomatų duomenimis, pernai 
iš Airijos sugrįžo mažiausiai šimtas vaikų 
- bent jau tiek pradėjo lankyti mokyklą 
Lietuvoje. (Pagal DELFI) 

kanapių teigia bandę beveik 8% Lietuvos 
gyventojų, o Didžiojoje Britanijoje bei 
Ispanijoje tokių - beveik trečdalis apklaus
tųjų. Kitų narkotikų vartojimas šiose ša
lyse taip pat kur kas labiau paplitęs: ko
kaino prisipažino bandę tik pusė procen
to Lietuvos gyventojų. bet daugiau nei6% 
apklaustųjų Didžiojoje Britanijoje.

Kita psichologinė priežastis, pastū
mėjant! emigrantus pradėti vartoti narko
tikus, yra toli nuo namų užpuolantys nei
giami jausmai. “Yra tokių emigrantų, ku
rie svetimoje šalyje jaučiasi ypač vieniši, 
išgyvena nerimą, depresiją, ir visa tai ban
do spręsti vartodami alkoholį ar narko
tikus”, - aiškino NKD direktorė.

Tėvų emigracija neigiamai veikia ir 
Lietuvoje be priežiūros likusius jų vaikus. 
Užsienio šalių tyrimai parodė, kad tokie 
vaikai labiau linkę vartoti psichoaktyvias 
medžiagas nei su tėvais augantys jų ben
draamžiai. LC5ITIC

Lietuviai ir latviai Airijoje
Per pastarąsias savaites Airijoje įvyko 

keletas rimtų susidūrimų tarp Latvijos ir 
Lietuvos imigrantų, praneša DELFI.lv. 
Dublino aludėse „The Paw“ ir „Davy 
Byrnes“ buvo užregistruoti du susidūri
mai tarp darbininkų iš Lietuvos ir Latvijos.

Apie pirmuosius Lietuvos ir Latvijos 
piliečių nesutarimus buvo pranešta jau 
praėjusių metų rugpjūtį. Tačiau tuomet 
buvo kalbama apie kriminalinių grupuo
čių santykių aiškinimąsi. Dauguma jų 
dalyvių šiuo metu sėdi už grotų. Dabar po 
Latvijos gyventojo nužudymo neseniai 
Airijoje buvo sulaikytas Lietuvos pilietis. 
Birželio 3 dieną Airijos vietovėje Sword 
nuo sužeidimo peiliu mirė 27 metų latvis. 
Liko jodu mažamečiai vaikai. LGIT1C

When'sthe last time you 
wentto 
www.ALJS.org ?
The young'uns have 
been busy!
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Iš Redakcijos pašto
Gerb. Redaktore,

“Mūsų Pastogės” Nr. 24, 6 puslapyje 
atspausdintame straipsnyje “Ona Sudi- 
mantaitė-Vytauticnė”p. Isolda Poželaitė -

■ Davis AM labai įdomiai rašo apie LDK 
Vytautą, jo žmoną ir gimines. Aprašyme vis 
minima vietovė Alšėnai. Man įdomu - tai 
kur tie Alšėnai yra. žiūrint į šių dienų 
Ryti) Europos žemėlapį?

Jau daug metų skaitydamas labai įdo

Parama iš Australijos akademiniam 
Lietuvos jaunimui

Dažnai visuomenėje kyla klausimas: 
ar materialinė gerovė padeda kultūros 
vystymuisi, ar - priešingai - jį slopina? 

j Antikos rašytojo Pelronijaus „Satyrikone“ 
: rašoma, kad skurdas esąs didelių gabu

mų brolis. Juk daugelis pasaulio genijų 
skendo varge, tačiau tai nesutrukdė jiems 
realizuoti savo nepakartojamas idėjas. Vis 
dėlto, jei žiūrėtume į antiką giliau, paste
bėtume. kad materialine ir idėjine bazę 
sieja gana glaudūs ryšiai. Juk Maeceno - 
artimo Romos imperatoriaus Oktaviano 
Augusto bičiulio - finansinėmis pastango-

< mis iškilo tokie garsūs poetai kaip Ver
gilijus. I loracijus ir kiti Romos „aukso am
žiaus“ literatai. Kultūros rėmimo tra
dicijos ne išdilo ir vėlesniais amžiais. Šeks
pyro dramaturgija suklestėjo ekonomiš
kai sustiprėjusioje Anglijoje, Prancūzijos 
karaliaus dvaras į aukštumas iškėlė Kor- 
ndio, Moljero, Rasino ir kitų klasicistų var
dus, suteikė pagreitį gamtos mokslams 
vystytis. Jungtinės Amerikos Valstijos, 
remdamos edukacinį sektorių bei jame 
dirbančius specialistus, paskatino moks
lo ir technikos revoliuciją XX amžiaus 
pradžioje. Tad tenka pripažinti, kad fi
nansinė visuomenės padėtis daro įtaką 
kultūros sferai.

Pas mus. Lietuvoje, mecenatų tradicija 
žengia dar tik pirmuosius žingsnius. Daž

miai aprašytus įvykius iš XIV-XVI amžių 
laikotarpio, taip lietuviškai skambančių 
vietovių pavadinimų negaliu rasti šių 
dienų žemėlapyje.

Būtų gerai jeigu rašantieji taip pat 
nurodytų, kur dabartiniuose žemėlapiuo
se ta vietovė yra.

Ačiū labai p. Isoidai Poželaitė - Davis 
AM už tokį įdomų aprašymą.

Vytenis Šliogeris

niausiai tam postūmį suteikia išeivijos 
lietuviai. Vertėtų paminėti, kad Šiaulių m. 
J. Janonio gimnazijos skiriama Kazimiero 
Butkaus stipendija gerai besimokantiems 
ir visuomeninėje sferoje aktyviai dalyvau
jantiems abiturientams yra vienas nedaž
nų privataus finansinio rėmimo atvejų Lie
tuvos švietime. Seniai pradėtas projektas 
sėkmingai tęsiasi - kiekvienais metais 
keturi gimnazijos abiturientai gauna po 
10,000 lt stipendiją (išmokamą per pen
kerius metus), ir taip iš dalies padengia 
savo studijų aukštosiose mokyklose iš
laidas. Be to, minėtos gimnazijos auklė
tinius remia ir Canberros lietuvių bend ruo- 
menė. kasmet skirianti po dvi stipendijas.

