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Prelato Prano Vaserio
 100-sios gimimo metinės

 Jeigu kas būtų paklausęs, 
kodėl savo senelę vadinu Mamute, 
būčiau atsakiusi, kad ir mano te-
tos ją taip vadino. Tačiau jau savo 
viduramžyje, kai girdėjau Romą 
Jablonskį, tolimą mūsų kalbininko 
Jablonskio giminaitį šnekant, 
sužinojau, kad Suvalkijoj buvo 
tradicija viską vadinti mažybiniais 
vardais - duonutė, pienelis, sriubytė, 
kačiukė, vaikeliai..., tai ir mano vos 
keleta metų už mane vyresnės tetos 
mano senelę ne Mama, o Mamute 
vadino. Mano tėvai po santuokos 
kurį laiką gyveno su mano Motinos 
tėvais jų gražioje sodyboje. Čia netik 
aš, bet ir mano sesutė Birutė gimė. 
Mano Mama buvo pirmagimė, ir apie 
dvylika metų vyresnė už savo sesutes, 
tai aš su savo tetomis augau kaip su 
vyresnėmis seserimis, ir taip Močiutę 
vadinau Mamute.
 Mano Mamutė buvo beraštė, 
bet protinga gaspadinė, nors ūkelyje 
nei vištų, nei melžiamų gyvulių ir 
nei arklių nebuvo laikoma. Grįžęs 

MANO  MAMUTĖ  - 
Rozalija Klevinskaitė - Mačiulaitienė

SvEiKiNiMAS MAMyTĖMS
Melburno Baltijos lituanistinės mokyklos mokinukai sveikina visas 
mamytes ir močiutes su artėjančia motinos diena!

Tau, mamyte

Tau, mamyte, 
Ryto saulė 

Uždega šviesas anksti. 
Vos prašvitus, 
Laša saujon 

Saulės spinduliai karšti. 

Tau, mamyte, 
Pievų gėlę 

Vėjas glosto sparneliu. 
Čiulba rytą 
Vyturėliai 

Virš miškų, laukų žalių... 

Tau, mamyte, 
Skamba gojai, 

Mirga pievų žaluma. 
Tau kas rytą 
Aš dainuoju: 

- Būk laiminga, būk linksma.

K. KubilinskasBalys sveikina mamytę.

iš Amerikos, Močiutės vyras Jonas 
Mačiulaitis nusipirko šią, Kybartų 
miesto pašonėje dunksančią sodybą, 
kurios didžiuosiuose vartuose 
baigėsi Valančiaus gatvė. Mamutės 
priežiūroje buvo ne tik kiaulės 
šėrimas, bet kopūstų ir runkelių skly-
pai, daržovės ir uogos, ir gėlynėlis. Ir 
kur tik Mamutė po žolynus beeidavo, 
aš vis būdavau drauge. Buvo vie-
nas malonumas nuo kopūstų rinkti 
žalius minkštus kirminėlius ir mesti į 
Mamutės laikomą dubenėlį, ar ieškoti 
braškių, kurias valgysim užpiltas 
cukrum, po ilgo darbo saulutės 
spinduliuose. O kai dirbdavome, 
Mamutė vis rasdavo pagyros žodį už 
ką nors, man stengiantis būti gera 
darbininke. Ir tuose kūdikystės me-
tuose užsitarnautas geros mergaitės 
pavadinimas niekada nenutilo. Ir, 
rodos, visai buvo nesunku vėliau būti 
gera skaute, ateitininke, jaunuole, 
žmona, motina, žmogumi, lietuve... 
tik tereikėjo laiku prisėsti, užtektinai 
pamiegoti, ir dirbti.
 Niekuomet negirdėjau Ma-
mutės ilgai šnekant. Niekuomet 
negirdėjau ją barantis ar bent ką 
mano tetoms pamokslu išrėžiant. 
Atrodo, Mamutės priežiūroje ir mano 
tetutės augo geromis mergaitėmis. 
[Kiek žnau, ir jų visų vaikai užaugo 
gerais žmonėmis] Niekuomet niekuo 
nesiskundė, nei už ką nors Tėtukui 
prikaišiojo. Atrodo, ir Tėtukas buvo 
geras asmuo. Kone visuomet ji tik 
klausėsi, ką kiti kalbėjo. O jei kada 
nors ko prašė, tai tokiais žodžiais, kad 
norėte norėjosi jai pagelbėti. 

(Nukelta į 3 psl.)

Sveikinam mamytes, močiutes - sengalvėles  
su gražia Motinos dienos švente. 

ALKFederacija ir “Tėviškės Aidų” darbuotojai 

Nuo vaikystės, nuo kūdikio lingės 
Iš tavęs vien tik laimę mes semiame. 

Amžinai mes tau liekam skolingi 
Už gyvybę, už visą gyvenimą 

Už tą meilę – bekraštę ir šventą 
Ir už plauką, be laiko nubalintą 

Žodis „ačiū“ ir mažas, ir menkas, 
Atsilygint tik meile tegalima.

(Autorius nežinomas)

Brangiosios mamos, močiutės ir promočiutės. Nuoširdi padėka ir 
sveikinimai už tai, ką duodate Lietuvai, Australijai ir visam pasau-

liui. Jūs esate Dievo meilės atspindys!

Kun. Juozas Deveikis
Australijos Lietuvių Kapelionas

Emma ir Aistė sunkiai darbuojasi.

Dalis Melburno Baltijos lituanistinės mokyklos mokinukų.
Nuotraukos Audros Mockaitis.
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 „Jėzus Kristus yra Tėvo 
gailestingumo veidas“, – šiais 
žodžiais popiežius Pranciškus 
pradeda bulę, kuria paskelbė 
Šventuosius Gailestingumo metus. 
Čia, Vilniuje, mes esame apdovano-
ti ypatinga malone žvelgti į Jėzų – 
Tėvo gailestingumo veidą – šiame 
paveiksle, kuris buvo tapomas pa-
gal Šventosios Faustinos regėjimus, 
jai pačiai prižiūrint. Lygiai prieš 80 
metų, užbaigiant Šventuosius me-
tus, kuriais buvo paminėtas mūsų 
Atpirkimo 1 900 metų jubiliejus, 
Gailestingojo Jėzaus paveikslas 
buvo pirmą kartą viešai išstatytas 
Aušros Vartų koplyčioje. Šiandien, 
pasitikdami Gailestingumo me-
tus, prie jo buriamės maldai Dievo 
Gailestingumo šventovėje.
 Evangelijoje girdėjome, 
kaip Jėzus kreipiasi į savo mokinius 
sakydamas: „Ramybė Jums“ (Jn 20, 
19). Hebrajiškai šalom – tai ne tik 
pasisveikinimas, bet ir linkėjimas 
gyventi Dievo ramybėje. Jėzus 
linki mokiniams ramybės ir kartu 
suteikia galią atleisti nuodėmes: „Jis 
kvėpė į juos ir tarė: ‘Imkite Šventąją 
Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, 
tiems jos bus atleistos, o kam su-
laikysite,– sulaikytos’“ (Jn, 20, 23). 
Šventosios Dvasios malone Jėzus 
suteikia mokiniams gailestingumo 
įrankį ir nori, kad žmonija per Susi-
taikinimo sakramentą vėl patirtų 
dievišką ramybę, kurią jautė pa-
saulio sukūrimo pradžioje. Dievo 
Gailestingumas – tai vienintelis 
kelias, kuris mus veda į ramybę. 
Apie tai Jėzus kalba ir Šv. Fausti-
nai: „Žmonija neras ramybės, kol 
pasitikėdama neatsigręš į mano 
gailestingumą.“ (Dienoraštis, 300)
 Dievo Gailestingumas 
mums atsiskleidžia šiame paveiks-
le. Jėzus aiškina Faustinai Kryžiaus 
aukos vaisius: „Šie du spinduliai 
reiškia kraują ir vandenį – baltas 
spindulys reiškia vandenį, kuris 
nuteisina sielas; raudonas spindulys 
reiškia kraują, kuris yra sielų gyve-
nimas. Šie du spinduliai ištryško 
iš mano gailestingumo vidaus.“ 
(Dienoraštis, 299). Evangelistui 

Jonui vanduo simbolizuoja ne tik 
krikštą, bet ir Šventąją Dvasią.
 Gailestingumo Sekma-
dienis kviečia mus vėl atnau-
jinti pasitikėjimą Jėzumi ir Jo 
gailestingumu. Dažnai kartokime tą 
trumpą maldą, kuri mus perkeičia: 
„Jėzau, pasitikiu Tavimi“. Šiandienos 
šventė mums labai daug žada, nes 
Jėzus Faustinai pasakė: „Tą dieną 
yra atvertos mano gailestingumo 
gelmės, išlieju visą jūrą malonių 
sieloms, kurios prisiartins prie 
mano gailestingumo šaltinio; kuri 
siela prieis išpažinties ir šv. Komu-
nijos, gaus visišką kalčių ir bausmių 
atleidimą.“ (Dienoraštis, 699)
 Pašvęstojo gyvenimo metais 
dėkojame Viešpačiui už tuos, ku-
rie slepiasi Dievo Gailestingume, – 
vienuoles ir vienuolius, kurie, kaip 
šv. Faustina, sudėjo savo gyvenimą 
į Dievo rankas ir kasdien siekia 
vykdyti Dievo valią. Šv. Faustinos, 
kaip ir daugelio kitų vienuolių, slap-
tasis maldos gyvenimas šiandien 
visuomenei dažnai nesupranta-
mas, bet šis gyvenimas, kuris buvo 
paviešintas po Faustinos mirties, 
neša vis daugiau dvasinių vaisių, 
tampančių išgelbėjimo šaltiniu 
visam pasauliui.
 Kitas pašvęstojo gyveni-
mo sūnus, popiežius Pranciškus, 
gerai suprantantis glaudų ryšį 
tarp žmogaus vidinio dialogo su 
Viešpačiu ir iš šios bendrystės 
kylančių regimų gailestingumo 
darbų, vakar vakare, šios šventės 
išvakarėse, paskelbė Šventuosius 
Dievo Gailestingumo metus. Jie 
prasidės gruodžio 8 dieną, Nekalto-
jo Prasidėjimo šventėje, ir tęsis 
iki 2016 metų lapkričio 20 dienos, 
Kristaus Karaliaus šventės.
 Šie metai mums bus proga 
semtis iš gausaus Bažnyčios malonių 
šaltinio. Šventaisiais metais atlai-
dus galės pelnyti visi, nes šventosios 
durys bus atidarytos ne tik Romoje. 
Gailestingumo duris atvers visos 
vyskupijos, kad kiekvienas, pro 
šias duris įeinantis, gautų atlaidus 
ir per tai patirtų Dievo meilę, kuri 
paguodžia, atleidžia ir suteikia viltį.

