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[ Lietuvos įvykių apžvalga
R. Paksas jau paskirtas

Antradienį, gegužės 18 d., Seimas ab
soliučia balsų dauguma patvirtino Mi
nistru Pirmininku Vilniaus merą konser-

Naujasis Lietuvos Ministras Pirminin
kas Rolandas Paksas
vatorių RolandąPaksą. Užjįbalsavo 105 
įvairių frakcijų Seimo nariai. LDDP frak
cija ir demokratas Saulius Pečeliūnas -12 
parlamentarų - susilaikė, o socialdemok
ratas Juozas Olekas netyčia nuspaudė 
mygtuką „prieš“, tačiau nenorėjo kelti 
sumaišties perbalsavimu. Sekančią dieną 
prezidentas Valdas Adamkus pasirašė 
dekretą ir Rolandas Paksas formaliai tapo 
Ministru Pirmininku.

Naujasis premjeras ketina siekti, kad 
konservatoriai prisiimtų atsakomybę už 
naujosios Vyriausybės veiklą. Dėl to turė
tų būti nuspręsta Konservatorių partijos 
suvažiavime liepos mėnesį. Trečiadienį 
R. Paksas kartu su Prezidentu ir Seimo 
Pirmininku Prezidentūroje aptarinėjo 
Vyriausybės sudarymo principus, progra
mą k artėjantį premjero vizitą į Maskvą, 
kuris turėtų įvykti birželio pabaigoje. 
Konkrečių naujosios Vyriausybės narių 
pavardžių neminėta. Naująją Vyriausybę 
premjeras turi suformuoti per 15 dienų. 
Sutarta, kad formuojama Vyriausybė turi 
išlikti koalicinė-joje turi vyrauti minis
trai politikai, tačiau turėtų būti ir ministrų 
specialistų. Premjero nuomone, likus pu
santrų metų iki Seimo rinkimų, nereikėtų 
jungti ar kitaip pertvarkyti dabartines 
ministerijas. Formuodamas Vyriausybę, 
premjeras ketina susitikti su visomis 
organizacijomis, kurios gali lemti valsty
bės gyvenimą.

Ministro Pirmininko požiūris

„Lietuvai reikia efektyvios, kompe
tentingos Vyriausybės, kuri sudarytų są
lygas ir netrukdytų savarankiškai ir kūry
bingai dirbti visiems, kurie tai sugeba, 
bei padėtų išgyventi tiems, kurie patys to 
negali", - Seime sakė R. Paksas. Jo 
nuomone, trumpam laikui suburti kvali
fikuotai ir efektyviai dirbantį bendradar
bių būrį bus bene sunkiausias uždavinys. 
„Net ir labai sėkmingai parinkę ministe
rijų vadovus, dar neturėsime veiklios ir 
efektyvios Vyriausybės, jeigu ja nepati
kės kitos valdžios institucijos, o ypač 
visuomenė. Pasitikėjimo Vyriausybe defi
citas gali sugriauti pačius geriausius 
sprendimus, ir tai tebėra nemaža mūsų 

Šalies problema. "Gerų valdžių nebūna 
tai kiekvienam Lietuvos piliečiui į krau
ją įaugusi nuostata ", - teigė R. Paksas. Jis 
nežadėjo, jog dabar valdžia bus gera, bet 
teigė sieksiąs, kad Vyriausybės veikla 
būtų kuo aiškesnė, o sprendimai visiems 
suprantami.

Svarbiausiu Lietuvos siekimu R. Pak
sas laiko stabilų Lietuvos ekonomikos 
augimą. Netrukdyti šiam augimui, o suda- 
ryti kuo palankiausias.sąlygas turėtų būti 
pagrindinis busimosios Vyriausybės rū
pestis. Perėmęs Vyriausybės vairąR. Pak
sas stengsis nešvaistyti valstybės biu
džeto, vykdys griežto taupumo ir efek
tyvumo politiką. Kitas svarbus uždavi
nys - darbo vietų steigimas, ypač kaime, 
ir žemės ūkio produkcijos eksporto ska
tinimas.

Naujos Vyriausybės ypatingas rūpes
tis bus liberalizuoti verslo sąlygas ir baig
ti mokesčių reformą. „Supaprastinę pai
nią mokesčių sistemą, pelnytume kele- 
riopąnaudą. Pasiektume aiškumo, skatin
tume verslą, palengvintume nežinią, sle
giančią kiekvieno pečius, ir svarbiausia - 
sudarytume sąlygas daugeliui mūsų žmo
nių jaustis sąžiningais ir oriais pilie
čiais", - sak i R-„Paksas. Jis stengsis kuo 
atidžiau išsiaiškinti, ar dalies mokesčių ir 
muitų administravimas nekainuoja bran
giau nei jų teikiamas indėlis į biudžetą. 
Taip pat bus svarbu visokeriopai plėtoti 
ir skatinti savivaldą.

LUKoil vėl sustabdė naftą
Jau antrą kartą šiais metais nutrūkus 

žaliavos tiekimui stabdoma „Mažeikių 
naftos“ įmonė. Sausio-vasario mėnesiais 
16 dienų sustabdyta „Mažeikių nafta“ 
patyrė beveik 20 mln. litų nuostolį. 
Pirmąkart naftos tiekimas buvo nutrauk
tas dėl to, kad nebuvo ilgalaikių susita
rimų. o šįkart manoma, kad tokiu žings
niu Rusija nori pademonstruoti savo po
žiūrį į Lietuvos ketinimą naftos komp
leksą parduoti JAV kompanijai „Wil
liams“. „Mažeikių nafta" buvo pradėta 
stabdyti gegužės 21 dienos rytą ir turėjo 
būti visiškai sustabdyta po kelių dienų. 
Prastovos metu bus atliekamas remontas. 
Taip siekiama sumažinti finansinius 
nuostolius.

Kaip pareiškė „Mažeikių naftos“ va
dovas Gediminas Kiesus, jo bandymai 
gauti naftos iš kitų, t.y. ne LUKoil, Rusi
jos šaltinių buvo nesėkmingi. G. Kiesus 
pripažino, kad naftos sustabdymu Rusija 
atvirai daro spaudimą Lietuvai už tai, kad 
ji ketina pagrindinį naftos ūkį perduoti 
valdyti JAV bendrovei „Williams“. „ Yra 
Rusijos kuro ir energetikos ministerijos 
patvirtinti naftos tiekimo Lietuvai grafi
kai, už ją jau sumokėta, bet naftos Ma
žeikiuose nėra ", - sakė G. Kiesus. Ir kai jis 
norėjęs išsiaiškinti, LUKoil vadovai net 
nerado laiko su juo susitikti.

Naftos žinovai teigia, kad Lietuvos 
gyventojams „Mažeikių naftos“ stabdymas

"Neringa" — Dail. Leonas Urbonas

neturės jokios įtakos, nes benzino galima 
įsivežti iš užsienio; be to, jis tada būtų 
dar pigesnis negu gaunamas iš „Mažeikių 
naftos“. Tačiau šios perdirbimo įmonės 
stabdymas turės neigiamos įtakos Lietu
vos valstybės iždui. Gamykla per metus į 
valstybės biudžetą sumoka apie pusantro 
milijardo litų mokesčių. Tai dalis sel’,‘0, 
kurį „Mažeikių nafta“ gauna perdirbdama 
iš Rusijos gaunamą naftą ir atitinkamus 
produktus eksportuodama į užsienį. Ne
sant perdirbimo, nėra ir pelno.

Politiniai naftos aspektai
Nežiūrint Rusijos valdžios atstovų 

(pvz. Rusijos ambasados Lietuvoje) aiš
kinimo, kad naftos tiekimo nutraukimas 
nesąs „blokada“, plačiai pripažįstama, kad 
įtampa dėl naftos yra esmėje politinė. Ru
sija norinti per naftą išlaikyti Lietuvą 
savo ekonominių interesų zonoje (ir ji 
turi stiprių šalininkų pačių lietuvių tarpe), 
bet kai kurie Lietuvos politikai tokiems 
Rusijos planams ryžtingai priešinasi ir 
strategiškai nori, kad Lietuvos naftos 
ūkyje vyrautų tokia vakarietiška kompa
nija, kuri jokių politinių užmačių neturi 
ir, be to, šeimininkauja racionaliai, pagal 
vakarietiškus įpročius. Šiai „antirusiškai“ 
linijai vadovavo ekspremjeras Gedimi
nas Vagnorius ir jo ūkio ministras Vincas 
Babilius. Dabartinis Rusijos spaudimas 
per naują naftos tiekimo nutraukimą su
prantamas kaip papildomas spaudimas 
Lietuvai tokiu metu, kai kaip tik šie du 
ekonomistai buvo priversti pasitraukti iš 
valdžios. Netiesioginiai mėginimai išlai
kyti Lietuvą Rusijos energetinėje siste
moje jau vyko ir anksčiau, ypač kai be
veik 10 metų vienokiais ar kitokiais bū
dais buvo atidėliojama ar net trukdoma 
naftos terminalo prie Baltijos jūros sta
tyba, per kurį Lietuva naftą galėtų įsivež
ti iš kitur ir tokiu būdu taptų saugi nuo 
Rusijos spaudimo per naftos tiekimo nu- 
traukinėjimus ar net ilgesnio laiko bloka
dą. Šiuo metu tokio terminalo statyba prie 
Būtingės jau baigiama.

Kalbėdamas apie dabar vėl susida
riusią įtampą kaip „pirmą didelę naujos ’ 
Vyriausybės egzaminą", už buvusios G. 
Vagnoriaus Vyriausybės strategiją gegu
žės 19 dieną pasisakė Vytautas Lands
bergis, siūlydamas kad iš naftos derybų 
nebūtų išjungtas Vincas Babilius. „Nors 
Vincui Babiliui turbūt sunku dirbti nau
joje Vyriausybėje, tačiau dėl valstybės 
ateities vertėtų, kad V. Babilius baigtų 
arba dalyvautų baigiant labai svarbias 
sutartis, išvedančias Lietuvą iš energe
tinės priklausomybės nuo Rusijos. „ Wil
liams “ kompanija neturi naftos, bet ji 
turi pinigų įmonei rekonstruoti, padeng
ti skolas ir padaryti įmonę tikrai pelnin
ga, daug pelningesne negu dabar, kai 
skolos auga ir akcijos nuvertėja. Naftos 
galima gauti ne vien tiktai iš LUKoil".