Džiaugiuosi, kad 2006 m. pats tapau 
Australijos lietuvio moksleivių bičiulio 
Kazimiero Butkaus stipendininku. Spe
cialiai rengiamame konkurse buvau įver
tintas už labai gerą mokymąsi bei sėk
mingą dalyvavimą respublikinėse vo
kiečių kalbos, istorijos, geografijos ir kitose 
olimpiadose. Nors mano brandos egzaminų 
rezultatai buvo vieni geriausių Lietuvoje, 
nesusigundžiau avantiūristiniais pasiūly
mais važiuoti studijuoti į Vilnių ar kitą I Je- 
tuvos didmiestį. Jau metus studijuoju 
Šiaulių universiteto humanitariniame fa
kultete vokiečių filologiją ir studijų ko
kybe bei dėstytojų kompetencija nė karto

Nuotraukoje - Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos buvę mokiniai - sydnėjiškio Kazimie
ro Butkaus laimingieji 2006 ni.'2007 m. stipendininkai.

neteko suabejoti. Dar ir dabar stengiuosi 
neprarasti pozicijų visuomeninėje sferoje: 
2007 m. Nacionalinio lietuvių kalbos 
diktanto konkurse užėmiau antrąją, o 
analogiškame Šiaulių m. konkurse - 
pirmąją vietą.

Didelę įtaką mano siekiams ir veiks
mams daro ir K. Butkaus stipendija. Gau
damas piniginę paramą, esu netiesiogiai 
įpareigotas patvirtinti lūkesčius dėl mano 
ateities bei pelnyti didesnį akademinės 
visuomenės pasitikėjimą. Stipendija pa
skatino atsakingiau žiūrėti į išlaidų pa
skirstymą. daugiau mąstyti apie racionalų 
materialių išteklių naudojimą bei tikslin
gai planuoti karjerą. Juk stipendija ski
riama penkeriems metams, tad per šį 
laikotarpį reikia galutinai apsvarstyti lėšų 
naudojimo kelius. Gerbiamas K. Butkus 
ir toliau išlieka sektinas Lietuvos švieti
mo ir kultūros rėmėjų pavyzdys. Padėjęs 
ant kojų atsistoti ne vienam talentingam 
gimnazijos jaunuoliui, šis Moksleivių Bi

čiulis svariai prisideda prie I .ietuvos moks
linės bazės gerinimo.

Anot Šiaulių J. Janonio gimnazijos 
direktoriaus Rimo Budraičio, kol kas 
finansavimas Lietuvoje jaučiamas daugiau 
meno srityje, tuo tarpu mokslo sferoje to 
stokojama. Mano manymu, tokia tenden
cija palaipsniui turėtų keistis. Šiuolaiki
nėje informacinėje visuomenėje mokslinis 
aspektas turėtų įgyti tvirtesnes pozicijas. 
Menai labiau vystytini pertekliaus visuo
menėje, kai patenkinti žemesni poreikiai. 
Žemesni, vad inasi, lemiantys žmogaus kas- 
dienį gyvenimą. Mokslas priklauso būtent 
žmogaus buities pamatams. Galima pri
tarti „Satyrikono“ teiginiui, kad skurdas 
sutelkia žmogaus intelektines pastangas, 
tačiau tik su sąlyga, jei tos pastangos kada 
nors vėliau bus su kaupu kompensuoja
mos. Tad man ir nejauku, kad švietimo 
inovacijos Lietuvoje lik prasiUvdoUrdŽimttk 
kad jau esti gert) rėmimo pavyzdžių.

Markas Adeikis

Pranešimas žiniasklaidai, Vilnius, 2007-06-07

Tautinių mažumų ir išeivijos departamento 
audito spragos bus pildomos

Tautinių mažumų iš išeivijos departa
mento generalinis direktorius Antanas 
Petrauskas, reaguodamas į šalies žinia- 
sklaidoje paskelbtas valstybinio audito 
išvadas, mano, kad valstybės auditorių 
atliktas kruopštus darbas padės geriau 
vykdyti departamento uždavinius. Pagrin
diniai audito priekaištai pareikšti dėl de
partamento veiklos iki 2002 metų.

„TMID misija ir veikla yra unikali Lie
tuvoje -daugybė finansinių operacijų turi 
būti derinama su užsienio šalių, kuriose 
įsikūrusios lietuvių bendruomenės, įstaty
mais ir turto bei finansų apskaitos taisyk
lėmis. Dokumentai, susiję su užsienio lie
tuvių bendruomenėmis, neretai pateikia
mi tos šalies kalba ir valiuta, tačiau pade
dant Lietuvos konsulams bei bendruome
nių pirmininkams duomenys yra kruopš
čiai patikrinami ir patvirtinami. Kai kurių 
trūkstamų dokumentų turime ieškoti už
sienio organizacijose, todėl užtrunka jų 
pateikimas valstybės kontrolei,” - sako A. 
Petrauskas.

Valstybės kontrolė užsienio kalba ir 
valiuta parengtų dokumentų nelaiko aiš
kiu teisėto lėšų panaudojimo įrodymu.

„Nemanome, kad lėšos, kurios būtinos 
visų dokumentų vertimui, yra tikslingos, 
kadangi mes privalome patikėt i diploma
tinių atstovybių ir užsienio lietuvių lyde
rių patvirtinimais apie biudžeto lėšų tiks
linio panaudojimo teisėtumą.“-įsitikinęs 
A Petrauskas. „Užsienyje sukurtas turtas 
turi būti įregistruotas toje valstybėje.

kurioje yra, bei nustatyta Lietuvos dalis. 
Daugelį objektų departamentas jau 
įregistravo. Baltarusijoje neseniai įvestos 
registravimo taisyklės, todėl turtas čia bus 
registruojamas liepą.“

„Valstybės audito išvadose minimos 
spragos mums žinomos, todėl stengsimės 
daryti viską, kad jos būtų užpildytos. Vals
tybės kontrolė įpareigojo departamentą 
iki liepos 1 dienos parengti veiksmų pla
ną, kaip bus šalinami audito nurodyti 
trūkumai. Programą parengsime nurodytu 
laiku ir ją įvykdysime. Departamentas 
pilnai atsiskaitys už skirtas ir panaudotas 
lėšas nuo 2002 metų, kuomet pradėjau 
dirbti departamente. Pagrindiniai audi
torių priekaištai pareikšti dėl tvarkos iki 
2002 metų. Šio periodo trūkstamų doku
mentų paieškos per keletą metų nebuvo 
sėkmingos, nes tuo metu veikusių įmonių 
ir darbuotojų surast i nepasisekė,“ - pastebi 
A. Petrauskas.