ARKivySK. GiNTARAS GRUŠAS: „TĖvO GAiLESTiNGUMO vEiDAS“

 

 

 IV Velykų sekmadienis yra 
vadinamas Gerojo Ganytojo sek-
madieniu. Taip pat tai ir pasaulinė 
Maldų diena už pašaukimus. Kiek-
vienais metais šį Velykų sekmadienį 
prieš mūsų dvasios akis iškyla 
Kristus, Gerasis Ganytojas, kuris 
mus pažįsta, rūpinasi ir tikrai myli 
kiekvieną mūsų asmeniškai.
 Neseniai pirmą kartą Lie-
tuvos istorijoje vyko tiesioginiai 
miestų ir rajonų merų  rinkimai. 
Vienur mero įvedimas į pareigas 
buvo tikrai prasmingai pažymėtas, 
kaip antai Alytuje, mero regali-

jas uždėjo būsimam merui jo 
buvęs mokytojas. Tai savaime at-
sako kiekvienam į klausimą, kas 
buvęs naujai išrinkto Alytaus mero 
jaunystės dienų ir viso gyvenimo 
gerasis mokytojas ir ganytojas.
 Šiandienos pasaulyje, 
kur taip greit tarpsta naujienos ir 
žinios, dažniau pastebime blogio 
apraiškas nei gėrio. Kai skaitome 
skaudžias kriminalines suvestines 
apie plėšimus, žmogžudystes ar 
susimąstome, kad už kiekvieno 
nenusisekusio žmogaus gyveni-
mo pavyzdžio, klaidų ir skaudžių 

nesėkmių slepiasi tuščia gany-
tojo, mokytojo, ugdytojo vieta?! 
Ar žmogus neturėjo šeimoje ar 
mokykloje sektino pavyzdžio, ar 
gyvenimo aplinkybės piktžaizdėm 
nusėjo jo sielos mokytojo ugdytojo 
erdvę?.. 
 Esame šį sekmadienį 
kviečiami melstis už pašaukimus. 
Tikrai nepaliaukime maldauti 
ir melstis tikrų dvasios ir sielos 
ganytojų, mokytojų bei ugdytojų 
mūsų šaliai, mūsų jaunimui ir gėrio 
išalkusioms sieloms.

Kunigas Egidijus Arnašius

“AŠ – GERASiS GANyTOJAS. GERAS GANyTOJAS Už AviS GULDO GyvyBę” (JN 10, 11)

 Paskelbdamas Šventuosius 
metus popiežius rašė, ką turime 
daryti pirmiausia: „Mes turime 
nuolat kontempliuoti gailestingu-
mo slėpinį. Tai džiaugsmo, ramybės 
ir taikos šaltinis. Nuo jo priklauso 
mūsų išganymas. Gailestingu-
mas – tai žodis, kuris atskleidžia 
patį Švenčiausios Trejybės slėpinį. 
Gailestingumas – tai pagrindinis 
ir svarbiausias veiksmas, kuriuo 
Dievas ateina su mumis susitikti. 
Gailestingumas – tai pagrindinis 
įstatymas, gyvas širdyje kiekvieno 
asmens, kuris gyvenimo kelyje 
nuoširdžiai žvelgia į savo brolių 
ir seserų akis. Gailestingumas – 
tai tiltas, kuris sujungia Dievą ir 
žmogų, atveria mūsų širdis vilčiai 
būti amžinai mylimiems, nepaisant 
mūsų nuodėmingumo.“ (Miseri-
cordiae Vultus, 2)
 Jėzus Faustinai sakė: 
„Gailestingumas yra ryškiausioji 
Dievo savybė. Visi mano rankų dar-
bai yra vainikuoti gailestingumu.“ 
(Dienoraštis, 301) Todėl ir mes, ka-
dangi esame Dievo rankų darbas, 
turime pasižymėti gailestingumu. Jį 

įgyvendinti galime įvairiausiais dar-
bais. Prisiminkime iš Evangelijos 
kylantį Katekizme pateiktą gerųjų 
darbų kūnui ir sielai sąrašą.
 Abejojančiam patar-
ti, nemokantį pamokyti, pikta 
darantį sudrausti, nuliūdusį pagu-
osti, įžeidimus atleisti, nuoskaudas 
nukęsti, melstis už gyvus ir miru-
sius, – tai gerieji darbai sielai. Dar-
bai kūnui yra šie: išalkusį pavalgy-
dinti, ištroškusį pagirdyti, vargšą 
aprengti, keleivį priglausti, ligonį 
aplankyti, kalinį sušelpti, mirusį 
palaidoti. Tebūna šie darbai įtraukti 
į mūsų kasdienių darbų sąrašą, – 
juos darydami mes liudijame Dievo 
Gailestingumą.
 Priimkime šiandien tą 
malonių jūrą, kurią Jėzus mums 
pažadėjo per Šv. Faustiną. Ir ne-
laukime Šventųjų metų, kad 
pradėtume daryti gailestingumo 
darbus. Jau nuo šiandien, atnaujinę 
pasitikėjimą Jėzumi, tapkime ir mes 
gailestingi, kaip mūsų dangiškasis 
Tėvas yra gailestingas.

vilniaus arkivyskupijos inf.

 Audiencijos metu, kaip 
įprasta, popiežius pasveikino 
įvairias piligrimų grupes, o taip 
pat priėjo prie garbingų svečių 
tarp kurių buvo ir Lietuvos Seimo 
pirmininkė Loreta Graužinienė, 
su delegacija, atvykę į Europos 
Sąjungos parlamentų pirmininkų 
susitikimą Romoje ir galėję suda-
lyvauti audiencijoje.
 Audiencijos metu Seimo 
vadovė visos Lietuvos žmonių ir 
ypač neįgaliųjų vardu pakvietė 
šv. Tėvą atvykti vizito į Lietuvą. 
Popiežius padėkojo už kvietimą.
 Po audiencijos Seimo 
pirmininkė Vatikano radijui sakė:

„Noriu padėkoti ambasadorei (Ire-
nai Vaišvilaitei – red.) ir visiems, 
kurie prisidėjo organizuojant šį 

susitikimą. Tai neįkainuojamas 
susitikimas ir tas jausmas, kurį 
patiri prisilietęs prie to žmogaus, 
kuris visą save atiduoda kitiems, 
yra nepakartojamas ir žodžiais 
neišreiškiamas. Tikrai buvo 
galimybė pakalbėti su Šventuoju 
Tėvu ir mes perdavėme dovaną 
iš Lietuvos – Aušros Vartų Mari-
jos sidabrinį, labai gražų, nedidelį 
medalikėlį. Labai malonu, kad 
Šventasis Tėvas labai maloniai 
priėmė dovaną, ją pabučiavo. 
Turėjau galimybę pakviesti į 
Lietuvą, Lietuvos žmonių vardu, 
manęs to ypatingai buvo prašę 
neįgalieji. Šiuos prašymus perda-
viau ir tikiu, kad būsim išgirsti.“

Parengta pagal LRS ir vatikano 
radijo infomaciją

SEiMO PiRMiNiNKĖ PAKviETĖ POPiEžiŲ 
ATvyKTi Į LiETUvĄ
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 `Vieno iš Sąjūdžio kūrėjų, 
filosofo, politologo Vytauto Radžvilo 
kalba, sakyta per Sąjūdžio dvasinio 
vadovo, filosofo, politiko Romualdo 
Ozolo laidotuves Antakalnio kapinėse 
2015 m. balandžio 9 dieną.
  Stovint prie Romualdo 
Ozolo kapo, galima ilgai vardinti jo 
nuveiktus darbus ir nuopelnus Lie-
tuvai. Tačiau Romualdas Ozolas 
buvo žmogus, kuris mokėjo ir visada 
norėjo, kad būtų kalbama iš esmės. 
Todėl apie jį norint pasakyti ką nors 
iš esmės, derėtų kalbėti apie ką kita - 
apie žmogaus rangą.
  Žmogaus rangas nėra jo 
gyvenime sukauptas turtas, nėra 
jo užimta arba turėta visuomeninė 
padėtis, tai nėra ir vienokios ar kito-
kios politinės pareigos. Žmogaus 
rangas yra jo paties gyvenime pasiek-
ta dvasios aukštuma. Kiekvieno 
žmogaus, sąžiningai atlikusio savo 
darbus, gyvenimas yra vertingas 
ir svarbus. Tačiau kiekvienoje tau-
toje atsiranda saujelė, o kartais per 
šimtmečius vos keletas žmonių, kurie 
iš tiesų yra ypatingi. Jie yra ypatingi 

vERTA PAMĄSTyTi

 

MANO  MAMUTĖ  - Rozalija Klevinskaitė - Mačiulaitienė
(Atkelta iš 1 psl.) 
 Mamutė buvo tretininkė. 
Porąkart mačiau ją apsivilkusią ruda 
suknia ir balta virvute susijuosus. 
Sekmadieniais Tėtukai eidavo į Sumą, 
o ketvirtą valandą popiet - mudvi su 
Mamute į Mišparus. Man kaip mer-
gytei labai patiko smilkalai ir jų kva-
pas, iš kažkur sklindantys malonūs 
vargonų ir giedančių moterų bal-
sai, ir aš jausdavausi geriau nei kaip 
smarkioje Sumoje. Močiutė  priklausė 
altoriaus gėlėmis puošimo būreliui, 
ir, atrodo, kitų lankytojų būreliui, nes 
ir pas Mamutę ateidavo lankytoja. 
Mamutė ją visuomet pavaišindavo 
sriuba su duona. O duoną pati kep-
davo.
 Vienok, daug daug metų 
vėliau žinojau, kad ji buvo jautrios sie-
los, ir ją slėgė kitų nesėkmės. Tačiau 
Mamutė tik laimingomis progomis 
pravirkdavo. Mažytė būdama nesu-
pratau, kad galima ir laimėje verkti... 
iš begalinio dėkingumo, kad savoje 
pastogėje viskas gera... Kai jau buvau 
baigusi pirmą klasę gimnazijos, ir bu-
vome vokiečių išdanginti į Vokietiją 
[darbams], net sąjungininkų meta-
mos bombos ant miegančių šeimų jos 
santūrumo nepakirto. 