Pastarosiomis dienomis už „Williams“ 
pasisakė ir Prezidentas V. Adamkus. Pa
klaustas žurnalistų, ar G. Vagnoriaus bei 
V. Babiliaus atmetimas nereiškia ir 
„Williams" atmetimą LUKoil naudai, 
Prezidentas pareiškė; „Mano trumpas ir 
aiškus atsakymas - „Williams" turi būti 
Lietuvoji“. Bet jis pridūrė, kad neturįs 
pakankamai informacijos apie derybų su 
„Williams“ eigą ir kad šiuo klausimu 
vertėtų surengti atskirą pasitarimą.

„Williams“ pritaria projektui
Penktadienį, gegužės21 d„ JAV kom

panijos „Williams“ direktorių valdyba 
galutinai patvirtino investicijų projektą 
Lietuvoje ir išreiškė aiškų pritarimą są
lygoms, sutartoms su Lietuvos Vyriausybe 
šių metų balandžio mėnesį.

Pagal balandžio 15 dieną Lietuvos 
ūkio ir finansų ministrų bei „Williams 
Intemational“prezidentoJohnBumgamer 
pasirašytą susitarimą, „Williams“ įsigys 
pirmą „Mažeikių naftos“ 33% akcijų emi
siją ir vadybos kontrolę. JAV kompanija 
taip pat įgyja teisę įsigyti papildomus 
33% akcijų per septynerius merits po 
investicijų sutarties pasirašymo. Šią teisę
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Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.

dar turi patvirtinti Seimas.
„Williams Lietuva“ generalinis direk

torius Randy Majors pasidžiaugė, kad 
„Williams“ uždegė žalią šviesą. Pasak jo, 
tikimasi, kad „Williams“ investicijos Lie
tuvoje bus sėkmingos, o projekto įgyven
dinimui skirtas darbas taps realybe.

Indėnai mokys lietuvius
JAV elitinio muitinės patrulių pėdse

kių būrio „Prieblandos vilkai“, sudaryto iš 
Šiaurės Amerikos indėnų genčių karių, 
pareigūnai mokys Lietuvos pasieniečius. 
Trys JAV pareigūnai atvyko į Lietuvą, 
tarpininkaujant JAV ambasadai. Moky
mai vyks sunkiai prieinamose vietovėse 
Varėnos rajone esančioje Trumpalių už
kardoje. Indėnai mokys lietuvius, kaip 
atpažinti sienos pažeidėjus, juos susekti, 
nustatyti, kaip ir kada kirsta siena. Mo
kymuose bus rodoma vaizdinė medžiaga, 
vyks praktiniai užsiėmimai. „Prieblandos 
vilkai“, naudodamiesi senovės indėnų 
pėdsekystės metodais bei vadovauda
miesi jautria uosle, net praėjus savaitei 
gali nustatyti, kas, kaip ir kokia transpor
to priemone kirto sieną. Šis būrys tarp 
JAV ir Meksikos pasienyje dirbančių pa
reigūnų sulaiko daugiausia kontraban
dininkų, tarp jų ir narkotikų vežėjų.

Festivalis „Vilnius 2000“

Penktadienį, gegužės 21 dieną, pra
sidėjo festivalis „Vilnius 2000“. Pirmuoju 
renginiu eina akrobatinių skrydžių ren
ginys. Pasaulinio garso lakūno Jurgio, 
Kairio lėktuvui užstrigus muitinėje tarp 
Japonijos ir Korėjos, programai vadovaus 
naujasis Ministras Pirmininkas, taip pat 
akrobatinis lakūnas, Rolandas Paksas. 
Žadama, kad akr obatinė programa žiūro
vams kainuos daug nervų. Pirmąją naktį 
vyks didžiulis pirotechnikos spektaklis, 
kuriam atgabenta 1.5 tonos fejerverkų. 
Šiaip gi festivalio metu skambės daug 
muzikos, nuo klasikos iki rock'o. Tikima
si, kad festivalyje apsilankys 50 -100 000 
žmonių. Jau parduota 25 000 bilietų ir 
virš 4 000 sėdimų vietų.

Tremties filmų savaitė

Savaitę prieš festivalį buvo pristatomi 
filmai apie tremtį bei pasipriešinimą 
sovietinei okupacijai. Didžiausią reper
tuaro dalį sudaro žymaus kino režisie
riaus Edmundo Zubavičiaus dokumenti
niai filmai, sukurti 1993 - 1998 metais. 
Filmų temas atskleidžia jau patys pava
dinimai: „Partizanai“, „Partizanės“, „Karas 
po karo“, „Gyvenimas po mėnuliu“,,,Ne- 
mirties dainos“ ir kt. Partizanų vado, 
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio vado 
Jono Žemaičio atminimui yra skirtas 
Juozo Saboliaus ir Eugenijaus Ignata
vičiaus filmas „Ketvirtasis prezidentas“. 
Tremties istorija atgyja filmuose „Karla- 
gas - mirties žemė“, „Sibiro Lietuva“, 
„Šiaurės golgota“'.

Vietinės rinktinės kario odisėja
Antanas Kramilius

(Tęsinys išį 18 ,,M.P.“nr.)

Vokiečiai, išrikiavę mus po tris, 
apgraibomis patikrina, ir po to pradedame 
judėti link Vilniaus. Vyrai kalbėjo, kad 
kartu su vokiečiais matė patį bataliono 
vadą, kuris dar tebeturėjo savo pistoletą.

"Mūsų Pastogė" Nr.21 1999.5.31 psl.2

Byla agentui - smogikui
Generalinė prokuratūra baigė tirti ir 

Vilniaus apygardos teismui perdavė bu
vusio MGB agento-smogiko Zigmo 
Kašėtos baudžiamąją bylą, kurioje jis 
kaltinamas Lietuvos gyventojų genocidu 
sovietų okupacijos metais. 1929 metais 
gimęs Varėnos rajono Pilvingių kaimo 
gyventojas Z. Kašėta 1950 metais buvo 
užverbuotas sovietinės MGB agentu- 
smogiku. Bylos duomenimis, dėl jo nusi
kalstamos veiklos 1950-1951 metais bu
vo išduoti ir nužudyti šeši Lietuvos par
tizanai bei jų rėmėjai. Dar du Lietuvos 
gyventojai dėl Z. Kašėtos kaltės buvo 
įkalinti lageriuose.Tai pirmoji tokio po
būdžio byla.

Nubaustas
Buvęs Nemenčinės klebonas Ričar

das Jakutis nuteistas kalėti 6.5 metų, 
konfiskuojant visą turtą ir atimant teisę 2 
metus dirbti darbą, susijusį su materiali
ne atsakomybe. Kunigas, kurio bažnyti
nis statusas jau taiksčiau suspenduotas, 
nuteistas už svetimo turto pasisavinimą, 
iššvaistymą ir kitas finansines aferas. 
Kaltinamasis buvo suimtas teismo salėje. 
Teismas pripažino, kad jis skolintojams 
skolingas daugiau kaip 7 tnln. litų.

Trūkumai kasoje
Naujai išrinkta Lietuvos Šaulių sąjun

gos vadovybė pastebėjo netvarką ir trū
kumus perimtoje Sąjungos kasoje. Pasak 
naujojo Sąjungos vado L. Bakaičio, buvę 
vadovai manė turį teisę imti pinigus ir 
naudoti savo ar kitoms reikmėms. Buhal
terė buvo pasiėmusi iš užsienio gautus 
pinigus, nes čekis buvo jos vardu. „Tie 
Žmonės manė: kieno vardu pinigai Sąjun
gai yra aukojami, tam jie ir priklauso ", - 
sakė L. Bakaitis. Neapgailestavo ir buvęs 
Sąjungos vadasR.Mintautas. „Nesijaučiu 
esąs kaltas. Mes iš valstybės negavome 
nei cento. Jei kam ir esame atsakingi, tai 

.tik, užsienio šauliams,'kurie mus rėmė. O 
jie niekada nereiškė mums jokių preten- 
zi/ų“:,-sakė jis,Lietuvos rytui“.. . . :•

Lietuvos spauda primena, jog pana
šus konfliktas buvo kilęs Atgimimo me
tais, kai vienas iš tariamų Sąjungos atkū
rėjų lankėsi Šiaurės Amerikoje, ten su
rinko nemenkas sumas, bet Lietuvoje ne
atsiskaitė. Tąsyk budresnieji šauliai jį 
baudė fiziškai, bet šį karą reikalas turbūt 
atsidurs teisme.

Prostitucįjos bėdos
Už pelnymąsi iš prostitucijos verslo, 

vienas Londono teismas nubaudė 3 lietu
vius atvykėlius. Tomas Kazamakaitis (25 
metų) ir Žilvinas Paulauskas (25 metų) 
nubausti 3 metais kalėjimo, Alenas Čia- 
pas (27 metų) - 2.5 metų. Atlikę bausmę, 
jie tuoj bus iš Anglijos deportuoti. Kratų 
metu jų butuose bei jų valdomame bor- 
delyje rasta 6 300 svarų sterlingų ir 700 
JAV dolerių. Nuteistiesiems dirbo lietu
vaitės, kurių tuo metu užtiktos devynios. 
Tikrinant paaiškėjo, jog visi asmenys, 
vyrai ir moterys, įvažiavę į Angliją tuoj 
pasiprašė politinio prieglobsčio.