Mokyklos ir kultūros centrai užsienyje 
pradėti statyti 1991 - 1993 metais, o fi
nansavimas iš valstybės biudžeto buvo 
vykdomas per visuomenines organizacijas. 
Statybų ir remonto klausimais departa
mentas pradėjo rūpintis nuo 1996 metų.

Kontaktinis asmuo:
Agnė Uždavinytė - Šimelionicnė 

Patarėja informacijai ir viešiesiems ryšiams
Tautinių mažumų ir išeivijos departa

mentas prie L R Vyriausybės 
Tcl.: (370 5) 262 54 29
EI. paštas: agne.uzdavinytc@tmid.lt

Praėjusio “Mūsų Pastogės” numerio (“M.P." nr. 25) 3 psl. atspausdinome ALB Krašto 
Valdybos pirmininkės Birutės Prašmutaitės laišką, kurį ji Redakcijai atsiuntė iš Lietuvos. 
Dabar iš Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie gavome nuotrauką, padarytą 
Birulės apsilankymo TMID proga.
Nuotraukoje iš kairės: Vytautas Mikelionis, Antanas Petrauskas ir Birutė Prašmutaitė.

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje
mūsų visų reikalas

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

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 
foundation Inc. 44 - 50 Errol St., North Melbourne, Vic. 3051. 
'Ihrint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tek: (03) 9578 4319.
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Sportas Edita Pučinskaitė laimėjo lenktynes Italijoje

Darius Kasparaitis neteko 6 milijonų dolerių
Laiką leidžiu vienas ir mėgaujuosi. Ne

turiu draugės ir neieškau. Gyvenimas su 
moterimis man suteikė daug galvos skaus
mo ir kančių“. - dienraščiui “L.T.” teigė 
stipriausioje pasaulio ledo ritulio lygoje 
NHL žaidžiantis Darius Kasparaitis.

Vienas turtingiausių Lietuvos sporti
ninkų praėjusį sezoną tikriausiai norėtų iš
braukti iš biografijos. Blankiai rungtynia
vęs Kasparu vadinamas vyras kurį laiką 
net buvo išsiųstas į žemesnę lygą. „New 
York Rangers“ klube ketverius metus 
žaidęs D.Kasparaitis teigia, kad gerai pa
sirengti NHL čempionatui trukdė prasta 
psichologinė savijauta. Ledo ritulininkas 
išgyveno dėl skyrybų su antrąja žmona 
švede Ingcla Munter. Pirmoji lietuvio su
tuoktinė buvo rusė Irina Kuznecova, ji su 
jųdviejų dukterimi Elizabeth Marija gy
vena Floridoje.

„Pradedu manytu kad moterys už tur
tingų vyrų dažniausiai teka dėl pinigų ir ge
rų gyvenimo sąlygų. Joms svarbu, su ko
kia mašina važinėji, kaip atrodai“,- išvadą 
padarė pašnekovas. Ir prisipažino: dėl sky
rybų jis neteko net 6 milijonų JAV dolerių. 
„Juos uždirbau kruvinu prakaitu,-pabrėžė 
ledo ritulininkas. - Žmonoms stengiausi 
būti geras, pildžiau jų užgaidas, nėjau į 
kairę, bet, matyt, kažkas buvo ne taip.“

Darius sako, jogsantuoka su švede iširo 
ir todėl, kad jie nuolat buvo atskirai. Di
džiąją lietuvio laiko dalį surydavo varžy
bos, treniruotės, skraidymai į kitus JAV ir 
Kanados miestus. „Kai grįždavau namo, 
norėdavau tik ilsėtis, o Ingela priekaištau
davo, kad jai skiriu mažai dėmesio. Ji netu
rėjo draugų, todėl jausdavosi vieniša ir 
liūdna“,-pasakojo3 milijonus JAV dolerių 
per metus uždirbantis vyras.

Anksčiau fotomodeliu dirbusi Ingcla,

Ona Sudimantaitė - Vytautienė 
Didžioji Lietuvos kunigaikštienė

Isolds Poželaitė - Davis AM
Tęsinys iš “M.P.” nr. 24

Vytautas Didysis kelias dienas prieš 
savo mirtį - 1430 metų spalio 21 dieną - 
Vilniaus vyskupui Motiejui ir jo įpėdi
niams užrašė Humenio apskritį, kuri 
sudarė jo tėvonijos dalį, pavesdamas jiems 
melstis už savo paties, savo mirusios žmo
nos Onos ir tebegyvenančios Julijonos 
vėles. Šį žinia buvo surasta tarp Vytauto 
dotacijų dokumentų.

Johannes Reymann, Šv. Daratos nuo
pelnų ir stebuklų liudininkas, yra pareiš
kęs, kad jis matęs kunigaikštienę (vardtrios 
nemini) drauge su Vytauto broliu Žy
gimantu ir gausia palyda lankant šv. Da
ratos kapą Marienwerder vietovėje. Ten 
kunigaikštienė su dideliu dievobaimin
gumu paaukojusi brangių audinių ir ki
tokių daiktų.

Tas pats Reymann yra pažymėjęs, kad 
kunigaikštienei lankantis su Žygimantu 
ir kitais dvariškiais Ordino pilyse Prū
sijoje, jai buvo dovanotos dvi knygos apie 
šv. Daratos gyvenimą. Kunigaikštienė, 
matyt, džiaugėsi dovana, nes kronikoje 
paminėta, kad:

. .ad quo ipsa duxissa erai valde affecta 
propter devotionem.”

Iš šio fakto peršasi išvada, kad Ona 
brangino knygas ir, tuo pačiu, mokslą. 
Kodėl jai buvo duoti du knygos egzem
plioriai? Gal vienas buvo duotas jos vyrui 
Vytautui? Faktas - mįslė, kurią dar reikia 
ištirti. Juk tais laikais didžiūnai prašydavo 
jiems duoti šventojo relikviją - kokią jo 
kaulo dalelę, bet ne knygą. Šiaurės vakarų
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Darius Kasparaitis su buv. žmona Ingcla.
kurios santuoka su lietuviu truko dvejus 
metus, dažnai skambina Dariui ir klausi
nėja, kaip jam sekasi. Nors iškart po skyrybų 
buvusio vyro nenorėjo net akyse matyti.