 Iš savo gyvenvietės matėme, 
kaip toli į pietus buvo bombarduoja-
mas Kassel miestas. Kai tik pradėdavo 
dangus rausti nuo augančių liepsnų, 
Mamutė išeidavo su rožiniu į lauką, 
atsistodavo prie namo sienos ir 
pradėdavo leisti karoliukus pro 
pirštus... melsdama amžino atilsio 
mirštantiesiems. 
 Vokietijoje Mamutė liovėsi 
dainavus. Nors ne kasdien ir Lietuvo-
je ji užtraukdavo, bet Likimo išvaryta 
į pasaulį nutilo...
 Mamutė mokėjo verpti, 
todėl turėjo savo vindą [ratelį], ir iš 
savo darbo vilnonių siūlų visiems 
mezgė žiemines kojines. Tai kai bu-
vau mažytė, ir mačiau vindą virtuvėje 
prie lango, atsinešdavau sėdutę, pa-
sistatydavau šalia ratelio, ir laukdavau 
kas bus: ar Mamutė dainuos, ar man 
pasaką paseks.
 Mano senelės dainos 
buvo tokios, kokių niekada ki-
tur negirdėjau. Ji buvo kapsė, tai ir 
kalbėjo, ir dainavo kapsiška tarme. Ji 
sakė “kap” vietoj  “kaip”, ir “tep” vietoj 
“taip”. Ji sakė “aisu” vietoj “eisiu”, ir 
vietoj veiksmažodžio galūnės -ti, tar-
davo -tie.
 Visos Mamutės dainos buvo 

buitiško turinio, lyg gyvenimo ap-
sakymai, lyg perspejimas, kas mūsų 
laukia ateityje… Pavyzdžiui. “Močiute 
širdele tai tau, tai tau, auginai dukrelę 
ne sau ne sau.” Dainos bėgyje ir pa-
baigoje... dar nepraėjus meteliams, 
Močiutė išgirdo “bitelę atdūzgančią, 
ir mūsų seselę atlydinčią” ... palaido-
jimui.   
 Mamutė mokėjo sekti pa-
sakas. Rodos, viską pasakose maty-
davau: raganas, slibinus, kalbančius 
žirgus ir avinėlius, kvailus kytrus 
brolius ir protingą kvailutį, lai-
mingus geraširdžius ir nesėkmingus 
bukapročius stipruolius, našlaitėles ir 
vargšes karalaites, galinčią iš žemės 
išsipalaiduoti ir vaikščioti obelį. 
 Sulig Mamutės pasakų 
nuotaika, klioviausi ir mokymais 
ruošiantis Pirmai Komunijai. Bet 
aš velnius sutapinau su slibinais, ir 
nutariau jiems neleisti nieko mano 
gyvenime daryti: viską darysiu pati! 
O kai teko mokytis Lietuvos istoriją, 
greit susigriebiau, kodėl kuri pusė 
“gera” ir kuri “negera”.
 Tėvynėje, Kybartuose, sodo 
globojamoje šeimoje, Mamutė augino 
tris dukras. Mano būsimą Motiną 
Viktoriją, antrąją - Leokadiją ir trečią 

- Teresėlę. Bet taip jau buvo skirta, 
kad karui ir emigracijai pasibaigus, 
Viktorija liko Palangoje, Leokadija 
atsirado Australijoje [Melbourne], 
Teresėlė atsidūrė Floridoje, J.A.V-se. 
Visos užmerkė akis ten kur gyveno, o 
Mamutė pati [ir Tėtukas] ilsisi Perth 
kapinėse, Vakarų Australijoje. Iš 
tikrųjų, ką turėjo kęsti Mamutės širdis 
vien dukros Leokadijos pastogėje?
 Kaip man šiandien gaila, kad 
nieko nežinau, kas buvo Mamutės [ir 
Tėtuko} tėvai, koks buvo tas jaunystės 
skurdas, kodėl Mamutė niekada 
neminėjo savo tėvų. Nežinau nei 
kiek metų turėdama mirė. Bet taip 
gyvai savo vaikystę jos meilėje pri-
simenu, kad Mamutė šiandien man 
yra mano dvasingumo kertiniu ak-
meniu ir pasakiška daina su Tėvyne. 
- Tėvynės dainų skrynelėje yra virš 
šimto tūkstančių liaudies dainų!
 Močiutės - senelės ir dar 
nežilagalvės mamytės, padarykite 
šeimynines vakarones ir pasakokite 
savo brangioms atžaloms nors kiek 
žinomas savo tėvų tėvų istorijas, nes 
jiems tie pasakiški laikai taps šaknimis 
semtis jėgų rungiantis su ateities slibi-
nais.                        

Elena Lomsargienė

todėl, kad jiems yra dovanota stebuk-
linga galia steigti pasaulius. Pasaulis 
iš tiesų yra steigiamas, nes pirmiau-
sia, kad galėtų atsirasti, jis turi gimti 
žmogaus dvasioje. Ypatingas R. Ozolo 
rangas todėl ir yra toks, kad visą savo 
gyvenimą jis steigė savo brangiausią 
kūdikį - Lietuvą.
  Todėl šis ne tik politikas, 
bet ir vizionierius, pirmiausiai buvo 
mokytojas. Dar labai seniai jis buvo 
vienas iš nedaugelio, pradėjusių 
neapsakomai sunkų darbą, kurį 
kažkam reikėjo nuveikti po to, kai 
Lietuva buvo sunaikinta. Kiekvienas 
užgrobikas ir naikintojas siekia svar-
biausio dalyko - priversti mąstyti Lie-
tuva ir apie ją kalbėti taip, kaip reikia 
jam. Romualdas Ozolas buvo būtent 
tas žmogus, kuris pats sunkiai mokėsi, 
nes mokytis nebuvo iš ko, juk mūsų 
kultūros tradicija buvo nutraukta, 
ir galiausiai kitus mokė mąstyti ir 
įvardinti Lietuvą. Štai kodėl daug kas 
stebisi, kad jo kalba kartais yra tokia 
sunki ir nelengvai suprantama. Ki-
taip ir negalėjo būti, nes norint, kad 
toji kalba taptų lengva, reikia terpės, 
kurioje gali kalbėti. Tuo tarpu 
Romualdas Ozolas buvo iš tų, kurie 
šitą Lietuvos mintį ir žodį kūrė be-
veik absoliučioje vienatvėje. Bet užtat 
kiekvienas jo žodis yra neapsakomai 
svarus, ir kai atėjo atgimimo valanda, 
jis buvo vienas iš tų, kuriems nereikėjo 
mokytis atgimstančios Lietuvos 
kalbos. Daugelis tiesiog jos mokėsi 
ir kartojo žodžius, kuriuos jis ištarė 
vienas iš pirmųjų - tai buvo Laisvės 
žodžiai. Ir daugelis tuos žodžius, deja, 
išmoko tik paviršutiniškai ir kartojo 

tik mechaniškai.
  Galiausiai Romualdas Ozo-
las iš tiesų buvo didis vadas ir stra-
tegas. Kiekvienas, kas buvo šalia jo, 
žino, kiek buvo dramatiškų ir sunkių 
akimirkų, kai reikėdavo apsispręsti 
dėl dalykų, kurie galėjo lemti 
daugybės žmonių likimus, galbūt ir 
gyvenimus. Ir jo aštrus kaip skustu-
vas protas dažniausiai rasdavo išeitį. 
Jis rasdavo vienintelį tikslų žodį, 
leidžiantį visiškai aiškiai įvardinti tai, 
kas yra ir ką reikia daryti. Todėl ga-
liausiai mes atėjome į savo svajonių 
tašką - nepriklausomą Lietuvą.
  Tačiau ir čia Romualdas buvo 
savitas. Kitaip nei daugybė žmonių, 
jis labai gerai suprato, kam reikalinga 
valstybė. Romualdui Ozolui visada 
buvo aišku, kad valstybė pirmiau-
sia yra skydas, kuris privalo saugoti 
nuo visų vidaus ir išorės negandų 
tautą, kurį įsigyvenusi savo žemėje ir 
nori skleistis toje žemėje per amžius. 
Romualdas Ozolas tobulai suprato, 
kad jeigu šita valstybė atsiskiria nuo 
tautos, jeigu ji atsiskiria nuo žmogaus, 
ji tampa bedvasė ir negyva valdymo 
mašina. Todėl Romualdas Ozolas, 
didžiai vertindamas nepriklausomą 
Lietuvos valstybę, visada skausmin-
gai išgyveno dėl to, kad toje valstybėje 
gyvenanti tauta nenumaldomai 
sparčiai tirpsta. Jis suprato, kad jeigu 
šita tauta ištirps, tai valstybė praras 
bet kokią prasmę.
  Romualdas Ozolas buvo ne 
tik Lietuvos, bet ir pasaulio žmogus. Jis 
buvo vienas iš nedaugelio, žinojusių, 
koks turi būti tikras Lietuvos santykis 
su pasauliu. Jis buvo besąlygiškas 

šalininkas to, kad išsilaisvinusi Lie-
tuva pasauliui turi atsiverti. Bet 
nuostabiai aiškiai suprato, kad at-
siverti galima dvejopai. Jis žinojo, kad 
atsivėrimas pasauliui gali būti toks, 
kad galiausiai jis virsta beprasmišku, 
betiksliu blaškymusi tame pasaulyje, 
kuris gali baigtis ir išsibarstymu. Ir jis 
žinojo atsivėrimo pasauliui formulę 
-  ne Lietuva pasaulyje, bet pasaulis 
Lietuvoje. Jis suprato, jog tik turint 
atramos ir atskaitos tašką - Lietuvos 
žemę - galima iš tikrųjų drąsiai at-
siverti pasauliui, žinant, kad toji žemė 
neišslys tau iš po kojų. Jis pergyveno, 
kad šitokiam masiniam tikrajam 
atsivėrimui dar neatėjo laikas. Ir vis 
dėlto jis visada tikėjo, kad pasimetusi, 
besiblaškanti Lietuva sugrįš į save. 
Galbūt ji dar nesugrįžo, bet Romual-
das Ozolas iš tiesų sugrįžo į Lietuvą.
  Nežinau, jam patiktų ar ne, 
bet čia, tame kalnelyje, kur jį supa 
pušys, turbūt jis nesupyktų, jeigu 
išgirstų kelias trumpas eilutes.
 
Ir net tada, kai kalnely vėsu
Lydės bičiuliai neramių dienų
Linksmai pušų viršūnėms sušnabždėsiu
Iš Lietuvos į Lietuvą einu
 
Romualdas Ozolas čia atėjo iš 
amžinosios Lietuvos, jam ji buvo 
amžina, ir šiandien sugrįžta į 
amžinąją Lietuvą. Manau, kad kiek-
vienas doras Lietuvos žmogus jo gedi 
ir ilgėsis, nes neįmanoma nesiilgėti 
žmogaus, iš kurio švytėjo pati Laisvė. 
Mielas bendražygi ir bičiuli, tebūnie 
Tau lengva Lietuvos žemė. 