Parengė Vytautas Donicla

Vadinasi, jis nebuvo nuginkluotas.
Jau visai sutemus pasiekiame Vilniaus 

pakraščius. Mūsų kolona sustoja. Dairomės 
į šonus. Miesto matosi tik šviesos. Vaka
rinėje plento pusėje pastebime aukšta 
tvora aptvertą žardį, kurį vėliau pavadino
me darželiu. Vokiečių sargybiniai atidaro 
didžiulius vartus ir be jokių ceremonijų 
suvaro visą mūsų dalinį į tą aptvarą. Var-

< w Trumpai iš visur
Gegužės 15d. Vašingtone, Dulles aero

uoste, FBI pareigūnai suėmė 28 metų 
amžiaus Australijos pilietį Jean-Philippe 
Wispelaere, sugautą bandant parduoti 
svetimos valstybės agentams apie 900 
slaptų JAV gamybos dokumentų, že
mėlapių ir nuotraukų. Šių dokumentų 
kopijas J. P. Wispelaere pasigamino 
tarnaudamas Canberroje Australijos karo 
žvalgybos organizacijoje analitiku tarp 
1998 m. liepos ir 1999 m. sausio 12 d. 
J. P. Wispelaere gimė Kanadoje, bet užau
go Melbourne. Australijos organai tiria 
valstybės saugumo pažeidimą, gi suim- 
tąjam gresia kalėjimas iki gyvos galvos 
arba net mirties bausmė.

Gegužės 17 d. Sonja Gandhi pasitrau
kė iš Indijos Kongreso partijos pirmi
ninkės pareigų, kai trys įtakingi partijos 
lyderiai pareiškė protestą prieš jos pirmi
ninkavimą dėl jos ne indiškos kilmės. 
Sonja Gandhi yra populiari partijoje. Apie 
20 jaunų partijos darbuotojų bado strei
ku reikalavo jos grįžimo, gi gegužės 20 d. 
Kongreso partija pašalino visus tris prieš 
Gandhi pasisakiusius lyderius iš partijos. 
S. Gandhi atsiėmė savo atsistatydinimą.

Gegužės 17 d. JAV karinė vadovybė 
Europoje paleido du jugoslavus belais
vius karius, kuriuos buvo į nelaisvę pa
ėmę albanai sukilėliai Kosove balandžio 
mėnesį.

NATO tęsia Kosovo srities bei Jugo
slavijos bombardavimą. D. Britanija no
rėtų įvesti žemyno pajėgas. į Kosovo sri
tį, bet tam griežtai priešinasi Vokietija, 
Italija ir Graikija. NATO kalima Jugosla
viją bandymu panaikinti masinių žudy
nių pėdsakus. Serbai iškasa nužudytų 
albanų kūnus ir juos vėl palaidoja vietovė
se, kurias bombardavo NATO lėktuvai.

JAV dėjo daug vilčių į Apache ma
lūnsparnius, puolant Jugoslavijos kari
nius taikinius Kosovo srityje. Dabar pa

tus uždaro. Aplinkui iš lauko pusės vaikš
čioja vokiečių sargybiniai.

Viduje niekas nesako, ką reikia daryti. 
Gegužės vakaro šaltis jau pradeda sverb- 
tis prie išvargusio kūno. Vyrai, pasirinkę 
sausesnes vietas, sėda būriais, remdami 
kupras į viena kitą, kad būtų šilčiau. Tie, 
kurie nešėsi savo kuprines, buvo laimin
gesni, nes su savimi turėjo milines. Mano 
gi kuprinė su visais reikalingiausiais reik
menimis liko maistininko V. Kymanto 
vežime. Vokiečiai jį išsodino ir vežimą 
pasiėmė, kartu ir mano kuprinę. Palikęs 
tik su švarkeliu, glaudžiuosi barškančiais 
dantimis prie grupės vyrų. Bandome mie
goti. Miegas sunkiai eina į galvą. Šaltis, 
sulaukus vidurnakčio, smelkė kiaurai per 
visus kaulus. Pakilę vyrai pašokinėja, 
padaužo rankas įšonusirtruputį apšilę vėl 
sėda ant šlapios jaunos žolės.

Pagaliau išaušta antradienio, gegužės 
16 dienos, rytas. Lauke keičiasi vokiečių 
sargybiniai žaliais kautynių apsiaustais.

Duonmaišiuose ieškome duonos tru
pinių, nes čia apie valgio davimą niekas 
nešneka.

Pakilus saulutei, praeina šaltis ir dantų 
barškėjimas. Pakyla nuotaika, ir pradeda
me kalbėti apie tolesnę mūsų padėtį. 

aiškėjo, kad šie malūnsparniai negali veik
ti kalnuotose srityse, nes sunaudoja per 
daug degalų. Kosovo srities aukštumos 
siekia iki 3000 metrų nuo jūros lygio.

Gegužės 19d. Rusijos dūmą patvirtino 
pareigose Boris Jelcin paskirtą ministrą 
pirmininką Sergei Stepašin.

Gegužės 20 d. vakare prie vakarinių 
Malaizijos krantų užsidegė liuksusinis 
keleivinis garlaivis Sun Vista. Jis pasken
do tuoj po vidurnakčio, gaisrui išsiplėtus. 
Gelbėjimo valtimis išsigelbėjo visi laive 
plaukę 472 keleiviai ir 632 įgulos nariai.

Kuweit valstybės vyriausybė paskel
bė, kad nuo dabar moterims suteikiama 
balsavimo teisė. Taip pat moterys galės 
būti renkamos į parlamentą. Tai yra nau
jovė tarp Persų įlankos emiratų.

Gegužės 23 d. Vokietijos parlamentas 
išrinko naują Vokietijos prezidentą, 68 
metų amžiaus socialdemokratą Johannes 
Rau. Prezidentas išrinktas 5 metų ka
dencijai, kuri prasidės nuo liepos 1 d.

JungtiniųTautųatstovybėRytųTimore 
skundžiasi, kad indonezų kariuomenė ir 
policija nesilaiko tarptautinių susitarimų. 
Kariuomenė vis dar kariškai apmoko 
Indonezijos šalininkų miliciją, kuri savo 
ruožtu terorizuoja nepriklausomybės ša
lininkus. Kariuomenė ir policija nepralei
do J.T. atstovų, vykusių ištirti žudynes 
Atara kaime, kur buvo nušauti 32 ne
ginkluoti civiliai nepriklausomybės ša
lininkai. '■

Australijos vyriausybė nėra praradusi 
vilties pravesti mokesčių reformą, įvedant 
GST (Goods and Services Tax). Nepasi
sekus susitarti su nepriklausomu senato
rium B. Harradine, pradėtos derybos su 
Australijos demokratų partija, siekiant 
abiems pusėms priimtino kompromiso.

Paruošė Vytautas Patašius

Susitinku ir V. Kymantą. Jis apgailestau
ja, kad vokiečiai neleido jam paimti ma
no kuprinės. Nutarėme laikytis kartu. Bet 
kokiu atveju, jeigu kas atsitiktų vienam, 
kitas praneštų tėvams.

Apie 11 vai. iš mūrinio administraci
nio pastato išeina grupė SS karininkų ir 
vienas iš jų pradeda vokiškai gargaliuoti.

- Dolmetscher! Dolmetscher! - šaukia 
vertėją.

Vertėjų netrūko. Prisitato jaunas šiau
lietis Skaisgirys, buvęs vokiečių darbo 
tarnyboje, ir kitas šakietis Jonas Valceris. 
J. Valcerį prisiminiau dar iš tų dienų, kai 
jis Šakiuose važinėdavo kaip vertėjas su 
ten paskirtu vadinamuoju landvirtšafs- 
fiureriu (žemės ūkio vadovu). Prasidėjus 
vokeičių-rusų karui 1941 m. birželio 22 d., 
J. Valceris stojo į partizanų eiles, bet už
klupę jų grupę komunistai jį sušaudė. 
Taip bent jie manė. Septynių kulkų skylės 
J. Valcerio kūne nemelavo. J. Valceris, 
kaip jis pats sakė, buvo gerai išgėręs, tai 
gal tik tas jį ir išgelbėjo. Pasitraukus 
bolševikams, J. Valceriui buvo suteikta 
medicinos pagalba, jis pagijo. Bet jo kal
ba jau buvo sugadinta.
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S BENDRUOMENĖS VEIKLOJE ® į
Geelongo lietuviams 50 metų

Šių metų gegužės 2 dieną suėjo 50 
metų, kai į Geelongą atvyko dešimties 
lietuvių grupė atlikti darbo sutartį Gele
žinkelių Žinyboje. Visi buvo apgyven
dinti priešais stiklo apdirbimo fabriką

nia kodėl, bet čia lengviau buvo galima 
išsinuomoti kambarį ir gauti pusryčius. 
Tokia tvarka tais laikais buvo Australijoje.

Apiebirželio mėnesio galą j Mt. Moriac, 
netoli Geelongo, atvyko dar penki lietu-

Iš kairės: Vincas Šalaviejus, Vytas Klova, Vytas Bindokas ir Juozas Gailius.
Nuotrauka Birutės Liebich

esančiame penkių barakėlių kaimelyje, 
Nth. Geelong. Grupę sudarė vyrai su pla
čia gyvenimo patirtimi ir įvairaus am
žiaus: Eugenijus Langas, Leonas Kače
rauskas, Kazimieras Grachauskas, Romas 
Teizeris, Ciprijonas Navickas, Kazimie
ras Šimkevičius, Česlovas Valodka, Vy
tas Klova, Juozas Gailius, Jonas Stasiūnas 
ir du estai. Lietuviško kaimelio atsiradi
mas, ir dar prie tramvajaus susisiekimo 
linijos, pasidarė lietuvių susirinkimų cen
tru. Mes gyvenome atskirai ir neturėjo
me artimų kaimynų, o australiška karčia- 
ma buvo tik 5 minutės kelio per ganyklą. 
Per savaitę uždirbdavome 6 svarus ir .12 
šilingų. Tuo tarpu kitur dirbdami lietuviai 
gaudavo geresnį atlyginimą.