Lietuvis švedę daugiau nei prieš metus 
buvo atsivežęs į Lietuvą, vadino gyvenimo 
meile. „Vėliau man atsivėrė akys. Kai su 
Ingela skyriausi, ji labai daug kalbėjo apie 
pinigus, todėl supratau, kad mane mylėjo 
nelabai nuoširdžiai. O Iriną iš dalies su
prantu. Ji norėjo išsireikalauti pinigų vai
kui“,-buvusias žmonas palygino iš Elekt
rėnų kilęs 34 metų D.Kasparaitis.

Dariui paskambina ir pirmoji žmona. 
Ji buvo užpykusi ant lietuvio, kad šis vedė 
antrą kartą, tačiau atlyžo. D.Kasparaitis 
nuolat palaiko ryšį su 10-mete dukterimi.

Garsus sportininkas dabar į moteris 
beveik nesidairo. Jam patinka būti vienam 
ir mėgautis laisve.„Kol sportuosiu, nevesiu. 
O ateityje, jei nuspręsiu tuoktis, būsiu labai 
atsargus. Kad daugiau manęs aplink pirštą 
niekas neapvyniotų“, - į priekį pažvelgė 
Kasparas. (Pagal “L.r.”)

Europoje nelabai daug valdovų buvo iš
silavinę. Dauguma tik galėdavo pasira
šyti, bet skaityti...? Jų žmonos taip pat 
nepasižymėjo ypatingu išprusimu. Žino
ma, buvo ir išimčių. Tačiau Ona džiau
gėsi knygomis. Kyla klausimas, kokios tai 
buvo knygos? Greičiausiai pergamenti
nės rolės, arba ranka rašytos, taip vad. 
incunabula, kurių pradinės raidės knygos 
dalyse būdavo gausiai iliustruotos. (Jo
hannes Gutenberg tik 1456 metais iš
spausdino bibliją, taip vadinamą Mazarin 
bibliją.)

Peršasi išvada, kad Ona arba pati mo
kėjo svetimas kalbas ir galėjo knygas 
skaityti, arba turėjo savo dvare žmonių, 
kurie galėjo jas išversti. Ona galėjo išmok
ti svetimų kalbų būdama su Vytautu pas 
Kryžiuočių Ordiną 1382 -1384 metais ir 
1389 - 1392 metais. Yra žinoma, kad 
Vytautas mokėjo kelias kalbas. Tad yra 
tikimybė, kad ir jo žmona jų mokėjo, nes ji 
juk gyveno ilgesnį laiką Ordino valdose 
Prūsijoje.

Ona ir jos dvaras - kultūros židinys
Matyt, Onos dvare vyravo aukštesnis 

kultūrinis lygis. Tai lyg ir patvirtina Or
dino magistro Ulrich von Jūngingen do
vana kunigaikštienei 1408-tais metais. 
Ordino kronikoje pažymėta, kad Onai 
buvo nusiųsti du muzikos instrumentai: 
“Clavichordium ir Portatyvum (small 
portable organ with arm operated bellows 
popular in medieval times)”. Kodėl ma
gistras dovanojo brangius muzikos instru
mentus? Matyt, Ona domėjosi muzika. 
Dovanos juk paprastai duodamos su 
intencija, kad jos padarytų gavėjui ma
lonumą. Gal Ona mokėjo jais groti? O gal

1 .ietuvos dviratininkė Edita Pučinskai
tė (žiūr. nuotr. dešinėje), atstovaujanti 
Vokietijos komandai “Nucrnberger”. 
laimėjo Italijoje vykusias dviejų etapų 
14-ąsias dviračių lenktynes “Giro del 
Trentino Alto Adige”.

31-erių metų lietuvė antrąją vietą užė
musią italę Fabianą Luperini (“Menikini- 
Sellc Italia”) aplenkė 8 sek. Trečia liko rusė 
Svetlana Bubnenkova (“Fenixs-Colnago”). 
Ji nuo nugalėtojos atsiliko I min. lOsek.

E. Pučinskaitė laimėjo abu šių lenkty
nių etapus.

E. Pučinskaitė pernai šiose lenktynėse 
buvo trečia.

Aukščiausias „Žalgirio“ krepšininkas vedė
Kauno Rotušėje aukso 

žiedus sumainė Kauno Žal
girio komandoje žaidžiantis 
vidurio puolėjas Darius Ši- 
linskis ir Agnė Neseckaitė 
(žiūr. nuotr. dešinėje).

23 metų krepšininką ir jo 
išrinktąją Agnę po iškilmingos 
ceremonijos kartu su jaunųjų 
giminėmis pasveikino ir ne
mažas būrelis krepšinio žmo
nių, aistruolių, pažįstamų.

216 centimetrų ūgio jauni
kis ir peties nesiekianti nuo
taka apie santuoką garsiai
paskelbė tęsdami naują tradiciją — Išei
dami iš Rotušės paskambino tarp kolonų 
kabančiu senoviniu varpu. Džiugią aki
mirką į dangų buvo paleistas ir būrys 
balandžių.

Kitą savaitę D.Šilinskis su kitais Kau
no krepšininkais išvyks į Italijos miestą 
Jesolą. kuriame vyks pirmasis Eurolygos 
vasaros lygos turnyras. Be „Žalgiriui“ pri
klausančių jauntĮjų krepšininkų Italijoje dar 
varžysis Trevizo „Benetton“ ir LhibŪanos 

turėjo savo dvare žmonių, kurie mokėjo 
groti ir galėjo kunigaikštienei, dvariškiams 
bei svečiams suteikti kultūringų valan
dėlių. Taip pat yra rasta ištrauka iš Or
dino iždininko išlaidų knygos, kad 1416 
metais Didžiojo kunigaikščio žmonai 
Onai buvo pasiųsta gero vyno iš Rheinland 
krašto ir vynuogių. Ordinas, matyt, puo
selėjo Onos palankumą. O jai reikėjo 
Ordino paramos kaip atosvario prieš 
Lenkiją. Tai lyg liudija faktai, kad kuni
gaikštienė lankėsi Ordino žemėse ir vo
kiečių miestuose Pavyslyje 1400 metais. Ji 
buvo visur iškilmingai sutikta ir apdo
vanota gausiomis dovanomis. O 1404 me
tais Didysis magistras pažadėjo apginti 
Onos teises ir Vytauto jaidovanotasžemes, 
jei Vytautas mirtų prieš ją.