Pro Patria

R. Ozolas



TĖVIŠKĖS AIDAI Nr. 9, 2015 balandžio 27 4 psl.

 Mūsų šeima dažnai 
važiuodavo atostogom į Adelaidę, 
nes Mamos du broliai Kazimieras ir 
Aloyzas Stakaitis ten gyveno. Taip 
pat Adelaidėje gyvena Mamos sena 
draugė iš Vokietijos laikų, tai Judita 
Kasauskienė. Jos kartu gyveno sto-
vykloje Vokietijoje. 
 Per šias šv. Velykas, mano 
sesuo Zita ir aš, nuskridome į 
Adelaidę atšvęsti ypatingą jubiliejų - 
tai Juditos Kasauskienės 100-to metų 
gimtadienį. Juditos vyras Tomas jau 
miręs, o Adelaidėje gyvena jos dukra 
Diana Meriūnienė ir sūnus Jonas Ka-
sauskas su šeima. Diana gyveno Lietu-
voje iki neperseniausiai emigruojant į 
Australiją. Lietuvoje liko dvi dukros 
ir anūkai. Judita turi net proanūką. O 
Australijoje sūnus turėjo tris vaikus, 
du berniukus ir vieną mergaitę. Dukra 
Amelija jau susilaukė savo dukros, tai 
Judita ir vėl tapo prosenele.
 Judita eilę metų gyvena Bal-
tic Homes (Amber Care) ir yra labai 
patenkinta. Juditos sveikata dar stipri, 
protas geras, vaikščioja su savo vežimu 
(pavadinus Mercedes). Mankštinasi 
ir prisideda prie kitų užsiėmimų. Kai 
aplankome ją, mus vaišina šampanu, 
pasijuokiam su ja ir prisimenam se-
nus draugus, mūsų Mamą ir dėdes.
 Šv. Velykų šeštadienį, šeimos 
nariai ir draugai sugūžėjo į Juditos 

sūnaus Jono ir jo žmonos Lindy na-
mus atšvęsti Juditos gražų jubiliejų. 
Dukra Diana iškepė du tortus su 
100-to metų ir tulpių užrašu. Ji taip 
pat iškepė antienos, o marti Lindy 
paruošė užkandžių ir krevečių su sa-
lotom. Žinoma, gimtadienį atšventėm 
su šampanu ir tortu su 100-tu žvakių. 
Sudainavome “Happy birthday” 
ir “Ilgiausių metų”. Linkime mūsų 
šeimos draugei Juditai dar daug gražių 
gyvenimo akimirkų šeimos ir draugų 
tarpe. Valio! Valio!
 Vėliau savaitės bėgyje 
Pabaltiečių namuose kartu su visais 
gyventojais Judita ir vėl atšventė 
savo jubiliejų. Diana pasakojo, kad 
nesitikėjo, kad Mama sulauks 100-to 
metų, kai atvyko į Australiją praleisti 
paskutinius metus su savo Mama. Ir 
vėl buvo iškeptas jubiliejinis tortas. 
Juditos dukra Diana gieda Adelaidės 
Parapijos chore ir su “Šypsenos” 
ansambliu dalyvavo Lietuvių Dienose 
Sydnėjuje. Šv. Velykų sekmadienį, Jo-
nas ir Diana užsakė šv. Mišių intensiją 
už Mamos gerovę ir sveikatą. Tegul 
Dievas ją laimina ir tegul angelas sar-
gas toliau ja saugoja.
 Bebūnant Adelaideje teko taip 
pat aplankyti kun. Juozą Petraitį, kuris 
dabar gyvena katalikų globos namuo-
se. Kun. Juozas mums parodė savo 
nupieštus paveikslus. Džiugu matyti 

ŠiMTAMETĖ JUDiTA

Ėjai per žemės akmenuotą kelią,
Nekartą plovė ašaros akis.
Gal dėl to Jums smilkiniai pabalo
Ir kartais skauda nerami širdis...

 
Mielą buvusį ALKFederaci-
jos pirmininką, “Tėviškės Ai-
dų” redaktorių, ALKFedera-
cijos Garbės narį EDvARDĄ 
ŠiDLAUSKĄ, švenčiantį 90-ties 
metų jubiliejų, sveikina ir linki 
sveikatos, ilgų gyvenimo metų 
ir kartu su Jumis džiaugiasi šiuo 
gražiu Jūsų gimtadieniu 
 
ALKFederacijos valdyba ir 
“Tėviškės Aidų” darbuotojai

Judita Kasauskienė švenčia 100-to metų jubiliejų. 

 Sako, kad 13 diena ir dar 
– penktadienis – nelaiminga. Ed-
vardo Šidlausko seseriai Pranei 
Stasevičienei ji buvo netgi labai 
laiminga ir linksma – kovo 13-ąją, 
šimtojo jos gimtadienio išvakarėse, 
Rietavo slaugos ligoninėje po 
traumos jėgas atgaunančią senolę 
sugužėjo sveikinti nemažas 
būrys žmonių. Jubiliejinę juostą 
užrišęs ir minkštutėlį pledą įteikęs 
Savivaldybės meras Antanas 
Černeckis linkėjo moteriai sveika-
tos ir ilgų gyvenimo metų.
 Gėlėmis senolę apdovano-
jo Sveikatos, socialinės paramos 
ir rūpybos skyriaus vedėja Jolita 
Alseikienė, „Sodros“ Mažeikių 
skyriaus direktorė Laima Nagienė 
su kolegėmis, Rietavo socialinių 
paslaugų centro direktorė Danutė 
Stončiuvienė ir centro darbuotoja 
Zita Lenkšienė. Slaugos ligoninės 
kolektyvas padengė vaišių stalą. 
Beje, jubiliatė noriai mėgavosi 
saldžiu pyragu, o jos palata pražydo 
pavasario gėlėm... 
 Daugiau negu prieš šešis 
dešimtmečius su vyru Jonu, gavu-
siu paskyrimą į Rietavo miškų ūkį, 
į Rietavą atvykusi biržietė Pranė 
Stasevičienė turbūt nė nepagalvo-
jo, kad Žemaitija taps jos namais. 
Visą gyvenimą ji dirbo pardavėja 
- iš pradžių baldų, paskui kitose 
parduotuvėse. Prieš penkiolika 
metų mirus vyrui, Pranė liko viena, 
nes vaikų jiedu neturėjo. Tačiau 
viena nereikia vieniša -  daug metų 
ji priklauso Rietavo parapijos Švč. 
Mergelės Marijos legionui, tad  
draugių ir bendraminčių niekuo-
met netrūko. O ji pati dalijo savo 
širdį ir laiką vienišiems seneliams, 
kuriems reikėjo jos paramos ir 
paguodos.
 Sakoma, kad už gera visuo-

JUBiLiATĖ MĖGAvOSi SvEiKiNiMAiS iR DĖMESiU...

met atmokama geru. Šis priežodis 
pasitvirtino ir P. Stasevičienės 
gyvenime. Jau dvylika metų 
ja rūpinasi Rietavo socialinių 
paslaugų centro darbuotoja Zita 
Lenkšienė. Tiesa, jos globotinė 
turi dukterėčių, kurios dažnai 
paskambina, užsuka aplankyti, bet 
iš Vilniaus ar Klaipėdos kasdien 
neprivažinėsi. Zita du kartus per 
savaitę užsuka pas P. Stasevičienę, 
priperka maisto, sutvarko butą, 
apskalbia. To pakakdavo, kol neat-
sitiko nelaimė – senolė parkrito 
ir susilaužė šonkaulį. Iš Plungės 
ligoninės ji iškeliavo ne namo, o 
į Rietavo slaugos ligoninę. Pasak 
vyriausiosios gydytojos Birutės 
Kerpienės, močiutei reikia papildy-
ti organizmą vitaminais, sustiprėti 
ir tik tada galės grįžti į savo namus.
 Šimtojo gimtadienio 
išvakarėse senolė sulaukė nemažai 
svečių. Na, o tikrąją dieną – kovo 14-
ąją – pas tetą sugužėjo giminaičiai 
ne tik iš Vilniaus ir Klaipėdos, bet 
ir iš tolimosios Australijos...

dar tvirtas kun Juozą.  
 Šv. Velykų sekmadienį vaka-
rienavome pas Nemirą ir John Sta-
pleton ir turėjome progos pakalbėti 
apie vaikų choro dalyvavimą 
sekančioje Dainų Šventėje, Mel-
bourne. Adelaidiškiai mielai parėmė 
pasiūlymą. Po šv. Velykų, su Juditos 

dukra Diana, praleidome tris dienas 
atostogaujant Kangaroo saloje. Prieš 
išskrendant namo į Melbourną ir vėl 
aplankėme Juditą, kuri mus vaišino 
gauta dovana - šampano buteliu 
“Moet Chandon”. Taip ir baigėsi mūsų 
viešnagė Adelaidėje.

Birute Prašmutaitė

Pranė Šidlauskaitė-Stasevičienė, 
Edvardo Šidlausko sesuo

Zita Prašmutaitė ir kun. Juozas Petraitis
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(Atkelta iš TA 6-to numerio)
 
 1980-je dekadoje  Klubo 
taryba  diskutavo pokerio mašinų 
įvedimą. Canberros Lietuvių klubas  
rekomendavo jų įvedimą. Tačiau 
sužinojus, kad Viktorijos valdžia 
uždės  33.3%  mokestį  ir pokerio 
mašinos pelno daug neatneš, tary-
bos noras įvesti pokerio mašinas 
greitai atslūgo. 
 1991-mais buvo sutvarky-
tas namų prižiūrėtojo butas ir at-
sarginiai laiptai. Tarybos narys  
A.Beržanskas atliko darbą už pusę 
kainos.
 Namų sargu buvo paskir-
tas Šarūnas Vaitkus. Jis mokėjo 
$30.00 nuomą už kuklų kambarėlį ir 
virtuvėlę. Jo darbas: prižiūrėti  klu-
bo vestibiulį, priimti skambučius ir 

perduoti žinias MLK tarybai. Tele-
fono kainai ženkliai padidėjus, Ta-
ryba priėjo nuomonės, kad telefonas  
yra naudojamas saviems reikalams. 
Rasta, kad elektros, taip pat perdaug 
sunaudota.  Tačiau, problema teigia-
mai nebuvo išspręsta. Š.Vaitkus  pa-
ragintas kraustytis iš buto. 
 Nors  sargo klausimas  dau-
gumai klubo narių atrodė vienas iš 
prioritetinių klausimų, ir per meti-
nius susirinkimus ne kartą buvo 
iškeltas, per ištisus 50 metų taip ir 
liko neišspręstas. Klubo užrakto 
klausimas irgi iškėlė daug rūpesčio. 
Ne visi, kuriems raktai buvo išduoti, 
sugrąžindavo juos. Keletą kartų 
pastaruoju metu buvo kalbėta per 
metinius susirinkimus apie įvedimą 
elektroninės sistemos. Tačiau, ji iki 
šiol nėra įvesta.