Mūsų tarpe buvo buvęsVilniaus- ope
ros solistas Kazimieras Grachauskas, ku
ris mokėjo groti visais muzikos instru
mentais ir savo koncertais australų tarpe 
garsino lietuvių vardą. Ir mus pralinks
mindavo ir prajuokindavo vienas pats iš 
karto grodamas trimis instrumentais. 
Atvažiavę į Geelongą mes čia jau rado
me lietuvių, dirbančių trąšų fabrike 
„Phosphate“. Tai Vincas Šalaviejus, Kos
tas Vilutis, Oskaras Radzevičius, Antanas 
Zaksas, o penkto pavardės neprisimenu. 
Žemės ūkio mašinų fabrike „Harvester“ 
dirbo Vytas Bindokas, Juozas Renkaus- 
kas ir Jurgis Sedliovas, o kiek vėliau 
šiame fabrike pastovų darbą susirado ir 
daugiau lietuvių. Mūsų stovyklą aplan
kydavo svečias iš Cjoraio „princų“ mokyk
los, Jonas Pelenauskas. Kadangi mokyk
la buvo pastatyta ant įlankos kranto, tai 
jis buvo sužavėtas gamtos grožiu, patiko 
klimatas. Darbo ir įsikūrimo sąlygos 
Geelonge buvo palankios. Nenuostabu, 
kad inž. Jonas Pelenauskas 1949 metų 
pabaigoje „Australijos Lietuvyje“ parašė 
straipsnį „Įsikūrimo galimybės 46 000 
mieste“. Kiek prisimenu, į mūsų kaimelį 
ateidavo tik pora savaitraščių, bet visi 
juos pasiskaitydayo, apie įsikūrimo gali
mybes buvo žinoma visoje Australijoje.

Gegužės mėnesį prie įvairių darbų jau 
dirbo ir daugiau lietuvių. Miesto ligoni
nėje lietuviai dirbo nuo 1948 meti;. Tai M. 
Uigšienė su dukra Elze. Kiti apsigyveno 
netoli šv. Petro ir Povilo bažnyčios. Neži- 

Prašom nepamiršti užsimokėti 
99Mūsų Pastogės“ prenumeratą.

viai: Antanas Skėrys, Ignas Sasnatis, Pra
nas Repšys, Jurgis Rakuzinas ir Viktoras 
Pranskūnas. Kiek prisimenu, retkarčiais 
jie apsilankydavo ir mūsų kaimelyje. Tais 
laikais susisiekimas buvo traukiniu, dvi
račiu ir arkliais, tai ir 10-15 km kelionė už
trukdavo visą dieną.

Geležinkelio patalpų kaimelyje pra
gyvenimo sąlygos nebuvo blogos, tik ne
turėjome reikiamų patogumų, viską tu
rėjome pasidaryti patys, o pagrindinis ku
ras - malkos. Jas naudojome šildymui, 
maisto virimui, vandens pašildymui. Kai 
vyrai užsidirbo pinigų, tuojau nusipirko 
žibalinius virimo prietaisus ir elektrines 
krosneles. Australai stebėjosi mūsų suge
bėjimais ir lietuvišku vaišingumu. „Aus- 
tralijos Lietuvyje“ pasiskaitę J. Pelenaųs-. 
ko straipsnį ir sužinoję mūsų adresą daug 
lietuvių užsukdavo-į mūsų kaimelį. Kar
tais lietuviai prisiglausdavo net keletui 
savaičių, kol susirasdavo gyvenamą vie
tą. Viskas buvo gerai, kol nepradėjo at
važiuoti moterys su vaikais, nes pro šalį 
važinėjo traukiniai ir galėjo įvykti nelai
mė. Po metų geležinkelio vadovybė pa
statė modemišką, su visais patogumais 
stovyklą Pakington gatvėje.

Pirmųjų lietuvių veiklos įnašas į lietu
vių gyvenimą Geelonge paliko gražius 
pėdsakus. Nors jau praslinko 50 metų, bet 
saujelė pirmųjų lietuvių išliko ir vis dar 
suranda sveikatos ir laiko lietuviškam 
darbui. Gerai atsimenu kai pirmieji lie
tuviai Douro gatvėje pirko sklypus po 25 
svarus, o po kelių meti; čia buvo nupirk
tas sklypas Lietuvių Namams, bet jau už 
žymiai didesnę kainą.

Gyvenimas nestovi vietoje. Per 50me
tų daug kas pasikeitė, o svarbiausia, kad 
netekome daug taurių lietuvių, kuriems 
nebuvo lemta išvysti vėl nepriklausomą 
Lietuvą. Gegužės 2 dieną (gražus suta
pimas) Geelonge turėjome ir lietuviškas 
pamaldas Motinos Dienos proga, kurias 
atnašavo dr. Pr. Dauknys. Reiškia: dar 
mes gyvi ir veikiame, o visiems įniru
siems lenkiame galvą ir didžiuojamės jų 
nuveiktais darbais puoselėjant lietuvybę ir 
statant Lietuvių Namus Geelonge.

Juozas Gailius

Vlado Bosikio 8O-asis gimtadienis
Balandžio 25 dieną, sekmadienį, Ju

biliejinėje salėje buvo atšvęstas Melbour
ne Lietuvių Klubo pirmininko Vlado 
Bosikio 80-asis gimtadienis. Vladas 
daugiau nei dešimt metų be jokio atly
ginimo gražiai vadovauja Lietuvių Klu
bui. Neperseniausiai V. Bosikis turėjo 
operaciją, tai jo pareigas laikinai perėmė 
R. Mačiulaitienė. Šias vaišes suruošė 
Klubo Valdyba ir jose dalyvavo 60 kvies
tinių svečių.

Gėlėmis papuošta salė, žvakių spin
dėjimas, nuoširdūs plojimai pasitiko pa
siramsčiuojantį, lėtais žingsniais žengian
tį mūsų Lietuvių Klubo pirmininką Vladą 
Bosikį. Susirinkus svečiams Klubo Val
dybos narys Z. Augaitis pakvietė visus at
sistojimu pagerbti Jubiliatą. Prelatas dr. P. 
Dauknys malda palaimino vaišių stalus.

Truputį pasivaišinus ir pasistiprinus 
R. Mačiulaitienė pasveikino Jubiliatą ir 
palinkėjo jam geros sveikatos, laimingų 
metų. Ji visiems priminė, kaip gera, kad 
Klubas turi tokį darbštų, malonų, gerą, 

■ ramaus būdo ir nuoširdų pirmininką. Po to 
R. Mačiulaitienė pristatė kitus sveikinto
jus. Prasidėjo sveikinimai, dovanų įtei
kimai. Pagal V. Bosikio pageidavimą, da
lis tautiečių vietoje asmeninių dovanų 
pinigus aukojo projektoriaus pirkimui.

Vladą Bosikį sveikino Melboumo 
Apylinkės Valdybos pirmininkas A. 
Vaitiekūnas, Melboumo Katalikų Moterų 
D-jos pirmininkė H. Statkuvienė, Pensi
ninkų sąjungos pirmininkas A. Tomkinas, 
Soc. Moterų D-jos pirm. J. Zalkauskienė, 
Entuziasčių vardu sveikino A. Karazijie
nė, „Dainos Sambūrio“ - D. Lynikienė, 
Australijos Lietuvių Fondo - A. Šimkus, 
šaulių - A. Šukevičius, Australijos Katali
kų Federacijos pirm. - E. Šidlauskas, sve
čias iš Lietuvos - E. Vaitkienė, „Talkos“ -

Sveikiname naują bakalaurą

Daina Teresė Dičiūnaitė

Gegužės 14 dieną Macquarie univer
siteto didžiojoje iškilmių auditorijoje įvy
ko Behavioural Sciences (sociologijos, 
filosofijos, psichologijos ir kt.) fakulteto 
graduantų pagerbimas ir jiems baigimo 
diplomų įteikimas. Skambant trimitų 
garsams į auditorijos garbės tribūną įžy
giavo šio universiteto profesoriai, dėstyto
jai ir kitas mokomasis personalas, veda
mi rektoriaus M. A. Besley. Prieš tribūną 
pirmose eilėse buvo apie 200 graduantų ir 
juos pasveikinti atėjusių virš 500 svečių. 
Sugiedojus Australijos himną rektorius 
tarė sveikinimo žodį, pabrėždamas, kad ir 
su gautaisiais baigimo diplomais šio uni
versiteto durys nėra graduantams už
darytos. Jie gali čia ir toliau gilinti savo 
žinias ir ateityje siekti aukštesnių akade
minių laipsnių. Po rektoriaus kalbos 
kiekvienas iš graduantų buvo asmeniškai
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Vladas Bosikis
V. Alekna, M. Šidlauskienė, gen. garbės 
konsulas iš Sydnėjaus - V. Šliteris.

Jubiliatas padėkojo visiems sveikin
tojams ir pasakė: „Klausiausi: tokie gra
žūs žodžiai, tokie gražūs atsiliepimai, ar
gi tai apie mane?“

B. Kymantienė ir R. Mačiulaitienė 
padainavo M. Kymanto sukurtą dainą 
„Puikios Rožės“. Po visų sveikinimų 
atsistoję svečiai sudainavo „Laimingų 
metų...“ ir į salę buvo įneštas žvakutėmis 
papuoštas gimtadienio tortas.

Gražiai pasivaišinę namo ėjome gal
vodami, kad ir Lietuvos prezidentui ne
būti; suruoštas toks nuoširdus ir gražus 
gimtadienis. Laimingų metų, Vladai!

A. Vyšniauskienė 
P.S. Balandžio 18 dieną susirinkusiems 
Lietuvių Klube pietauti pirm.R. Mačiu
laitienė pranešė, kad Klubas visus vaišina 
šampanu ir prašo sugiedoti "Laimingų me
tų" tuo pagerbiant ilgametį Klubo pirm. 
Vladą Bosikį. Susirinkusieji iš visos šir
dies giedojo jam laimingų, sveikų meti; 
ir tuo pareiškė savo dėkuigumą už per 
ilgus metus įdėtą darbą, laiką ir meilę 
Lietuvių Namams.

jam pristatytas. Rektorius kiekvienam 
paspaudė ranką ir palinkėjo asmeniškos 
laimės ateities gyvenime.

Šiose iškilmėse Bachelor of Arts 
diplomą gavo ir labai gerai Sydnėjaus 
lietuviškam, ypatingai sportiniam, jau
nimui žinoma Daina Teresė Dičiūnaitė. 
Pasipuošusi specialiais graduantų rūbais, 
ji su šypsena priėmė rektoriaus sveikini
mą ir linkėjimus, o po to apsupta savo tė
vų - Kristinos ir Algio, sesers Audros bei 
dėdės Rimo Dičiūnų sveikinimų buči
niuose priėmė ir artimųjų sveikinimus bei 
linkėjimus.