Įdomus faktas, kad neturime žinių apie 
Onos svečiavimąsi Lenkijoje. Toks iškil
mingas apsilankymas būtų buvęs kurioje 
nors lenkų kronikoje aprašytas. Tad yra 
tikimybės, kad Ona nepuoselėjo Jogailos 
ir lenkų bajorų prielankumo. Betgi tikrai 
galime tikėti, kad Ona ir jos dvariškiai 
buvo susipažinę su Vakarų kultūra.

Ona ir jos dvariškės
Ona, matyt, mokėjo skoningai ir puoš

niai rengtis. Yra užsilikę žinių, kad jos 
lankymosi metu Ordino žemėse 1400 me
tais, riteriai stebėjosi Onos ir Jogailos 
sesers, Mozūrų kunigaikštienės Aleksan
dros puošnumu ir laikė jas “elegantiš
kiausiomis moterimis Rytų Europoje.” 
Prancūzų keliauninkas Ghillebert de 
Lannoy, kuris lankėsi Vytauto dvare tarp 
1413-1414 metų irgi labai palankiai 
apibūdina kunigaikštienę Oną.

Onos ir Vytauto dosnumas
Ona ir Vytautas buvo dosnūs svečiai. 

Pavyzdžiui, Vokiečių imperatoriaus 
žmonai kunigaikštienė dovanojo perlais 
siuvinėtus batukus, aukso siūlais papuoš

„Union Olimpija“ atstovai, iš ULEB tau
rės turnyre ir Eurolygoje žaidusių lais
vųjų agentų sudarytos komandos. Pla
nuojama, kad į turnyrą atvyks svečių ko
manda iš Kinijos lygos, Romos „Lottoma- 
tica“ ir Tcl Avivo „Maccabi“ atstovai.

Birželio 30 dieną Jasolc bus ištraukti 
2007-2008 metų Eurolygos vyrų krepšinio 
turnyro burtai. Lietuvai turnyre atstovaus 
Kauno „Žalgiris“ ir Vilniaus „Lietuvos 
rytas“. (“L.r.’”) 

tus rankšluosčius, sabalų kaliais pamuš
tas pirštinaites ir 100 sabalų kailiukų. O 
Vytautas imperatoriui dovanojo 100 žir
gų, brangių kailių ir dar kitų dovanų.

Žinoma, reikia nepamiršti, kad Vy
tautas ir Ona norėjo palenkti imperatirių 
į savo pusę, kad jis pritartų Vytaito 
eventualiam karūnavimuisl Jie neapsiriko 
- vokiečių imperatorius palaikė ir pro
pagavo šią idėją. Tačiau ne tik vokiečių 
imperatoriui Vytautas ir Ona dovanojo 
brangias dovanas.

Jogailai ir Jadvygai jie dovanojo si
dabrinį lopšį, dukrelei Bonifacai Elžbietai 
gimus 1399 metais. Vėliau lopšys buvo 
naudojamas Jogailos vaikaičiams. Be to, 
1417 metais Vytautas ir Ona surengė 
puošnų vedybų pokylį savo vaikaitei Anas
tazijai, dukters Sofijos dukrelei. Anasta
zija ištekėjo už Lietuvos kunigaikščio 
Algirdo anūko, Kopilio kunigaikščio 
Aleksandro. ( Tais laikais artima giminys
tė paprastai nebūdavo kliūtis vedyboms. 
Vytauto antrojižmona Julijona buvo tik
ra Onos dukterėčia. Jis ją vedė praėjus 
keliems mėnesiams po Onos mirties. 
Vytautas gavo iš popiežiaus dispensaciją) 
Kita Onos ir Vytauto anūkė, vardu Ona, 
buvo sužieduota su Bizantijos imperato
riaus Emanuelio sūnumi Jonu Paleologu. 
Deja ji mirė nuo maro nesulaukusi ves
tuvių.
Didžiosios kunigaikštienės Onos mirtis

Lietuvos Didžioji kunigaikštienė mirė 
Trakuose 1418metais-dvylika metų prieš 
savo vyrą Vytautą. Ji buvo palaidota 
Vilniaus katedroje prie Šv. Mykolo al
toriaus.

P.S.: Esu dėkinga Vytautui Patašiui už 
bibliografines žinias, pastabas ir tekste 
nurodytas pastabas.

□
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International Lithuanian Language 
/ \ and Culture Summer Course
§ AgSįL £ 24"'of July to 17"'of August, 2007, Kaunas

"ę. Intensive language lectures Lithuanian lifestyle lectures
Attractive social programme ECTS credit points

Host of the Lithuanian Language and Culture Summer Course 
The Lithuanian language and culture summer course is organised 

by Vytautas Magnus University. At present it is one of the largest universities in the country 
and gathers nearly 9,000 students at ten faculties in various study programmes.

Language of Instruction Language classes will be given in Lithuanian with explanations 
inEnglish when necessary. Other lectures and workshops will be held in English.

FeeThe summer course lee, including tuition and social programme is EUR 525. The 
application fee is EUR 30. You should be able to cover your own travel, accommodation 
and personal expenses. Tuition and registration fee is waived for Socrates/Erasmus students.

Application The deadline of submitting the application is June 30,2007. The application 
documents should be in English. For the application form, please visit the homepage of 
Vytautas Magnus University www.vdu.lt/LTcourses or it can be sent to you by e-mail, upon 
request. Coordinator: Žydrūnė Žemaitytė, z.zcmaitylc@pmdi.vdu.ll

Regional Studies DepartmenlVytautas Magnus University Daukanto Street, Room 
200, Kaunas, LT-44248, Lithuania. Phone: +370 37 327867 Fax: +370 37 323296

UR1,: www.vdu.lt/LTcourses

Klaipeda turės savo „Kopenhagos undinėlę”

Summer Course in Lithuanian Language
We would like to inform you that on 6-18 August 2007, Language Practice 

centre “Lingua Lituanica” will hold a two-week Lithuanian Language Intensive 
Course. Groups for beginners, intermediate and advanced students arc intended. During 
the course a diverse cultural programme about Lithuania will be offered.