MELBOURNO LiETUviŲ KLUBUi - 50 METŲ

 Kita pasikartojanti prob-
lema - namų valymas. Daugelį metų  
namo valymą atliko J. Bruožis. 
Tačiau, dėl namo valymo būta daug  
nesusipratimų. Šis klausimas buvo 
nuolatinė tarybos problema nuo 
pradžios ir šiandien tebėra.
 1993 metais pirmininku 
vėl išrinktas  V. Bosikis. MLK lėšos 
gausiai padidėjo, kada Laikraščių  
parduotuvės nuomininkas Mr. 
Audey panoro praplėsti savo verslą, 
ir MLK sutiko jam perleisti gan erd-
vias bibliotekos patalpas. Tuomet 
išsipildė arch. J. Žalkausko užuomina 
ankstyvesnioms MLK taryboms, 
kad bibliotekos kambarį panaudojus 
komercinei veiklai, klubas pelnytų 
daug pajamų. Tai ivyko 1993 metais. 
 Pirmiausia  MLK valdyba 
aptarė šį komercinį pasiūlymą   su 
ALD ir ALF valdybomis, kurios 
biblioteką įrengė ir rėmė. Buvo 
sumanymas perkelti  knygas į 
Bendruomenės kambarį, ant-
rame aukšte, nes pastebėta, kad 
bendruomenės kambarys buvo vis 
mažiau naudojamas. Tačiau,  pasi-
konsultavus su statybos inžineriu 
sužinota, kad lubos neatlaikytų visų  
knygų lentynų. Biblioteka, kuri buvo 
taip gražiai įrengta ir kurią lankė 
ne tik mūsų bendruomenė, bet 
ir studentai iš įvairių universitetų  
ieškodami mokslinių knygų apie 
Lietuvą,  gyvavo vos dešimt metų. 
Perkelta į žymiai mažesnę vietą ji 

labai daug pralošė. Tačiau, klubas 
išlošė nemažai. Bibliotekos  vietą  
Klubo valdyba įvertino  $17,900.00 
už metus. Tačiau, po ilgokų derybų 
Klubas priėmė sprendimą sutikti su  
Mr Audey siūlyta suma $14,000.00 
metams. “Talka” tuo tarpu už savo  
naujai įrengtas patalpas moka tik 
$30.00 per mėnesį, tad valdyba 
nusprendė prašyti iš Talkos $500.00  
metinės aukos.
 1994 metais MLK užsiėmė 
labdaros dėžių į Lietuvą siuntimu. 
Imdami po $45.00 už dežę Klubas 
surinko $2325.00 uz  401 dėžę.  
Tarp visų valdybos rūpesčių iškilo 
keletas kritiškų reikalų. Pirmasis - 
niekas nebenorėjo sekmadieniais 
virti pietų. Antrasis - ženklus  klubo 
lankytojų sumažėjimas. 
 Tarybai teko spęsti, ar 
uždaryti barą šeštadieniais, nes 
sumažėjo klientų. K. Zdanius pasiūlė 
paįvairinti klubo veiklą ir baro salėje 
ruošti džiazo vakarus. Baro prob-
lema buvo laikinai išspręsta. Džiazo 
vakarai pritraukė daug jaunimo ir 
atnešė nemažą pelną. Tačiau, šie va-
karai greitai baigėsi, nes po jaunimo 
vakaruškų baras likdavo labai net-
varkingas. Buvo nuspęsta atsisakyti 
džiazo vakarų, tačiau be jų baro 
užimtumas vėl sumažėjo, tad vėl 
iškilo lėšų klausimas. 

(Tęsinys TA 10-tame numeryje)
Danutė Monika Baltutienė

Klubo Tarybos nariai

ADELAiDĖS PADANGĖJE

 Kažin, ar tik man, ar ir ki-
tiems, laikas taip teka, kaip nema-
tomas upokšnis, kuris neša mano 
matomas dienas lyg jos priklausytų 
jam, o ne man! Beje - o gal deja? - 
laikas ne katinas, nei pakalbinsi, nei 
paglostysi, kad norėtų, man sėdint 
kėdėje, juo ilgiau pasidžiaugti.
 Gyvenimas lietuviškoje erd-
vėje vyksta be jokių visuomeninių 
spragų. O dabar dar ir kun. Juozo De-
veikio sutartas reguliarus, kas antrą 
mėnesio sekmadienį apsilankymas 
bus malonus paįvairinimas.
 Vasario 16-ji buvo šven-
čiama su trejetu svečių, pakviesti 
atėjo du parlamentarai ir latvių 
atstovas. Eigų vedėjais buvo ALB 
valdybos pirm. Aleksas Talans-
kas, anglų kalba, ir lietuvių kalba 
Darius Kalibatas. Gal būtų ap-
sieita ir be lietuvių kalbos, bet 
pirmininkas norėjo pratinti ga-
bius jaunuosius prie visuomeninių 
užsiėmimų. Svečiai “atsigavo” 
meninių pasirodymų metu. Pro-
gramoje dalyvavo Adelaidės lietuvių 
mokykla “Žiburėlis”, solo dainavo 
Irena Kalibatienė, “Šypsena” dai-
nininkai, Gestarė padainavo porą 
angliškų dainų, Saba Sankauskaitė 
pagrojo fleita, Aidas ir Linas Pociai 

skambino pieninu. 
 Visoms programoms pa-
sibaigus, bet dar prieš vėliavų 
nuleidimą, kuris buvo numaty-
tas salėje, vyresnė skautė Aldona 
Pretty davė paskautininkės įžodį. 
Senieji žaliašlipsiai, pasipuošę savo 
kaklaraiščiais - penki adelaidiškiai, 
ir du svečiai iš Sydnėjaus tunto, ap-
supo sesę Aldoną rateliu ir sveikino 
ją jai tariant priesaikos žodžius. 
Kokia nuostabiai pakili nuotaika 
jungė tą mažytį ratelį! Ir mes, jau 
žilagalviai, pagyvenome nuostabia 
viršlaikine dvasia. Brolis Aleksas 
[Talanskas] labai gražiai suorgani-
zavo šią skautišką šventę. Adelaidė 
gali džiaugtis tokiais tautiškai ir 
dvasiškai jaunesnės kartos asmeni-
mis. Juose Lietuva gyvena Aus-
tralijoje! O Sesei Aldonai linkime 
- širdies rankos paspaudimu - 
nugalėti visus negandus lietuviškoje 
veikloje. [Aldona yra ir lietuvių 
mokyklos mokytoja.]
 Po vėliavų nuleidimo buvo 
pasivaišinta pyragais ir kava.
 Kaziuko Mugė buvo gausi 
visokiausiais rankdarbiais ir pyra-
gais. Parapijos salė net “siūbavo” 
nuo atvykusiųjų pasidžiaugti 
skautų, mokyklos vaikučių tėvų bei 

kitų menininkų darbeliais. 
 O per Atvelykį ALB 
Valdyba suorganizavo margučių 
pasilinksminimą - gražiausio 
išrinkimą, kurį laimėjo Vilija Bone, 
ir stipriausio atsilaikymą ridenant 
prieš visus - laimėjo Vincas Vie-
raitis. Valio šaunuoliams!
 Tačiau išgyvenome ir 
skaudžią valandą. Balandžio 
pirmą į Anapus išėjo parapijai la-
bai brangus žmogus, a.a. Petras 
Snarskis. Gimnazijos amžiaus jau-
nuoliu su tėvais atvažiavęs į 
Australiją, visuomet rado laiko da-
lyvauti lietuviškuoe renginiuose. 
O išėjęs į  nesibaigiančias amžiaus 
atostogas, gavo nuo pragyve-
nimo rūpesčių daugiau laisvės ir 
pasidarė nepakeičiamu Caritas 
[Parapijos] Tarybos pagalbininku; 
kai tik reikėjo kai kuriuos atvežti, 
nuvežti ar padėti nuvažiuoti, ypač 
tuo pasitarnaudamas kun. Juozui 
Petraičiui M.I.C. ligonių lankyme. 
a.a. Petras tą pagalbą laikė artimo 
meile ir sava katalikiška labdara. 
Tačiau jis, atrodo, davė laiko ir 
australiškai parapijai, o tikriausiai ir 
jo brolis ir vaikai turėjo atjaučiančių 
draugų, nes laidotuvių šv. Mišiose 
mūsų koplyčia buvo kone pilnutėlė 

gedėtojų. Vargonais meldėsi abu - 
Jonas Pocius ir Nemira Stapleton. 
 Laidotuvės vyko pirmadienį 
po Atvelykio. Koks buvo puikus 
sutapimas turėti lietuviškas gedu-
lingas šv. Mišias, kunigui Juozui 
atvažiavus iš Melbourno Atvelykio 
apeigoms. Po šv. Mišių prie alto-
riaus su mielu Petru atsisveikino 
Tarybos pirm. Viktoras Baltutis, ir 
ALB Valdybos pirm. Aleksas Ta-
lanskas. Petro vaikaičiai tai ramiai, 
tai graudžiai angliškai papasakojo 
apie savo mylimo senelio ryšį su 
jais. Ilgesyje liko sesuo, Australi-
joje pagarsėjusi stalo tenisininkė 
Aldona Snarskis [Playford], brolis 
Algis, dukra Angelė, sūnus An-
tanas ir jų šeimos. Snarskių mo-
tina Lietuvoje buvo akušerė, o 
tėvas - pašto viršininkas. Tai, kai 
tėvas buvo pareigoms atkeltas į 
Palangą, ponia Snarskienė priėmė į 
pasaulį atkeliavusį mano jauniausią 
broliuką. O kai Tautos Taryba šaukė 
jaunus vyrus į nepriklausomybės 
gynimą, dar nevedęs Snarskis ko-
vojo Širvintų - Radviliškio ruože. 
Kaip liūdna, kad pasaulio galiūnų 
kivirčai iš Lietuvos atėmė tokią 
gražią šeimą.