Trys metai, kaip šypsodamasi sakė 
Daina, universitete prabėgo labai greitai. 
Su šiuo baigimu universitete jos studijos
dar nesibaigė. Ji pakeitė tik universitetus 
ir dabar toliau studijuoja bei savo žinias 
gilina Sydnėjaus universitete, kur moks
las tęsis dar kelis metus.

Australijos, o ypatingai Sydnėjaus 
„Kovo“ sportininkai, Dainą žino kaip iš
kilią krepšininkę, nors ir tinklinis jai ge
rai sekasi. Eilę metų ji žaidė už savo 
universitetą, buvogeriausia„Kovo“žaidėja 
ir jau kelinti metai yra išrenkama ge
riausia ir pavyzdingiausia Australijos 
lietuvių merginų krepšininke. Su šia 
rinktine ji buvo ir Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynėse, kur sužavėjo net ir Lietuvos 
krepšinio trenerius. Jie sakė, kad Lietuvos 
krepšinyje jai visuomet būtų aukšta vieta.

Be sportinio gyvenimo, Daina yra ir 
viena iš Sydnėjaus skaučių vadovių,
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"Dainos Sambūrio" ansamblis Fremantle uoste, Perth'e. Kai kuriems mellmur- 
niškiams tai jaudinantys jaunystės prisiminimai po50metų.Nuotr.Z.Prašmutaitės

Užkalbinta „Dainos Sambūrio' pir
mininkė Danutė Lynikienė sutiko pasi
dalinti  patirtais įspūdžiais Perth ‘e ir atsa
kyti į užduotus klausimus.

{domu, Danute, kiek laiko dainuoji 
chore?

Laikas taip greitai bėga, kad norint 
tiksliai atsakyti, turiu paskaičiuoti. Taip, 
jau bus dvylika metu, net ir nejaučiau, kaip 
prabėgo laikas. O į chorą mane pakvietė 
mano vyras Kęstutis. Jis tuo metu jau ilgą 
laiką dainavo ir buvo choro pirmininkas.

Kiek metų esi „Dainos Sambūrio“ 
pirmininkė?

Jau keturi metai. Kęstučiui gyvam 
esant turėjau atramą, ko nesuprasdavau - 
jis padėdavo. Šiuo metu susitvarkau pati, 
be to, Valdyba padeda.

Žinome, kad choristai buvo kviesti į 
Perth'ą.. Prašau papasakoti, kaip ruor 
šėtės šiam kvietimui?

Pirmiausia, iškilo bilietų kaina, bet tar
pininkaujant H. Antanaičiui, šis klausi
mas išsisprendė teigiamai. Repeticijų me
tu pasitarėme ir, kadangi kaina prieina
ma, nutarėme vykti ir Perth'o rietuvių 
kvietimą priimti. Tada vėl iškilo klausi
mas, kiek atsiras norinčių vykti? Savaime 
suprantama, visas choras nevyks, nes dėl 
įvairių priežasčių ne visi galės.

Mūsų dirigentė Birutė Prašmutaitė 
pakvietė ir norinčius vykti Geelongo „Vil
ties“ choristus, o jų, norinčiųjų, atsirado. Ir 
taip surinkus visus norinčius, dirigentės 

Birutės ir akompaniatorės Zitos pade
dami pradėjome repeticijas.

Kaip buvote sutikti ir kaip pasisekė 
koncertas?

Sėkmingai atskridome (Melbourne 
tuo metu buvo šalta). Įsikūrėme viešbuty
je, o šeštadienį koncertavome Latvių Na
muose, nes jų salė didesnė ir galėjo sutal
pinti daugiau žiūrovų. Mus sutiko Perth'o 
lietuvių Apylinkės Valdybos pirmininkė 
Eglė Kairienė su savo vyra.

Salė buvo pilna: 180 klausytojų-žiūro- 
vų ir du parlamentarai. Jie visus pasvei
kino 50 metų sukakties proga nuo pirmųjų 
lietuvių atvykimo 1949 metais į Vakarų 
Australiją. Programą papildė mišnis lat
vių choras. Visi latvių dainininkai vy
resnio amžiaus, nei sambūriečiai. Bet šir
dys jaunos, nes mėgsta dainą. Buvo pa
kviesti ir estai. Latviai ir estai pasveikino 
mus, atvykusius viešnagėn pas Perth'o 
lietuvius. Dainuojant dainą .Žemėj Lie
tuvos...“, parlamentarai įsijungė į nuotai
kingą akimirką ir, susikibę rankomis, 
siūbavo kartu su visais. Paskui mus pa
vaišino vakariene, kurioje neapsieita be 
loterijos. Tris laimėjimai atiteko sve
čiams, vieną laimėjo melboumiškė ir du - 
Geelongo „Vilties“ choristė. O apie koncer
to pasisekimą geriausiai pasakė širdingi ir 
ilgai trunkantys plojimai. Iš to sprendžiu, 
kad koncertas pavyko.

Danute, koks jausmas apėmė asme
niškai tave apsilankius Fremantle?

Buvo įdomu! 1950 metais aš su tėvais 
atvažiavau į Australiją. Pirmasis žingsnis 
ir buvo Fremantle, nes čia turėjome pirmą 
sustojimą. Tada matėsi keli nameliai ir 
uostas. Dabar viskas pasikeitę neatpa
žįstamai. Miestas išaugo ir šiuo metu vi
lioja turistus.

Kaip praleidote laisvalaikį?
Laisvalaikį leidome įvairiai. Rytais su 

ponia Laima eidavome pasivaikščioti 
Swan upės pakrante. Mieštas gražus, šva
rus ir oras gaivus, ypač atbundant rytme
čiui. Važiavom į Casino. Jis puošnus, iš 
visur matosi Swan upė, kuri yra apšvies
ta. Man tas labai patiko - tikrai gražus 
nakties vaizdas. Trūko „pokerių“ mašinų, 
nes WA jos lyg šiol neleidžiamos. Sek
madienį Perth'o bendruomenė autobusu 
mus vežiojo po apylinkes. Laivu Swan 
upe plaukėme į Fremantle. Lankėmės 
emigrantų muziejuje. Savo nustebimui, 
knygoje radau įrašytą „savo laivo“ pava
dinimą. Mane apėmė nenusakomas 
jausmas. Upės pakrantė apstatyta gražiais 
namais. Sako, ten turtuoliai gyvena. Bu
vome meno galerijoje, restoranuose. Vieną

Canberros lietuviai - milijonieriai
K. J. Kemežys

Sekmadienio popietę, gegužės 23 die
ną, specialiai sušauktas Canberros Lietu
vių Klubo narių susirinkimas nutarė 
Klubą uždaryti. Kad pravesti šį nutarimą, 
reikėjo 75% narių pritarimo. Iš viso bal
savo 133 nariai, iš kurių 124 pasisakė „už“, 
o 9 - „prieš“. Rezoliucija bus įgyvendinta 
antradienį, gegužės 25 dieną, kada Klubo 
Komitetas priims pasižadėjimą (tender) iš 
vienos statybininkų firmos nupirkti Klu
bo žemę ir patalpas už $ 855 000. Klubas 
dar turi $ 106 000 banke, butą (unit) vertą 
$ 139 000, pokerio mašinų ir baldų, kurių 
vertė apie $ 20 000. Atskaitant visokius 
mokesčius valdžiai ir pardavimo agen
tams, Klubo turtas sieks apie $ 950 000. 
Pinigai ir butas bus pervesti Canberros 
Lietuvių Bendruomenei, Ine.

Canberros Lietuvių Klubas buvo pa
statytas savanorių darbu, nuperkant me
džiagas iš aukų ir paskolų. Žemė buvo 
gauta dykai iš Australijos Federalinės 
valdžios. Klubas atidarytas 1963 metais ir 
porą metų veikė savanorišku darbu, bet 
greitai perėjo į grynai komercinę veiklą: 
buvo apmokami visi baro darbininkai ir 
vedėjas pagal Australijoje nustatytas al
gas. Buvo priimti ne lietuvių kilmės (nors 
bebalsiai) nariai, kurie kaip klientai fak
tiškai Klubą išlaikė.

Pirmus dvidešimt metų biznis vis 

vakarą restorane valgėme net dvidešimt 
asmenų ir jautėmės kaip turistai. Buvo 
labai malonu.

Kokie įsimintini įspūdžiai pasiliko 
tau iš šios kelionės?

Įsimintina tai, kad Perth'e lankiausi 
pirmą kartą. Pajutau, kad Australija yra 
didelis kraštas. Nuo Melbourne iki 
Perth ‘o skridome keturias su puse valandos. 
Perth‘as man paliko gerus prisiminimus.

Ką norėtum, Danute, pasakyti „Mū
sų Pastogės“ skaitytojams?

Malonu priklausyti Melboumo „Dai
nos Sambūriui“. Kelionės, naujos pažin
tys, trumpam pabėgam nuo kasdieninės 
ratinos. Po to k namai malonesni tampa. 
Kaip sakoma, su daina žengiam į priekį. 
Dainuodami jaunėjam, nes šypsomės.

Laukiam atvykstant visų melboumiš- 
kių į mūsų ruošiamą 50-ties metų jubilie
jinį balių, kuris įvyks rugsėjo 11 dieną. O 
metinis koncertas irgi ne eilinis, bet auksi
nis jubiliejus. Jis įvyks lapkričio 21 dieną. 
Lauksime visų. Iki pasimatymo!

Pokalbį užrašė Marija Gcštautienė

gerėjo. Klubas du kartus buvo padidintas, 
paskutinį kartą kaip tik prieš Australijos 
Lietuvių Dienas, kurios įvyko Canberroje 
1984 metais. Maždaug nuo to laiko Klu
bui pakenkė nelauktos aplinkybės: 1. Įve
dimas alkoholio patikrinimo šoferiams; 2. 
Pastatymas butų netoli Klubo, kuris su
varžė Klubo naktinę veiklą dėl triukšmo; 
3. Įvedimas nerūkymo įstatymo; 4. Can
berros lietuvių išnykimas ir jaunos kartos 
nesidomėjimas Klubu.