More information at: www.lingualit.lt
Prof. Genovaitė Kačiuškienė, LINGUA LITUANICA

Language Practice Centre, Gedimino Ave. 26, Vilnius, Lithuania

Šiais metais švenčiant 755 metų Klai
pėdos jubiliejų rugpjūčio 1 d. ketinama 
kruizinių laivų terminale inauguruoti sa
vą simbolį - berniuko su šuniuku statu
lėlę. Idėjos autoriai tikisi, kad ši statula 
taps tokiu pačiu miesto simboliu, kaip ir 
Danijos sostinės Kopenhagos uoste esanti 
undinėlė. Labiausiai šio simbolio esą 
trūko kruizais atvykstantiems turistams, 
kurie neturėdavo kur nusifotografuoti iš
lipę į krantą.

„Seniai turėjome idėją. Dar atidaryda
mi kruizinį terminalą 2003 metais galvo
jome, kad turėtų gimti dar vienas atribu
tas, prie kurio kruiziniai turistai, išlipę iš 
laivo, galėtų nusifotografuoti”,-tvirtino 
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto di
rekcijos Marketingo skyriaus viršininkė 
Lina Gudelionytė-Gylienė.

1.4 m dydžio bronzinis mojantis ber
niukas jūreiviška kepure ir lietuvišku ska
liku už pavadžio sukurtas uostamiesčio 
skulptoriaus Svajūno Jurkaus ir architek
to Vytauto Paulionio.

Anot pašnekovės, berniukas yra nuo
latinis Klaipėdos akcentas, mažas sėdintis 
berniukas yra ir Klaipėdos herbe.

Daugiausiai kruizinių laivų į Klaipėdą

Būsimas Klaipėdos simbolis - mojuojantis 
berniukas su šuniuku.

atplaukia iš Vokietijos, daugėja turistų iš 
JAV. Klaipėda turistams siūlo apie 30 
ekskursijų. Į uostą atplaukusius ilgesnius 
nei 200 m kruizinius laivus sutinka folk
loriniai ansambliai, amatininkai, mobilus 
Turizmo informacijos centras.

Šiemet atplaukė 10 laivų, o iš viso per 
2007 metus planuojama 67 laivų. 2006 m. 
į uostą atplaukė 48 laivai. Per artimiausius 
penkerius metus uostas galės priimti iki 
150 kruizinių laivų sezono metu. “L.r.”

®
 PARDUODAMOS
□ XXIV Australijos Lietuvių Dienų DVDs
” Kainos: Tautinių Šokių Šventė - $25.
? Dainų Šventė - $25.Atidarymo/Šventės trumpas montažas - $10.(Į kainą įeina persiuntimas)

Čekius arba “Money Order” rašyti LINAS DANCE GROUP, P.O. Box 620, Belmont 
3216. Vic. Turint klausimų prašom skambinti arba rašyti:

Aldonai Scano tek: 03-52482493, c-mail: aldona@pipclinc.com.au
Loretai Tigani e-mail: cldli@yahoo.com.au

Piligrimų kelionė dviračiais sujungs 
paskutines Lietuvos jaunimo dienas, vy
kusias 2004 m. Šiauliuose “Negaliu tylėti” 
ir šias Lietuvos jaunimodienas, rengiamas 
Klaipėdoje šių metų birželio 30 - liepos 1 
dienomis “Drąsos! Tai aš”.

Piligriminis žygis prasidės birželio 26 
d. Kryžių kalne, kur bus švenčiamos Šv. 
Mišios ir apie 70 dviratininkų iš visos Lie
tuvos pajudės link Klaipėdos gražiomis ir 
garsiomis dvasingumo vietovėmis per Že

Dviratininkų piligrimai
maitiją. Maršrutas drieksis tipic 230 km 
(Šiauliai, Kurtuvėnai, Luokė, Telšiai, Že
maičių Kalvarija, Plateliai, Salantai, Kre
tinga, Klaipėda). Programą sudarys die
nos žygio distancijos įveikimas, piligri
mystės centrų lankymas, vakarojimai ir 
nakties poilsis vietos mokyklose, parapijų 
ir vienuolynų namuose. Žygis baigsis 
birželio 30 d. Klaipėdoje įsijungiant į 
Lietuvos Jaunimo Dienų “Drąsos! Tai aš” 
programą. LGITIC

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčiai - 450 m.

Lašas po lašo
Džiugu ir malonu, kai Įdėtos pastangos 

nelieka bevaisės. Tad ir ne vienam Pasau
lio Jaunimo Dienų Paramos Fondo Ko
miteto nariui sužvilgo ašara akyse, kad jų 
paskelbtas prašymas į tautiečius paremti į 
Pasaulio Jaunimo Dienas Sydnėjuje 2008 
metais atvykstančius jaunuosius lietuvai
čius, susilaukė dosnaus atgarsio. Be jau 
anksčiau minėtų geradarių, Komitetas 
nuoširdžiai dėkoja Sydnėjaus Katalikų 
Kultūros Draugijai, dosniai paaukojusiai 
.$300. o taip pat p. A. Montvydicnci ($50), 
p.p. Z. ir P. Andriukaičiams ($100), p. M. 
Kavaliauskienei ($20) ir p. A. Griškauskui 
($30):

Pasaulio jaunimo stovykla Lietuvoje
Rugpjūčio 27-30 dienomis Tytuvėnų poilsiavietėje „Sedula” pasaulio lietuvių 

jaunimui duris atvers nemokama “PJIEL vasaros stovykla 2007”. Šiemet 
stovyklos tema - “Lietuviai pasaulyje ir Lietuvoje: bendruomeniškumo link”.

Dalyvių laukia marga ir azartiška programa: juostų audimo čempionatas, 
karžygių ugdymo mokykla, orientacinės užduotys, šokiai prie laužo, vaidinimai, 
naujų sutartinių interpretacijų kūrimas, Lietuvos ateities scenarijų kūrimas, 
politologinės - sociologinės simuliacijos, aktualių problemų sprendimas prie de
rybų stalo, diskusija apie emigraciją ir pilietiškumą.