Elena Lomsargienė
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Pakalbėkime apie sveikatą... 
MEDAUS iR ciNAMONO NAUDA

(Atkelta iš TA 8-to numerio)

 Užkimimas, gerklės 
skausmas: kai peršti gerklę 
ar esate užkimę, sučiulpkite 
vieną arbatinį šaukštelį me-
daus. Taip darykite kas tris 
valandas, kol simptomai 
visiškai išnyks.
 Spuogai: pasi-
gaminkite pastą iš trijų 
arbatinių šaukštelių medaus 
ir vieno arbatinio šaukštelio 
malto cinamono. Prieš miegą 
tepkite šia pasta spuogus, 
o kitą rytą nuplaukite šiltu 
vandeniu. Jei nepatingėsite 
taip terliotis porą savaičių, 
išnaikinsite spuogus iš 
pašaknų.
 Odos infekcijos: 
pasta iš lygiomis dalimis 
sumaišyto medaus ir malto 
cinamono padeda išgydyti 
egzemą, grybelines ir kitas 
odos infekcijas.
 Antsvoris: kas rytą 
tuščiu skrandžiu pusvalandį 
prieš pusryčius ir naktį prieš 
miegą išgerkite puodelį 
cinamono ir medaus arba-
tos. Reguliariai geriant tokią 
arbatą, galima atsikratyti 
net ir labai didelio ant-
svorio. Gerdami tokią arbatą 
sulieknėsite net ir nepakeitę 
mitybos, nes veikliosios me-

daus ir cinamono medžiagos 
neleidžia organizme kauptis 
riebalams.
 Nuovargis: nau-
jausi tyrimai parodė, kad 
meduje esantis cukrus orga-
nizmui labiau naudingas nei 
žalingas. Vyresnio amžiaus 
žmonės, kurie reguliariai 
vartoja lygiomis dalimis 
sumaišytą cinamoną su me-
dumi, yra budresni ir judres-
ni. Tyrimą atlikęs dr. Mil-
tonas sako, kad dukart per 
dieną - ryte ir popiet apie 15 
val. - išgeriant stiklinę van-
dens su puse šaukštelio me-
daus ir žiupsneliu cinamono, 
per savaitę galima atgauti 
prarastas jėgas.
 Nemalonus burnos 
kvapas: Pietų Amerikoje 
įprasta rytais skalautis gerklę 
skysčiu, gautu karštame van-
denyje ištirpinus šaukštelį 
medaus ir malto cinamono – 
po tokios procedūros gaivus 
burnos kvapas išlieka visą 
dieną.
 Pablogėjusi klausa: 
kas rytą ir vakarą suvalgykite 
pastos iš lygiomis dalimis 
sumaišyto medaus ir cina-
mono – klausa pagerės.

PABAiGA
Delfi.lt

 vaclovas Bielskis (1870 m. 
gegužės 1d. – 1936 m. rugsėjo 9d.) – 
lietuvių knygnešys, žurnalistas, visuomenės 
veikėjas.
 Karolis Garuckas (1908 m. 
gegužės 1 d. – 1979 m. balandžio 6 d.) – 
lietuvių kunigas, skatino blaivybę, kovojo 
už žmogaus ir Bažnyčios teises rusų oku-
pacijos metais.
 Mindaugas Panka (gimė 1984 m. 
gegužės 1 d.) – lietuvių futbolininkas, vie-
nas stipriausių žaidėjų.
 Alessandro  Scarlatti (1660 m. 
gegužės 2 d. – 1725 m. spalio 22 d.) – italų 
kilmės baroko kompozitorius, žymus savo 
operomis ir kantatomis. Laikomas Neapo-
lio operos mokyklos pradininku.
 Jekaterina ii (1729 m. gegužės 
2 d. – 1796 m. lapkričio 17 d.) – Rusijos 
imperatorė, ilgiausiai Rusiją valdžiusi mo-
teris (34 metus). Jos valdymo laikotarpis 
vadinamas Rusijos aukso amžiumi, Rusija 
tuo metu tapo viena galingiausių valstybių 
Europoje, buvo modernizuotas jos valdy-
mas (vakarietiška kryptimi). Jos citatos: 
„Būk drąsus, nes drąsi siela gali pataisyti 
net ir katastrofišką situaciją“, „Valdžia be 
tautos pasitikėjimo yra niekas“, „Kuo dau-
giau žmogus žino, tuo daugiau jis atleidžia“.
 Jurgis Baltrušaitis (1873 m. 
gegužės 2 d. – 1944 m. sausio 3 d.) – 
lietuvių poetas - simbolistas, diplomatas, 
vertėjas.
 Romualdas Murauskas (1934m. 
gegužės 3d. – 1979 m. gegužės 23d.) 
– lietuvių boksininkas, daugkartinis 
Lietuvos ir TSRS čempionas, Melbour-
no olimpinių žaidynių bronzos medalio 
laimėtojas 1956 m.
 Audrey Hepburn (1929 m. 
gegužės 4 d. – 1993 m. sausio 20 d.) – 
britų aktorė, filantropė. Laikoma trečia 
iškiliausia scenos legenda moterimi 
Amerikos kino istorijoje. Taip pat laikoma 
viena gražiausių (natūralaus grožio) visų 
laikų moterų. Yra laimėjusi Tony, Aka-
demijos, Emmy, Grammy, BAFTA apdo-
vanojimus. Dirbo UNICEF organizacijoje 
savanore Afrikoje, Pietų Amerikoje, Azi-
joje.
 valdemaras chomičius (gimė 
1959 m. gegužės 4 d.) – buvęs lietuvių 
krepšininkas, treneris, daugkartinis 
čempionas.
 Jurgis Kairys (gimė 1952 m. 
gegužės 6 d.) – lietuvių lakūnas, aviaci-
jos inžinierius, akrobatinio skraidymo 
meistras, pasaulio ir Europos akrobatinio 
skraidymo čempionas, geriausias akro-
batinio skraidymo meistras pasaulyje nuo 
1996 iki 2006 m. Daugkartinis Grand Prix 
varžybų prizininkas.  Yra praskridęs po 
Kauno Simono Daukanto, visais Vilniaus 
Neries tiltais. Nuolat kuria naujas akro-
batinio skraidymo figūras.
 Jonas valančiūnas (gimė 1992 
m. gegužės 6 d.) – Lietuvos krepšininkas, 
Lietuvos nacionalinės rinktinės, Vilniaus 
„Lietuvos rytas“ žaidėjas. Šiuo metu 
žaidžia NBA. 

 Janina Miščiukaitė - Brazaitienė 
(1948 m. gegužės 10 d. – 2008 m. vasario 
20 d.) – lietuvių dainininkė, klarnetininkė, 
dėstytoja. Jos vardu pavadinta meno 
mokykla Jonavoje.
 Jeronimas vincentas Radvila 
(1759 m. gegužės 11 d. – 1786 m. rugsėjo 
18 d.) – LDK didikas, valstybės veikėjas, 
valdė Baltarusijos miestą.
 Rolandas Kazlas (gimė 1969 
m. gegužės 11 d.) – lietuvių aktorius, 
režisierius, komikas. Vaidino: „Balko-
nas“, „Vienui vieni“, „Vaikai iš „Amerikos“ 
viešbučio“, „Nekenčiu reklamos“, 
„Dviračio žynios“. Apdovanotas 2 Auksi-
niais scenos kryžiais kaip geriausias ak-
torius, Lietuvos nacionaline kultūros ir 
meno premija ir kt.
 cate Blanchett (gimė 1969 m. 
gegužės 14 d.) – australų aktorė, gavusi 
daugybę kino apdovanojimų, įskaitant 
Akademijos, Aktorių gildijos, Auksinius 
gaublius, Bafta  ir Oskaro apdovanoji-
mus. Jos filmai: „Elžbieta I“, „Aviatorius“, 
„Džesmina“, „Žiedų valdovas“, „Babelis“, 
„Indiana Džounsas“ ir kt.
 Andy Murray (gimė 1987 m. 
gegužės 15 d.) – škotų ir britų profesionalus 
tenisininkas, Didžiosios Britanijos Nr. 1 ir 
buvęs pasaulio Nr. 2. Vienas iš nedaugelio 
žmonių teniso istorijoje, uždirbusių virš 30 
mln. dolerių per savo karjerą. Užsiima lab-
daringa veikla kartu su David Beckham.
 Rimas Kurtinaitis (gimė 1960 
m. gegužės 15 d.) –  buvęs lietuvių 
krepšininkas, treneris. Žaidė Kauno 
„Žalgiryje“, olimpinis čempionas, Lietuvos 
jaunimo rinktinės vyr. treneris, Vilniaus 
„Lietuvos Ryto“ vyr. treneris, šiuo metu 
Rusijos komandos „Chimki“ vyr. treneris.
 Popiežius Jonas Paulius ii (1920 
m. gegužės 18 d. – 2005 m. balandžio 2 d.) – 
lenkų kilmės Katalikų bažnyčios popiežius 
1978-2005 m. Vienas ilgiausiai išbuvusių 
popiežiaus pozicijoje. Prisidėjo prie komu-
nizmo ir kitų diktatūrų žlugimo, pagerino 
Katalikų bažnyčios bendradarbiavimą 
su kitų religijų bažnyčiomis, nepritarė 
homoseksualizmui (laikė tai velnio ide-
ologija). Vienas iš daugiausiai keliavusių 
pasaulio lyderių (aplankė 129 šalis, 1993 
m. - Lietuvą). Popiežius yra gerbiamas ir 
mylimas bei laikomas autoritetu dauge-
lio Lietuvos žmonių. Jo vardu pavadintos 
gimnazijos Vilniuje ir Kaune, piligrimų 
kelias, Kauno parapija. Jo citatos:  „Ateitis 
prasideda šiandien, ne rytoj“, „Nebijok eiti 
ten, kur nežinai. Tiesiog ženk be baimės 
žinodamas, kad Aš (Dievas) esu su tavimi, 
dėl to tau nieko bloga nenutiks, daryk tai su 
pilnu tikėjimu ir pasitikėjimu“, „Didžiulis 
pavojus yra šeimai tokioje visuomenėje, 
kurioje garbinamas malonumas, komfor-
tas ir nepriklausomybė. Žmonės uždaro 
širdis ir tampa savanaudžiais“, „Kad šeima 
taptų džiaugsminga turi stengtis ir tėvai, 
ir vaikai – kiekvienas šeimos narys turi 
tapti vienas kito „tarnu““,„Laisvė – tai ne 
darymas to, ko norim, bet turėjimas teisės 
daryti tai, ką privalom“.