Klubo uždarymą, pagaliau, nulėmėapie 
$ 50 000 nuostoliai per kiekvienus praei
tus tris metus, ir šių metų $ 3 000 nuosto
liai kas mėnesį.

Paskutinė Klubo Komiteto pirmininkė 
buvo Barbara Šilinis, vicepirmininkė M. 
Walsh, iždininkas R. Navakas ir sekre
torius T. Bungarda. Barbara Šilinis pašven
tė paskutinius šešis metus, norėdama Klu
bą išlaikyti kaipo lietuvių veiklos simbolį. 
Klubo pradžią ir pabaigą labai sklandžiai 
pravedė teisininkas Viktoras Martišius.

Laike kelių mėnesių visas buvęs Klu
bo turtas ir visa lietuvių veikla Canberroje 
pereis į Jono Mockūno vadovaujamą 
Canberros Lietuvių Bendruomenę, Ine. 
Investuojant pinigus banke, tikimasi gau
ti apie $ 60 000 pajamų per metus. Kai 
kurie mano, kad ateities Canberros lietu
vių bendruomenės veiklą simbolizuos 
susirinkimai liuksusiniuose Canberros 
hoteliuose ir restoranuose!

Sveikiname naują bakalaurą
Sydnėjaus Lietuvių Klube

Atkelta iš 3 psl.
aktyviai dalyvaujanti mūsų skautiškame 
gyvenime.

Lietuviška Dičiūnų šeima gali būti 
gražus pavyzdys ir daug kam iš mūsų. 
Dvynukai broliai Algis ir Rimas, būdami 
Australijos karo laivyno komanderiais, 
nuo lietuviško gyvenimo nepabėgo ir 
aktyviai jame dalyvauja. Algio šeima: 
banke dirbanti žmona Kristina, sūnus 
Darius - Bachelor of Science, sūnus Au
drius studijuoja ir rengiasi tapti Bachelor 
of Business, dukra Audra, turinti labai 
gerą darbą reklamos biznio srityje, gra
žiai reiškiasi sportiniame, skautiškame ir 
mūsų lietuviškame gyvenime. Visi gerai 
kalba lietuviškai.

"Mūsų Pastogė" Nr.21 1999.5.31 psL

Pasveikinęs man taip mielų ir artimą 
Dainą, paklausiau, kokie yra jos ateities 
planai?

„- Pagrindinis tikslas dabar baigti 
Sydnėjaus universitetą, o tame tarpe tik
rai žaisiu už jį krepšinį, dalyvausiu 
lietuviškame sporto ir skautų gyvenime ir 
lauksiu tos dienos, kai ir vėl galėsiu 
nuvažiuoti į būsimas sekančias Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynes ir ten sutikti 
daugiau lietuviško jaunimo. Šiaip gy
venimas yra gražus ir reikia juo tik 
džiaugtis!" - šypsodamasi pasakė Daina.

Manau, kad ne tik savo, bet ir viso 
mūsų sportinio jaunimo vardu aš galiu 
palinkėti mielai Dainai tik gražiausių jos 
ateities gyvenimo ir džiaugsmo dienų.

Ant. Laukaitis

Sydnėjaus Lietuvių Klubas yra la
bai dėkingas ALB Sydnėjaus Apylin
kės Valdybai už gražią dovaną, tai 1949 
metų vasario 16 d. Lietuvos Laisvės 
Kovos Sąjūdžio Tarybos Deklaracija. 
Tai istorinis įvykis, kuris galbūt daug 
kam nežinomas. Mums, esantiems trem
tyje, tai yra ypač sentimentalu, nes tai 
kovos laikotarpis, duodantis viltį Lietu
vai atgauti laisvę. Kai sekantį kartą bū
site Klube, apžiūrėkite šią gražią dova
ną, o jei pamatysite Apylinkės Valdybos 
narį, gal ir asmeniškai padėkokite.

Vietnamiečių teatro grupė turėjo 
savo pirmą renginį mūsų Klube. Priža
dėjo ir ateityje pasinaudoti mūsų sale. 
Malonu kai plečiasi vartotojų skaičius ir 
gausėja narių apsilankymas.

Dabartiniai Direktoriai prieš kurį 

laiką susitarė su samojiečiais įsileisti 
juos į anksčiau „uždraustas teritorijas“. 
Iždininkas Arminas Šepokas trina del
nus iš džiaugsmo, kad pakilo pajamos iš 
pokerio mašinų. Daugel metelių reiktų 
grįžti atgal, kad sulyginus tokias malo
nias pajamas.

Klube yra reikalingos kai kurios struk
tūrinės pakaitos. Kovo 18 d. architektai 
pateikė savo planus kaip patobulinti ir 
geriau išnaudoti mūsų esamas patalpa?, 
neapsunkinant finansiškai ir nepaken
kiant normaliai Klubo veiklai. Projek
tas suskirstytas į šešias stadijas. Ar tai 
pasirodys įmanoma įgyvendinti, bus 
svarstoma.

Paieškomas Klubo patalpų valytojas. 
Būtų labai malonu, kad atsirastų paret-

Nukelta į 5 psl.
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KULTŪRINĖSE PARUTĖSE
Akvarelinė poezija

A. Veščiūnaitės "Medžiai ryto laisvėj"
AlėRūta

Laiminga poetė Aldona Veščiūnaitė, 
kad jos knygą išleido Algimanto Mac
kaus knygų leidimo fondas. Spaudos 
darbas atliktas gražiai. Knygos viršelio 
bei skyrių iliustracijos (Viktoro Siman- 
kevičiaus) tikrai poetiškos bei abstrakčiai 
prasmingos. Pavyzdžiui, paskutinio sky
riaus piešinys („Nesibaigia medžių kal
bėjimas“) - lyg nesibaigiančių minčių 
vaizdai: šakų, šakelių raizginys, įrėmin
tas apskritimu (uždarumu). Visi piešiniai 
estetiški, įdomūs.

Knygos turinys? - Daugumoj nežinau 
apie ką, bet juntu - kaip... Turinys mig
lotas, bet forma estetiška.

Tai poetės labai individualus pasau
lis, kurį ji lyg nenoriai atskleidžia. Poe
tės žvilgsnis į kitų kūrinius ir į aplinką - 
gamtą ir daiktus - išsakytas laisvai, be 
rimų, ritmo varžtų, be kalbinių ženklų. Iš
sisakydama Veščiūnaitė savas mintis ir 
vaizdus lyg tapo-spalvingai, akvareliškai.

Aldona Veščiūnaitė (g. 1923) jau daug 
metų gyvena Australijoje, atrodo, visą 
laiką kūrybiniame nerime. Europoje bai
gusi meno studijas (Vilniuje, Freiburge), 
prieš keliolika metų išleidusi poezijos 
rinkinius „Žodžiai kaip salos“ ir „Aidin
čios upės“, spausdinusi eilių ir perio
dikoj. Jos poezija - lyg savotiškos mozai
kos - išreikšta žodžiais, trumpučiais 
sakiniais.

blaškosi džiazas
sutrupėjusiam melodijom 
įsiterpdamas gana įkyriai.
dienos mozaikon 
atsimerkę
vaikinai griebiasi saksofonų...
(63 psl. „Sutrupėjusios melodijos“)
Taip poetė sutrupėjusiom eilutėm ir 

„piešia“ medžius (dažniausia temai), 
paveikslus ir dailininkus, žuvis, muzikus 
ir melodijas, minėdama daugelį žinomų 
skaitytojui nebūtinai žinomų vardų (ne 
mažiau už A. Nykos Niliūno). Autorė 
naudojasi modernistine (ar po-moder-

Atkelta iš 4 psl.
gingas lietuvis. Darbo valandos? Tada, 
kai Klubas neveikia: ar tai būtų labai 
ankstyvų rytą, ar labai vėlyvą naktį.

Metų pabaigoje ALB Apylinkės 
Valdyba sušaukia lietuviškas orga
nizacijas ir sudaro parengimų kalendo
rių. Mes pakartotinai kreipiamės pra
šydami VISŲ organizacijų, norinčių sa
vo renginius turėti mūsų Klube, - užsi
sakykite iš anksto. Šiuo metu mes turi
me įvairių tautybių, kurios naudojasi 
mūsų Klubo paslaugomis. Yra visuo
met maloniau, kad tik mūsų tautiečiai 
nadotųsi mūsų Klubu, bet nereiškia, kad 
dėl savų turėtumėme atsakyti kitiems. 
Visiems parengimams, numatytiems 
šiais metais, prašome pranešti, kokios 
patalpos, kokia data, kuriam laikui, 
kokiam tikslui reikalingos ir pažymė
kite organizatoriaus adresą bei telefono 
numerį. Klubas jau turi užsakymų ir 
2000 metams.

Laukiame naujų narių pareiškimų. 
Laukiame lietuvių apsilankymo Syd- 
nėjaus Lietuvių Klube!

Algis Bučinskas 

nistine) laisve - verlibrais, be sintaksės 
taisyklių:

Vikrios merginos/apelsinai /kriaušės 
/užverstos lentynos/bulvėm/morkelėm/ 
aptarnauja / mergautines / pavakarės / 
šeštadieniais / prailgsta / vakarais jos / 
skolinasi švelnų / liūdesį / iš Amadeo 
Modigliani / paveikslų / (30 psl.)

. t
Žodžiais ji „piešia“ paveikslus, gie

dančius medžius, nesijaudinančias žuvis, 
nuo muzikos garsų „galvotrūkčiais puo
lančius slapstytis paukščius". (23 psl.); 
net ir paprastus reiškinius menų srityje: 
kaip dailininkas John Young išstatė pa
rodyt „gabalą mėnulio", kaip berniukas 
sėdėjo su rakštim kojoj, bet apie berniu
ką užbaigia poetiškiau:

■ Ir šiandien jis / nepakelia galvos / 
apsikaišęs galvą garbanom / panašėja 
debesim sidabruotos / garbanos / vaka
rėjant priartėja debesys (42 psl.)