Stovykloje taip pat bus apdovanojami straipsnių konkurso „Pilietiškumas. 
Tautiškumas. Emigracija” laureatai. PJIEL stovykla surengta bendradarbiaujant 
su Tautinių mažumų ir išeivijos departamentu prie LR Vyriausybės. ■

Jaunimas į stovyklą kviečiamas registruotis iki liepos 15 dienos.
Plačiau apie PJIEL projektą - „Geopolio” interneto puslapyje: 
www.geopolis.lt

Agnė Uždavinytė - Šitnelionienė 

Patarėja informacijai ir viešiesiems ryšiams 
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR Vyriausybės 

T. Kosciuškos g. 30, Vilnius, Lietuva 
Tek: (5) 262 5429 Fax: (5) 261 9431 

EI. paštas: agnc.uzdavinyte@tmid.lt www.tmid.lt

Papildomai pranešame, kad aukos ir 
toliau bus su gilia padėka priimamos Lie
tuvių Klube „Dainava“ pas Gretą Savic- 
kaitę-Fletchcr, „Talkoje“ pas Elę Kains ir 
paštu, išrašant čekius ar pašto perlaidas 
(money orders), skirtas Australian 
Lithuanian Community - Sydney WYC. 
(adresuoti Teodorui J. Rotcui, 69 Belmore 
St, Fairfield East, NSW, 2165).

O taip pat prašome sekti spaudą, nes 
artimiausiu metu planuojame surengti 
keletą naujų šios paramos tikslams rengi
nių.

Pasaulio Jaunimo Dienų 
Paramos Komitetas

Lietuvos evangelikų reformatų Bažny
čia jubiliejiniu sinodu pažymi 450 metų 
sukaktį. „Nuo Vytauto Didžiojo laikų mū
sų Bažnyčia—vienintelė organizacija, ne
turėjusi valdžios užsienyje ir išlikusi iki šių 
dienų“, - sakė Lietuvos Evangelikų Re
formatų Bažnyčios superintendentas 
Algimantas Kvedaravičius.

Birželio 30 d. jubiliejaus proga bažny
čiai nusipelnę žmonės buvo apdovanoti 
jubiliejiniais medaliais su Mikalojaus 
Radvilos Juodojo ir bažnyčios atvaizdu, 
sinode dalyvausiantys dvasininkai ir pa
rapijų atstovai aptarė dvasinio Lietuvos 
evangelikų reformatų bažnyčios gyvenimo 
aktualijas.

A.Kvedaravičiaus duomenimis, šiuo 
metu evangelikų reformatų bendruomenę 
sudaro apie 10,000 tikinčiųjų, veikia 14 
parapijų.

Evangelikais reformatais Lietuvoje 
vadinami šveicariškosios reformacijos pa
sekėjai. Pagrindiniai teologai, kurių moky
mo laikosi bendruomenė - Ulrich

Po Lietuvą keliauja šv. Teresėlės relikvijos
Tęsiant kelionę, j Klaipėdos Marijos 

Taikos Karalienės bažnyčią birželio 18 
dieną buvo atvežtos šv. Teresėlės relik
vijos. Netrukus jos iškeliaus į Kauno 
arkivyskupiją.

Šventoji Teresėlė -viena jauniausių ir 
mylimiausių Bažnyčios šventųjų. 1997 
metais popiežius Jonas Paulius II jai sutei
kė Bažnyčios mokytojos titulą. Jauna,

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo: 

Zwingli(T484-t+3lg jcan catvln\k3O9- 
1564) Johan Bullinger (1504-1575).

Lietuvoje šveicariškosios reformacijos 
pasekėjų veikla prasidėjo XVI a. šeštame- 
septintame dešimtmečiuose. Pirmosios re
formatų pamaldos Vilniuje įvyko 1553- 
iaisiais, pirmasis sinodas - 1557 metais. 
Tuomet Lietuvos reformatų Bažnyčia pa
sivadino „Unitas Lituaniae”.

Didžiausią įtaką reformatų tikėjimo 
puoselėjimui ir plitimui turėjo didikai 
Radvilos. Išskirtinis vaidmuo šioje veiklo
je teko Mikalojui Radvilai Juodajam. Be 
daugelio jo nuopelnų reformatų bažnyčiai 
išskiriama 1558 m. privačiomis lėšomis 
įkurta spaustuvė Lietuvos Brastoje, kuri 
tapo pirmąja reformatų spaustuve. Kaip 
tik joje 1563 m buvo išspausdinta vadina
moji Brastos Biblija - Biblijos vertimas į 
lenkų kalbą.

Pagrindiniai evangelikų reformatų iš
pažinimo raštai yra „Heidelbergo kate
kizmas” ir „Šveicariškasis išpažinimas”.

“Lr.”

kukli, niekada už vienuolyno sienų ne
išėjusi karmelite visada svajojo tapti 
misioniere ir būti ja “ne kelerius metus, o 
ligi amžių pabaigos...”

Susitikti su šv. Teresėle Bažnyčia ypač 
patariama kenčiantiems, savigraužos kan- 
kinamiems žmonėms. Viena iš dovanų, 
kurią Teresėlė suteikia tikintiesiems, - 
išpažinties atleidimo dovana. LGITIC 

$86,250- K. Butkus ($886,610)

Valdybos vardu dėkoju už auką.

Audrius Balbata
Australijos.Liet, Fondo iždininkas
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Valstybės Diena Sydnėjuje
Šių metų liepos 8 dieną 230 vai. p.p. Sidnėjaus 

Lietuvių Klube "Dainava“ Įvyks Lietuvos Valstybės 
Dienos šventės minėjimas. Šventės metu apdovanosime 
peršiuos metus bendruomenei labiausiai nusipelniusius 
žmones.