žyMiŲ žMONiŲ GiMiMO DATOS 
- GEGUžĖ -

1d. - Tarptautinė darbo diena. Gegutės diena. Lietuvos 
įstojimo į Europos Sąjungą diena.
3d. - Motinos diena. Pasaulinė spaudos laisvės diena.
4d. - Šv. Florijonas, Gaisrų sergėtojo diena.
5d. - Tarptautinė akušerių diena.
6d. -  Tarptautinė diena be dietų.
7d. - Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. 
8d. - Šv. Stanislovas. Lietuvos muitinės įkūrimo diena. 
Antrojo pasaulinio karo aukų atminimo diena. Buhalterių 
diena. Tarptautinė raudonojo kryžiaus diena.
9d. - Europos diena. 
12d. - Tarptautinė slaugytojų diena. 
13d. -  Meilės diena, deivės Mildos šventė. 
14d. - Šeštinės. Pilietinio pasipriešinimo diena. 
15d. - Šv. izidorius. Tarptautinė šeimos diena. 
17d. - Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės 
vienybės diena. Tarptautinė mirusiųjų nuo AIDS atminimo 
diena. 
20d. - Pasaulinė meterologų diena. 
21d. - Pasaulinė kultūrų puoselėjimo diena. 
24d. - Sekminės.
28d. - Tarptautinė moterų sveikatos gerinimo diena. 
29d. - Tarptautinė Jungtinių Tautų 
taikos saugotojų diena. 
Nacionalinė vyrų diena.
31d. - Pasaulinė diena 
be tabako.

GEGUžĖS MĖNĖSiO
 ŠvENTĖS iR ATMiNTiNOS DiENOS
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 2014-tiems metams „Tėviškės Aidų“ elek-
troninio ir pašto persiuntimo kaina Australijoje 
$60, užjūryje $A100.
 Esame dėkingi visiems, kurie kasmet, šalia 
prenumeratos, paskiria auką, ir kurie nepamiršta 
TA savo palikimuose. Visos aukos leidžia leidiniui 
gyvuoti. Skelbimai už 1 cm per 2 skiltis - $5.00. Nuo-
latiniams skelbėjams daroma nuolaida. Užuojautos 
ir padėkos nuo $25. Sveikinimai $20. Palengvinti 
laiškų išlaidas, prašome, kartu su užuojauta ar 
padėka, atsiųsti mokestį. Prašome čekius rašyti var-
du “Tėviškės Aidai”. (Please write cheques/money 
order in name of “Teviskes Aidai”).
 Už skelbimų ir pasirašytų straipsnių turinį 
neatsakome. Redakcija korespondencijas trumpina 
ir taiso savo nuožiūra.

TĖviŠKĖS AiDAi 
ABN 59 479 733 423

Š.m. gegužės 1 - 4 dienomis Lietuvos 
Respublikos ambasada Japonijoje orga-
nizuoja išvažiuojamąją konsulinę misiją 
į Australiją, Melburną, kurios metu bus 
teikiamos konsulinės paslaugos Australi-
joje gyvenantiems lietuviams. 
Misijos metu bus atliekamos šios 
konsulinės funkcijos:
- priimami prašymai dėl Lietuvos 
Respublikos pasų išdavimo (keitimo), 
konsulinis mokestis – 100 eurų* (suau-
gusiems), 50 eurų* (nepilnamečiams vai-
kams ir pensininkams);
- priimami prašymai dėl Lietu-
vos Respublikos pilietybės, konsulinis 
mokestis* – 50 eurų;
- priimami prašymai dėl civilinės 
būklės aktų (užsienyje sudarytų LR 
piliečių santuokų, vaikų gimimo ir kt.) 
apskaitymo Lietuvoje, konsulinis mokes-
tis – 20 eurų*;
- priimamos Lietuvos Respublikos 
piliečių, išvykusių iš Lietuvos ilgesniam 
nei 6 mėnesių laikotarpiui, gyvenamo-
sios vietos deklaracijos, nemokamai. 
 *Konsulinis mokestis bus ren-
kamas Australijos doleriais, pagal 
prieš misiją patvirtintą keitimo kursą, 
ir bus priimamas tik grynais pini-
gais. Taip pat prašome turėti tikslią 
mokesčio sumą. Konsulinės paslaugos 
bus teikiamos tik asmenims, dėl jų at-
likimo užsiregistravusiems iš anksto. Dėl 
išankstinės registracijos prašome kreiptis 

į Lietuvos garbės konsulę p. Danutę Lev-
ickis, tel. (03) 9840 0070; el. paštas: lith-
consul@yahoo.com.au 
Lietuvos ambasados Japonijoje atstovas 
Australijoje dirbs:
Melbourne (Melbourne Lithuanian 
Club; adresas: 44 Errol Street, North Mel-
bourne) 
Gegužės 1 d. (penktadienį) nuo 9 iki 
17val. (pertrauka nuo 13 iki 14 val.),
Gegužės 2 d. (šeštadienį) nuo 9 iki 17 val. 
(pertrauka nuo 13 iki 14 val.),
Gegužės 3 d. (sekmadienį) nuo 9 iki 17 
val. (pertrauka nuo 13 iki 14 val.),
Gegužės 4 d. (pirmadienį) nuo 9 iki 17 
val. (pertrauka nuo 13 iki 14 val.).
 Informaciją apie būtinus pateikti 
dokumentus kreipiantis dėl konsulinių 
paslaugų misijos metu (Lietuvos Respub-
likos pilietybės, paso, vaiko gimimo ar 
Australijoje sudarytos santuokos apskai-
tymo ar pan.) galite rasti Lietuvos am-
basados Japonijoje interneto puslapyje 
http://jp.mfa.lt (žr. „Konsulinė infor-
macija“), o taip pat gauti susisiekus su 
Lietuvos generaline garbės konsule Mel-
bourne p.Danute Levickis, tel. (03) 9840 
0070 arba el. paštu lithconsul@yahoo.
com.au; Lietuvos generaline garbės kon-
sule Sidnėjuje p.Ginta Viliūnas, tel. (02) 
9969 6232 arba el. paštu gintav@optus-
net.com.au; LR ambasada Japonijoje tel. 
+81 3 3408 5091 arba el. paštu consul.jp@
urm.lt. 

KONSULiNĖ MiSiJA Į AUSTRALiJĄ, MELBOURNĄ 
2015 M. GEGUžĖS 1 - 4 D.D.

DOKUMENTiNiS FiLMAS
Kviečiu pasižiūrėti NATO kanalo bendradarbiaujant su LR 
URM ir LRT sukurtą trumpą dokumentinį filmą „Blood 
brothers: why Lithuanians feel Ukraine‘s pain and how they 
avoided the same fate“. 
https://www.youtube.com/watch?v=yqfBkJNRyn0&featu
re=youtu.be
 „Atiduok Tėvynei, ką privalai!“

vrš. Gintautas Mauricas

ARGENTiNOS LiETUviŲ BENDRUOMENĖ
Naujasis Argentinos Lietuvių Bendruomenės (ALB 
ALOST) valdybos pirmininkas yra Jose (Juozas) Pulikas. 
El.paštas:  albalost@gmail.com. Adresas: Mendoza 2280 
(1870 ). Avellaneda. Buenos Aires. ARGENTINA.

LT BiG BROTHER
 Prasideda septintasis LT Big Brother sezonas. Big 
Brother - tai unikali galimybė studentams pasisemti žinių 
iš mentoriais tapusių patyrusių lietuvių profesionalų jau 
pasiekusių karjeros aukštumų savo srityse pasaulyje.
 Jei savo bendruomenėse turite studentų, kuriuos 
galėtų dominti šis projektas, prašytume pasiūlyti regis-
truotis http://www.ltbigbrother.com/registracija/
 Studentai visais iškilusiais klausimais gali rašyti į 
info@ltbigbrother.com

Jurgita Balaišytė, projekto koordinatorė

Australijos Lietuvių Fondui aukojo:
V. Aukštiejus $50 ($1485)

a.a. G. Kazokienės atminimui
B. Prašmutaitė $20 ($4155)

A&J Šimkai $20 ($1505)
 a.a E. Šurnienės atminimui
B. Prašmutaitė $20 ($4175)

Valdybos vardu dėkoju už aukas. Audrius Balbata, ALF iždininkas

MiELA AUSTRALiJOS LiETUviŲ BENDRUOMENE,

   2015 metų liepos 14-17 d. Vilniuje vyks Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Xv Seimas. Šia proga, atsis-
veikinanti XIV PLB valdyba, rengia šventinį koncertą.
Norime pakviesti Australijoje gyvenančius lietuvius, 
lietuvių kilmės vaikus, moksleivius, meninius kolektyvus, 
vokalinius ansamblius, šokėjus, skaitovus. Kviečiame sa-
viveiklinius ir profesionalius atlikėjus, ir prašome kraštų 
LB valdybų aktyviai įsijungti į dalyvių siūlymą, bei Kon-
certo programos kūrimą.
       Iškilus bet kokio pobūdžio klausimams prašom kreiptis 
į PLB Valdybos vicepirmininką Gintautą želvį, el. paštas: 
gintautaszelvys@mail.ru

 iNFORMAciJA APiE Šv. MiŠiAS MELBOURNE iR ADELAiDĖJE
 
 Gegužės mėnuo skiriamas Švč. Marijos garbei. Sekmadieniais po 12 val. Šv. 
Mišių giedosime Švč. Mergelės Marijos litaniją.
 Gegužės 3 d. (sekmadienį) – Lietuvoje minima Motinos diena. Šv. Mišių 
metu melsimės už gyvas ir mirusias Motinas. Šv. Mišiose motinoms bus teikiamas 
palaiminimas.
 Nuo pirmadienio iki penktadienio (gegužės 4 d. iki 8 d.) 11 val. mūsų 
koplyčioje (18 Henry Street, Kensington, VIC 3031) Šventosiose Mišiose melsiuosi 
už gyvas ir mirusias motinas. Šeštadienį ir sekmadienį 11 val. melsiuosi ta pačia 
intencija Adelaidės lietuvių koplyčioje.

Melbourno Arkivyskupijos Lietuvių Katalikų kapeliono 
telefono numeris yra: 0404 544 745 skambinant iš užsienio: +61 404 544 745.
Elektroninis paštas: Juozas.Deveikis@cam.org.au arba djuozas@gmail.com

Aukos “Tėviškės Aidams”
Marija Kubiliūtė - Walker $25, Danuta Zonius $20, 

anonimas $50.
ALKFederacijos valdyba ir  redakcija 

nuoširdžiai  dėkoja už aukas.

PADĖKA
Nuoširdi padėka už metines aukas Danutei Monikai 
Baltutienei, Danutai Zonius ir žmogui, kuris neįvardino 
savęs. Kapelionatui buvo paaukota dar $90.