- Gali suvokt - tai apie senstantį 
„berniuką“.

Pirmąkart perskaitęs knygą nedaug 
suvoktum ar pajustum poetės vidaus pa
saulio. Bet norisi paskaityt antrą kartą (ir 
tai geras ženklas!). Daugiau aiškesnio 
poetiškumo - paskutiniame knygos sky
riuje. Pvz. „Veržiasi žiedų skeveldromis“ 
eilėrašty (53 - 54 psl.) pajunti ilgesį 
(suomio) svetur; arba „Tankėjančios 
šviesos“ autoriaus mintis - visa tai iš auto
rės „piešinio“ apie „Metmenis“ (žurnalą).

Toliau - aiškiau. Pavyzdžiui:

Ritmingai Supasi tamsiam danguj 
tamsių šakų dar tik nujaučiami 

vainikai.
Kiekvienas lapas šakose savaip 

atsako ryto vėsumai.

(59 psl., „Laikas klausytis pasakojimų“).
Čia jau taškai padėti - aiškesnė mintis 

ir vidinis ritmas, nedažnas šioje knygoje.
Gera knygos pabaiga - eilėraštyje ,Jr 

vėl praeina renesanso dainiai“ (68 psl.). 
Jo dalį cituoju:

Muzika kaip ir poezija 
išlaiko tęstinumą 
sužydi ir neįmanomiausioj 
aplinkoj. Nuo vieno kuriančio 
Žmogaus iki sekančio.
Barbariškumą perauga 
švelnios melodijos - kalbančios 
eilės driekiasi 
šuoliuoja per epochas 
nuo vieno kuriančio žmogaus 
iki sekančio.
Tai sutvirtina mintį, kad menai ir kū

rėjai vienas kitą veikia, perauga „barba
riškumą“ ir „šimtmečių karus“.

Bet užtat į knygos pabaigą autorė 
dažniau bent po sakinių deda taškus, ir 
todėl mintis aiškėja, maloniau ir skaityti.

Linkėtina, kad ši kūrybinga poetė 
artėtų į skaitytoją, aiškiau atskleisdama 
savo estetinį vidaus pasaulį.

Aldona Veščiūnaitė, MEDŽIAI 
RYTO LAISVĖJ. Chicago, 1999. Išleido 
Algimanto Mackaus knygų leidimo fon
das. Aplanko ir skyrių iliustracijos - Vik
toro Simankevičiaus. Tiražas - 500.

"Tėviškės Žiburiai"

EDSE
Skautų Židinio sueiga Sydnėjuje

Nuotrauka V. Vaitkaus
Gegužės 23 dieną Sydnėjaus Lietu

vių Namuose buvo matyti gražus būrelis 
uniformuotų lietuvių skautų ir skaučių. 
Didesnė jo dalis - vyresnio amžiaus. Nors 
matėsi ir vienas kitas jaunesnis veidelis. 
Dauguma jų-žaliašlipsiai, skautininkai(- 
kės)...

13 vai. Židinio tėvūnui v.s. Broniui 
Žaliui ir kanclerei ps. Irenai Dudaitienei 
paprašius, skautininkų būrys susispietė 
rateliu aplink tautinę vėliavą. Po perskai
tyto įsakymo, vadovybę perėmė brolis 
v.s. Jonas Zinkus - įžodžio vedėjas. Tą 
dieną skautininko įžodį davė s.v.v.sl. 
Viktoras Šliteris, aktyvus „Aušros“ tunto 
ir Skautų Židinio narys (neskaitant jo kitų 
pareigų - ir tikrai labai žymių - Lietuvoje 
ir lietuvių bendruomenėje).

Skambėjo duodamo įžodžio žodžiai: 
„Branginda-mas savo garbę..." Įžodį 
kartojo ir visas skautininkų(-kių) ratas. 
Sekė sveikinimai - vėl turime vieną, 
įvertintą vadovą!..

Neužilgo po to, 14 vai. buvo Skautų

Skautininko įžodį davęs V. Šliteris (2-ras iš dešinės). Drauge su juo (iš kairės) 
J. Šliterienė, B. Žalys, D. Šliterytė ir I. Dudaitienė. Nuotr. V. Vaitkaus

"Sūkurys" žada ir toliau suktis!..

Redaktorių ką tik pasiekė Sydnėjaus 
tautinių šokių „Sūkurio“ grupės anglų 
kalba išleistas 2 puslapių biuletenukas, 
skirtas šio vieneto reikalams, o jų, atrodo, 
turima nemažai.

Straipsnyje „Pasisekimas Geelonge ir 
ką atneš ateitis“, rašytame „Sūkurio“ gru
pės nario Andriaus Lašaičio, pranešama, 
kad buvusios vieneto vadovės - -Rasa 
Blansjaar ir Jura Valys yra pasitraukusios 
iš tautinių šokių vadovių pareigų. Grupei 
vadovaująs komitetas balandžio 11 dieną 
buvo sušaukęs susirinkimą, kuriame da
lyvavo buvę ir nauji nariai. Grupė nori 
atitinkamai pasiruošti 2000-iesiems me
tams. Tautinių šokių mokytojo pareigas 
sutiko perimti buvęs „Sūkurio“ grupės 
šokėjas Jonas Birett. Jis nori sukurti di
desnę šokėjų grupę ir kviečia į „Sūkurį“ 

Židinio metinė sueiga. Tėvūnas atidarė 
sueigą ir perskaitė praeitų metų veiklos 
aprašymą. Sekė v.s.fil. Vytauto Vaitkaus 
referatas apie besikeičiančius laikus... Jis 
kvietė pasvarstyti apie skautiškąją ateities 
veiklą. Išsivystė gyvi debatai, nes tuo 
klausimu, atrodo, bene visi norėjo pakal
bėti, pasisakyt.

Skautų fondo trumpą pranešimą per
skaitė v.s. Jonas Zinkus. Sekė naujos 
vadovybės rinkimai. Po trumpų abejonių 
ir šis klausimas išsirišo - tėvūne tapo 
prityrusi vadovė v.s. Marina Cox, o jos 
pavaduotoja - kanclere sesė v.sl. Juta Šli— 
terienė.

Užbaigiant sueigą, stovint rate, dar 
pasveikinamos tą dieną Elenos vardo die
ną švenčiančios židinietės, o jų - net trys. 
Joms visi sugiedojo „Ilgiausių metų...“. 
Praeitos kadencijos tėvūnas padėkojo 
buvusiai kanclerei už stropų darbą Židi
nyje. Nuskambėjo tradicinė „Lietuva 
brangi...“ - sueiga pasibaigė.

V. Šiaurys

stori kuo daugiau tautiniais šokiais besi
dominčių tautiečių - nuo jauniausių iki 
vyresnio amžiaus asmenų. Norima suda
ryti 3 grupes: jaunųjų, iki 14 metų ir virš 
14 metų.

Tolimesniam reikalų aptarimui, bir
želio 6 dieną Aubumo miesto botanikos 
sode daromas piknikas, kurio metu bus 
aptarta tolunesnė „Sūkurio“ veikla, bei 
pasiruošimai ateinančioms Lietuvių Die
noms 2000-aisiais metais.

Norintieji dalyvauti šiame piknike 
prašomi iki gegužės 30 dienos paskam
binti Andriui tek (02) 9743 4118, Ray 
tek (02) 9534 2967 arba Dan-tek (02) 
9957 3691.

Maistą ir nealkoholinius gėrimus pa
rūpins rengėjai. Tad visiį talką „Sūkuriui“!

B.Ž.
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Antroji diskusijų popietė Melbourne
(Tęsinys iš „M.P.“ nr. 19)

A. Šimkus. Susumavus viską, mes 
rūpinamės bendruomenės išlaikymu 
Australijoje. Metodai visada skirsis, bet 
mes einame teisingu keliu, išsakydami 
savo nuomones. Taip geriau vienas kitą 
suprasime. Jeigu mes norime pasikei
timų klubo veikloje, mes galime ir turi
me šimtus idėjų, bet kaip jas finansuoti? 
Mūsų bendruomenė maža, kaip tuos pi
nigus sutelkti? Man tai kibai rūpi. Juk 
netrukus vyks Jaunimo kongresas Aus
tralijoje, ir kiti renginiai. Jei mes nori
me ką nors pakeisti, įvykdyti, reikia ge
rai apgalvoti, padaryti planus, apskai
čiuoti. Kitaip tai tik laiko gaišinimas.

B.Prašmutaitė. Kalbėsiu angliškai, nes 
angliškai galiu geriau išsireikšti.

Aš labai džiaugiuosi, turėdama progą 
išreikšti savo mintis. Man tai yra lyg įkvė
pimas gryno oro. Aš buvau Lietuvoje, ap
lankiau savo gimines ir pastebėjau, kad 
nepritampu prie jų, prie Lietuvos jauni
mo. Aš save laikau lietuvių kilmės aus
trale. Nors ir negyvenu Lietuvoje, bet 
mane domina Lietuvos ateitis ir norėčiau 
paremti Lietuvą. Mane domina lietuviš
ka veikla ir Lietuvių Bendruomenė, bet 
aš gimiau, mokiausi ir brendau Australi
joje. Man malonu būti lietuviškoje ben
druomenėje, bet ne viskas yra lietuviška 
bendruomenė.

Pirmininkas. Ačiū, Birute, labai aiškiai 
papasakojai tą skirtumą tarp iš Lietuvos 
atvykusių ir čia gimusių lietuvių sam
protavimų.