Šventės organizatoriai

Valstybės Diena Canberroje
Primename, kad Valstybės Dieną atšvęsime sekmadienį, liepos 15 d„ 1 vai. p.p, 

Canberra Club, Civic.
Žodį šia proga tars d r. Algimantas Kabaila.
Seks tradiciniai pietūs, dėl kurių prašome užsiregistruoti pas Barbarą Šilinis 

tek: 6288 6283 iki liepos II dienos.
Canbcrros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Sydnėjaus Skautų Židinio nariams 
Pranešame, kad Sydnėjaus Skautų Židinio narių 

metinė sueiga
Įvyks sekmadienį, liepos 15 dieną. 1-30 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klube 
“Dainava", Banks! own. Maloniai kviečiame sueigon atvykti ir anksčiau buvusius 
skautų eilėse seses ir brolius. Židinio Vadija

Advokatų D. Morkūnienės ir
R. Brazausko kontora

Konsultuoja ir teikia teisines paslaugas turto paveldėjimo ir tarptautinio 
Įvaikinimo klausimais. Prašome kreiptis:

Advokatų D. Morkūnienės ir R. Brazausko kontora, 
Kaštonų g-vė Nr. 3, LT- 01107 Vilnius, Lithuania. 
Tel: 370 - 5 - 261 3833; Fax.: 370 - 5 - 212 7796. 
e-mail: advokatai@taide.lt http:/ www.cstates.lt

ALB Mclbourno Apylinkės Valdyba praneša, kad

Metinis Susirinkimas
Įvyks scKuiatiiiul, liepos 29 dieną, 130 vai. p.p. Dėtuvių Namuose.

Valdybos nariai pateiks savo pranešimus, bus renkama nauja penkių narių 
Valdyba. Kviečiame bendruomenės narius įsijungti į Melbourne Apylinkės 
Valdybą ir savo prašymus palikti ALB Mclb. ApyL Valdybos pašto dėžutėje arba 
pranešti sekretorei Gražinai Kymantaitei tek: 9747 8634.

Dabartinė Valdyba siūlo, kad būsima Valdyba susidarytų iš visų Mclbourno 
bendruomenės organizacijų paskirtų atstovų, tuo užtikrinant tampresnius ryšius 
tarp organizacijų ir sustiprinant Mclbourno be tuvių veiklumą.

Vietoj to, kad palikti svarbesnių Mclbourno lietuvių švenčių/minėjimų 
organizavimą tik keliems žmonėms, būtų protingiau, kad visos organizacijos 
prisidėtų savo idėjomis, patirtimi ir jėgomis, tuo pagyvinant veiklą.

Netrukus Valdyba laiškais kreipsis šiuo reikalu i kiekvieną organizaciją.
ALB Melbourno Apylinkės Valdyba

TALKA - SYDNEY
16-20 Meredith St— Bankstown (naujame Sydnėjaus Lietuvių Klube) 
Darbo valandos: sekmadieniais, nuo 12 vai. ryto iki 1430vai po pietų.

Elė Kains, Ph: (02) 9782 0082.
P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.

DAIHA VA
LITHUANIAN CLUB 

16 - 20 Meredith Street, Bankstown 
Tel.: (02)9708 1414 E-mail: conlactus@ lilhuanianclub.org.au 

www.lithuanianclub.org.au

Klubas veikia kiekvieną dieną nuo 11 vai. ryto.
Restoranas - kavinė “Europa” dirba:
Pirmadieniais - Šeštadieniais 

Pietūs 12.00 vai.-230 vai. p.p.
Vakarienė 530 vai. p.p. - 9.00 vai. p.p.

Sekmadieniais 12.00 vai.—730 vai. p.p.
(Sekmadieniais po 7.30 vai. tik užsakymo atveju).
Virtuvės šeimininkų tek: Gary- 0400 401 703 Al- 0417 674599

HAPPY BIRTHDAY I
Dine Free!!! Friday to Sunday 

lunch & Dinner 
11.30-230 5.30-9.00

Free main course to the value of $ 25.00 & glass of wine or bubbly. This 
offer is extended to group bookings of 6 people or more.

“Dainavoje" kiekvieną dieną žaidžiamas ML EI\IO 

Fridays - $50 Weekly Prize

Meat Rattles Every Friday Evening.
Tickets on sale from 5.30 p.m. Raffle at 6.30 p.m.

Members Badge Draw Every Sunday Evening 
between 6 p.m. and 8 p.m. Club membership $2peryear.

“Pick the Joker” Every Friday at 8 p.m.
Currently stands at S350 (Unless non)

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

„KEUR3OR"
Buvusių ir dabartinių choristų pokylis

Sekmadienį, liepos 29 d_ 2 vai. p.p. visi buvę, dabartiniai choristai ir-Dainos“ 
choro dirigentai, jų draugai bei choro rėmėjai iš arti ir toli yra maloniai kviečiami 
į balių Sydnėjaus Lietuvių Klube „Dainava“, 16-20 Meredith St, Bankstown. 
Bus dviejų patiekalų pietūs. įskaitant kavą ir saldumynus su taure raudono ar 
balto vyno, arba apelsinų sultimis. Kaina - S35.

Turėsim labai smagią popietę, pabenrausime. prisiminsime jaunas dainas, 
padainuosime. Ant didelio ekrano matysime, kaip atrodėme jauni. Nuotraukos 
yra parinktos nuo pat choro įsisteigimo pradžios (1954 m.) iki dabarties.

Modeliai pademonstruos choro sukneles nuo pat pirmų choro gyvavimo dienų 
iki dabartinės aprangos. Susipažinsite su dizaineriais ir siuvėjais.

Stalai bus 10-čiai ar 12-kai žmonių. Prašome užsisakyti stalus iš anksto ir 
susimokėti Klubo Bibliotekoje, kuri veikia sekmadieniais nuo 1 vai. p.p. iki 3 
vai. p.p. Taip pat galite skambinti Jadvygai Burokienei tek: 9522-8275 arba 
Antanui Kramiliui tel.: 9727-3131. Užsakymai priimami iki liepos 22 dienos.

Lauksime visų atvykstant su šypsena ir gera nuotaika.
Choro „Daina" Valdyba

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 ajn. - 4.00 pan.

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(8 charioLneLau
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 ajn. - 5.00 pjn. e-mail: litconmelb(a bigpond.com

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885. 
Lietuvių Klubas “Dainava*’, 16-20 Meredith Street, Bankstown.

Tel.: (02)9782 0080, E-mail: mpastogc^i bigpond.com 
Tinklalapis: www.uscrs.bigpond.com/mpastoge 

Redaktorė Dalia Donicla
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 S65.

Užsienyje oro paštu - S140.00. N.Zelandijoje oro paštu $115.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

Apmokamų skelbimų kaina: S6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. 
Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.

Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - S25. 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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