Kun. Juozas Deveikis
Australijos Lietuvių kapelionas
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PLAUKiMO NAUJiENOS
iŠ viSO PASAULiO

J. Jefimova išalkusi plaukimo ir pergalių 

 Rusijos sostinėje Maskvoje tęsiasi 
šios šalies plaukimo čempionatas. Jame 
dalyvauja ir pagrindinė Rūtos Meilutytės 
konkurentė Julija Jefimova, kuri po 
diskvalifikacijos sugrįžo į baseiną su 
didelėmis ambicijomis. Antradienį J. Je-
fimova dalyvavo ir 200 metrų plaukimo 
krūtine rungties finale.
 Rusė, kuri atstovauja Tiumenės 
sričiai, distanciją įveikė per 2 min. 22,12 
sek., finišavo pirma ir iškovojo antrą 
Rusijos pirmenybių aukso medalį. Antra 
buvo Vitalina Simonova (2:23,56). Trečią 
vietą finale užėmė turkė Viktorija Giuneš 
(2:24,48). Visos šios plaukikės įvykdė 
2015 metų pasaulio čempionato, kuris 
vyks Kazanėje, normatyvą (2:26,22).

Olimpinis čempionas M. Phelpsas po 
diskvalifikacijos vėl sugrįžo į baseiną

 18 kartų olimpinis čempionas 
Michaelas Phelpsas pirmą kartą po 
6 mėnesių diskvalifikacijos dalyvavo 
plaukimo varžybose. Tačiau sugrįžimas 
nebuvo čempioniškas.
 Ketvirtadienį 29-erių amierikie-
tis laimėjo 100 metrų plaukimą peteliške, 
bet buvo vos 17-as 400 metrų plaukime 
laisvuoju stiliumi. Jo laikas – 4:02.67 
min.
 Nors tai leido sportininkui 
varžytis C finale, startuoti jis atsisakė. Jis 
taip pat atsisakė plaukti 100 metrų nu-
gara, nes visas jėgas kaupia 200 metrų 
kompleksiniam plaukimui ir 100 metrų 
laisvuoju stiliumi rungčiai.
 M. Phelpsas sulaukė diskvalifi-
kuotas po to, kai rugsėjį buvo sulaikytas 
girtas vairuojantis automobilį.
 22 olimpinius medalius laimėjęs 
atletas trokšta prasibrauti į 2016 metų 
Rio de Žaneiro olimpiadą.

Nauja auksinė žuvelė?

 Liepojoje, Latvijoje, vykusiame 
atvirajame čempionate varžėsi ir keli Lie-
tuvos atstovai.
 Alytaus sporto ir rekreacijos cen-
tro auklėtinė Greta Gataveckaitė 400m 
laisvuoju stiliumi nuotolį nuplaukė 
per 4:26,86 min. ir pagerino Lietuvos 
mergaičių iki 15 metų rekordą. Anks-
tesnis rekordas priklausė ne kam kitam, 
o Rūtai Meilutytei ir buvo 4:28,49 min. 
Jis pasiektas 2011-aisiais – likus metams 
iki Rūtos iškovoto olimpinio aukso.
 Ne mažiau įspūdingai skamba ir 
tai, kad G. Gataveckaitė antroje vietoje 
likusią Karoliną Kulikovą (4:43,35 min.) 
aplenkė net 16,49 sek.!
 Lietuvė užtikrintai triumfavo ir 
200 metrų distancijoje, kurią įveikė per 
2:08,74 min. – beveik 6 sek. greičiau nei 
K. Kulikova (2:14,56 sek.).

Delfi.lt

LATE APRiL SPORTS BRiEFS wiTH ALEX TiGANi

TENNiS: 
 Lithuanian Ričardas 
Berankis captured his first dou-
bles title with partner Teymuraz  
Gabashvili (Russia) defeating the 
famous Bryan brothers (USA) be-
fore taking down Treat Huey (Phil-
ippines) & Scott Lipski (USA) in 
straight sets on clay in Houston, 
Texas. The pair collected $13,490 
US dollars prize money as a result; 
bringing Berankis’ 2015 winnings 
to $114,195 and his career total to 
$1,144,165.
 Earlier in the tournament 
Berankis was spotted in Houston 
with Lithuanian basketballer Do-
natas Motiejūnas, pictured prom-
inently on social networks.

SOccER (A-Lyga):  
 FK Trakai has climbed to 
the top of the Lithuanian table off 
the back of six consecutive wins. 
The side is managed by valdas Ur-
bonas, a mastermind of Lithuani-
an football who saw years of suc-
cess with Ekranas Panevėžys prior 
to their bankruptcy last December. 
 Russian import Andrei 
Panyukov (Atlantas Klaipeda)’s 
leads the A-Lyga’s goal scoring list 
having kicked 11 goals in his spread 
between four games – not bad for a 
20-year-old.  Lukas Kochanauskas 
leads the scoring sheet at Trakai 
having kicked five majors includ-
ing 2 goals in his side’s 4:0 victory 
over Šiauliai.

 

vilniaus Gedimino tech-
nikos universitetas (vGTU) – 
prestižinis, šiuolaikiškas, vienas 
didžiausių Lietuvos universitetų, 
teikiantis kokybiškas studijas, 
pagrįstas moksliniais tyrimais ir 
praktine patirtimi, laukia Jūsų, 
nes ateitis kuriama čia! 
 Vilniaus Gedimino tech-
nikos universitetas užtikrina 
šiuolaikiškas, į darbo rinką 
orientuotas studijas ir rengia 
kvalifikuotus, kūrybiškus ir so-
cialiai aktyvius specialistus. 
Absolventų istorijos liudija, kad 
universitete įgyjamos žinios, 
kompetencijos ir patirtis padeda 
sėkmingai įsitvirtinti tiek Lietu-
vos, tiek užsienio mokslo ir dar-
bo rinkose. 
 Universitete galima 
studijuoti technologijos, fizinių, 
socialinių, humanitarinių 
mokslų ir meno sričių pirmo-
sios, antrosios studijų pakopų ir 
vientisųjų studijų programas.
 Plačiau apie VGTU baka-
lauro studijas rasite internete 
www.vgtu.lt/stojantiesiems.
 Valstybės finansuojamą 
studijų vietą gali gauti Lietu-
vos Respublikos piliečiai ir 
lietuvių kilmės užsieniečiai. 

Pastarieji turi pateikti lietuvių 
bendruomenės, iš kurios at-
vyko, pažymą, patvirtinančią 
lietuvišką kilmę.
 Užsieniečiai, stodami 
į VGTU, turi pateikti Studijų 
kokybės vertinimo centro (www.
skvc.lt) atliktą įgytos kvalifikaci-
jos įvertinimą. Vertinimas yra 
reikalingas, nes jo metu nustato-
mi užsienyje baigtų mokomųjų 
dalykų, reikalingų konkur-
siniam balui apskaičiuoti, ati-
tikmenys Lietuvos bendrojo 
lavinimo mokyklų dalykams. 
Išeivijai ir lietuvių kilmės 
užsieniečiams pridedamas 1 
papildomas balas, dar 1 papil-
domas balas pridedamas asme-
nims, baigusiems šias mokyklas: 
Vasario 16-osios gimnaziją, 
Punsko Kovo 11-osios ben-
dro lavinimo licėjų, Maskvos 
Jurgio Baltrušaičio lietuvių 
etninės kultūros bendrojo la-
vinimo vidurinę mokyklą, Ry-
gos lietuvių vidurinę mokyklą, 
Pelesos privačią bendrojo lavi-
nimo vidurinę mokyklą lietuvių 
mokomąja kalba, Rimdžiūnų 
vidurinę mokyklą lietuvių 
dėstomąja kalba (užsienio šalių 
institucijose išsilavinimą įgijusių 
asmenų konkuravimo dėl 
priėmimo į valstybės finansuoja-
mas studijų vietas tvarkos aprašą 
galite rasti internete https://
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/

dd91cc70d67e11e3bb00c40f-
ca124f97).
 Siekdamas valstybės fi-
nansuojamos vietos VGTU, sto-
jantysis turi pateikti prašymą 
Bendrojo priėmimo į Lietu-
vos aukštąsias mokyklas metu. 
Plačiau apie Bendrojo priėmimo 
organizavimą www.lamabpo.
lt arba VGTU Stojančiųjų 
priėmimo ir informavimo cen-
tre www.vgtu.lt/stojantiesiems.
 Priėmimą į magist-
rantūros studijas organizuoja 
ir vykdo VGTU Stojančiųjų 
priėmimo ir informavimo 
centras. Plačiau apie studijų 
programas, pasirinkimo gali-
mybes, konkurso organizavimą, 
priėmimo sąlygas skaitykite 
internete www.vgtu.lt/magist-
rantura arba teiraukitės el. paštu 
magistrantura@vgtu.lt.
 Į VGTU magistrantūros 
studijas priimami asmenys, 
baigę bakalauro studijas ir tu-
rintys ne žemesnį kaip bakalauro 
kvalifikacinį laipsnį. Asmenys, 
įgiję reikiamą kvalifikaciją ne 
Lietuvos aukštojoje mokykloje, 
privalo Stojančiųjų priėmimo 
ir informavimo centrui pateik-
ti Studijų kokybės vertinimo 
centro bei LR švietimo ir mok-
slo ministerijos sprendimą dėl 
užsienyje įgyto aukštojo mok-
slo išsilavinimo vertinimo ir 
pripažinimo (www.skvc.lt).

viLNiAUS GEDiMiNO TEcHNiKOS UNivERSiTETAS – 
PUiKiOS STUDiJŲ GALiMyBĖS PASAULiO LiETUviAMS

 
Lithuania’s national team will travel 
to Hungary for the 2015 EuroBas-
ket in June however the girls face a 
tough draw in the group stage.
 Travelling to the city of 
Sopron, Lithuania will first battle 
Spain – the reigning EuroBasket 
winner and runner up to the USA 
in the 2014 World Championships. 
The girls will then take on Slovakia 
(1997 final rematch), Hungary and 
then Sweden, (assistant) coached by 
Lithuanian legend Jurgita Kaušaitė.

 The Lithuanian national 
team returned from Moldova after 
competing in the 2017 Women’s 
Euroleague preliminary round 
Group 1. Lithuania initially faced 
defeat to the host nation in their 
first International win since 2006.
 Nevertheless Lithuania did 
secure a 2:0 win over Luxembourg 
thanks to goals from Sonata Vana-
gaite (16’) and Rasa Imanalijeva 
(86’).  The Lithuanians then tied 1:1 
with Latvia.

wOMEN’S BASKETBALL:  

wOMEN’S SOccER: 

valdas Urbonas