Andrius Žilinskas. Šiandien girdėjo
me dvi skirtingas nuomones - vyresniųjų 
ir jaunesniųjų, kad bendruomenė nepa
kankamai keičiasi. Bet iš tikrųjų nėra 
tokio didelio skirtumo. Norint išlaikyti 
lietuviškus papročius, kultūrą, mes taip, 
pat turime keistis. Duosiu paprastą pavyz
dį. Turiu du vaikus. Vyresnysis kalba lie
tuviškai. Kai mes ateiname į Lietuvių 
Namus, neturime kur jų palikti. Ar leisti į 
barą, ar leisti į tamsią salę lakstyti, ar 
koridoriuose būti, ar žiūrėti kaip biliiarda 
žaidžia? Reikėtų paruošti kambarį, kur 
tėvai galėtų palikti vaikus. Jame turėtų 
būti žaislų, televizorius, kad vaikai galėtų

Nuoširdaus suvokimo studijos
Mes žinome Rimą Kabailą kaip ar

chitektą, ir būtent kaip „antrosios“ kar
tos Australijos lietuvį, kuris mokyklą ir 
aukštuosius mokslus išėjo jau šiame 
žemyne. Artimesnieji žino, jog šalia ar
chitektūros jis studijavo ir archeologi
ją. Bet tik retas Australijos lietuvis, ypač 
gyvenąs ne Canberroje, žino, jog Rimas 
Kabaila yra iškilus aborigenų istorijos 
specialistas, savo žinovišką reputaciją, 
pagrindęs jau keturiomis studijomis, iš
leistomis tarp 1995 ir 1998 metų.

Vienoje iš šių knygų, „Belconnen's 
Aboriginal Past", Rimas Kabaila tiria 
praeitį kaip tik tos miesto dalies (Belc- 
onnen) Canberroje, kurioje jis pats 
gyvena. Galbūt nuo čia ir prasidėjo jo 
dėmesys gilesnei Australijos praeičiai, 
kitaip sakant, gal tai buvo pirmasis 
žingsnis, nuvedęs jį į platesnes New 
South Wales valstijos erdves. Šiems 
plotams, Wiradjuri Places, Rimas Ka
baila yra paskyręs kitas tris knygas. Tai 
plotai, kuriems yra bendra Wiradjuri 
kalba, pasklidusi platybėse, kurios - 
dabar jau iš svetur atkeliavusioje kal
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pažiūrėti lietuvišką videofilmą ar pažais
ti video žaidimus. Vaikai kaip kempinė 
sugeria visą informaciją. Ar tai nėra lie
tuviškos kultūros išlaikymas?

A. Karazijienė. Tai buvo padaryta. Kai 
buvo minėjimas, buvo atvesti 6 vaikai ir 
juos prižiūrėjo. Bet kitą kartą nei vienas 
neatvedė savo vaiko ir nebuvo ko prižiū-( 
rėti. Idėja buvo. Jeigu dabar jaunimas 
pats susiorganizuos, gal kas ir išeis. Būtų 
gerai, jei jaunimas perimtų visą mūsų 
veiklą, nes jaunimas turi idėjų, kurių mes 
nebeturime. Daug metų atgal Danius 
Kesminas buvo gražiai suorganizavęs 
minėjimus savo sklype.

J. Rūbas. Girdėjome daug visokių pa
sisakymų, nuomonių, pasiūlymų. Svar
biausia, kad mes čia susirinkome. Trūks-

Kalba Raimondas Vyšniauskas, šalia 
jo - Linas Kaspariūnas
ta informacijos, yra daug nesusipratimų, 
klaidingų nuomonių. Pavyzdžiui, Šarū
nas norėtų, kad Klubas būtų atviresnis. 
Reikia rasti būdų, kaip į Klubą pritraukti 
daugiau narių. Kas liečia Klubų veiklą, 
turime laikytis šio krašto įstatymų, nes 
kitaip mus nubaus.

Linas. Pasidaryti Klubo nariu labai 
lengva - nereikia daug pastangų ir bran
giai nekainuoja. Pagrindinė mano mintis 
ta, kad mes turime dažniau susirinkti, 
išsikalbėti, pasikeisti informacija. Tai 
pašalintų daug nesusipratimų. Aš pa
stebėjau, kad per mūsų susirinkimus su
sidaro lyg ir kažkokie priešiškumai. Vie
na pusė pasakoja kaip ji dirba, stengiasi, 
o tuo pačiu lyg kritikuoja kitą pusę. Kita 

boje - vadinasi, kaip ir studijų antriniai 
pavadinimai. „The Murrumbidgee Ri
ver Basin" (pirma laida 1995, antra lai
da 1998), „The Lachlan River Basin" 
(1996) ir „ The Macquarie River Basin" 
(1998).

Šie veikalai sukaupia tai, kas dar by
loja apie čia gyvenusių (ar gyvenančių) 
aborigenų tiek tolimąją, tiek artimąją 
praeitį. Vienoje plotmėje - archeolo
giniai lokalizuojantys brėžiniai, civi
lizacijos lygį atveriantys radiniai; vis
kas aprašyta kruopščiai, kaip ir pridera 
dėmesingam archeologui. Kitoje plot
mėje - viskas, ką dar sako oraliniai, iš 
lūpų į lūpas keliaujantys tradiciniai pa
sakojimai, kitaip sakant, pirminiai isto
rijos šaltiniai, perteikiantys tiek genties 
kilmę ir identitetą, tiek genties elgse
nos normas. Dar kitoje plotmėje - jau 
rašytinė ar net nuotraukose užfiksuota 
istorija, kurią sukūrė ne patys aborige
nai, bet jų žemę užėmusieji svetimieji - 
kuriems aborigenai buvo ne tik sve
timieji, bet ir normalaus žmogaus var
do nelabai verti „laukiniai“. Kaip tik šis 

pusė lygiai taip pat atsako. Būkime dau
giau tolerantiški ir stenkimės daugiau 
vienas kitą suprasti. Vietoje kritikavimo 
išsiaiškinkime, pasikalbėkime ir nesu
sipratimai išnyks. Reikėtų vyresniesiems, 
jaunesniesiems ir naujai atvykusiems 
susirinkti prie „apskrito stalo“ ir aptarti 
visas problemas.

E. Vaitkienė (neseniai atvažiavusi iš 
Lietuvos aplankyti savo giminių). Aš la
bai atsiprašau, nes nesu jūsų bendruome
nės narė, o tik svečias. Į šiuos Namus aš 
atbėgau tekina, nes čia susirenka lietuviai. 
Jau Lietuvoje girdėjau, kad Australijos 
lietuviai yra labai draugiški. Turiu pasa
kyti, kad vyresnioji karta yra daug išken- 
tėjusi, daug vargo mačiusi, daug visko 
nuveikusi ir iš jūsų jausmų, meilės, min
čių išaugo jūsų jaunimas. Bet jaunimas 
turi savo nuomonę ir savo tikslus. Jauni
mas ateina, šoka ir gyvena tuo pačiu 
gyvenimu. Skiriasi tik problemos: įsitiki
nimai, būdas, finansinis pajėgumas. Jeigu 
kartais tarp vyresniųjų ir jaunesniųjų yra 
problemų, tai meilė ir pagarba tėvams tas 
problemas pašalina. Visi mes mylime sa
vo vaikus ir daug ką jiems reikia atleisti, o 
kartais irnusileisti. Čia, Australijoje, labai 
aukšta kultūra. Čia jaunimas labai man
dagus, tolerantiškas. Jei tokios diskusijos 
būtų Lietuvoje, tai jaunimas visus vyres
niuosius būtų per duris išgrūdę. Mes visi 
esame viena šeima. Jaunimas išaugo ant 
jūsų syvų ir eis jūsų pramintais takais. 
Ačiū.

Pirmininkas. Aryranorinčių pasisakyti?
H. Statkuvienė. Kai statėme Lietuvių 

Namus, kai valėme plytas, mūsų niekas 
neprašė, niekas neieškojo - patys ėjome, 
statėme, dėjome pinigus. Taip pat ir 
jaunimas turėtų nelaukti mūsų kvietimo, 
o pats ateiti. Mes ir nežinome į kurį kreip
tis. Patys turėtumėte jausti pareigą nors 
dalinai prisidėti prie lietuviškos veiklos. 
Lietuvių Namai, yra mūsų, visų organiza
cijų namai. Klubas yra tik įrankis, kuris 
juos tvarko ir gražina. Dabar tiek daug jau 
yra padaryta. Lietuvių Namai taip pat at
viri jaunimui ir gaila, kad jaunimas ne
labai nori ateiti. Šarūnas skundėsi, kad 
Lietuvių Namai nėra atidaryti per visą 
savaitę. Bet kas gi juose sėdės visą savai
tę? Jie atidaryti šeštadieniais ir sekma
dieniais. Organizuodami šias diskusijas 

tragiškas skirtingų rasių susidūrimas ir 
Sudaro tą istorinį tarpsnį, kuris, paly
ginus su dešimtimis tūkstančių metų, 
yra trumputis, bet aborigenų likimui es
minis. Juk per tą tnimpą šimtmetį abo- 
rigeniškoji egzistencija buvo priversta 
nusikreipti visai kitomis kryptimis.

Rimo Kabailos studijas nepaprastai 
pagyvina įvairių žanrų iliustracijos. Be 
to, jo sudijoms yra būdinga tai, kad jis 
grynai technišką, „sausą“ archeologinį 
užfiksavimą sugeba sujungti su abo
rigenų mitais, tradicijomis, išlikusiais 
naujųjų laikų (daugumoje tragiškais) 
prisiminimais ir, galų gale, su šiandieni
ne aborigenų realybe. Dabartis orga
niškai atsiremia, randa savo šaknis jau 
miglotoje praeityje - ir primena, jog ir 
ateitis neturėti) užmiršti praeities. Ri
mo Kabailos studijų motto yra: „... a 
message for the next generation so 
that the experiences of the past may 
not be lost".

Knygas galima gauti per didžiuosius 
knygynus arba tiesiogiai iš Black- 
books, 266 Glebe Point Road, Glebe, 
NSW 2037, tel. (02) 9660 2396. 
Kiekvieno tomo kaina $ 29.50

Vytautas Doniela

turėjome prašyti visų jaunimo organiza
cijų kad ateitų į tokią popietę: ir skautų, 
ir sportininkų, ir tautinių šokių šokėjų. 
Norėjome, kad jie augtų su mūsų norais ir 
problemomis.

Atsakydama A. Žilinskui pasakysiu, 
kad mūsų Melbourne Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugija rado asmenį, kuris mie
lai sutiko prižiūrėti vaikus. Pripirkome žais
lų. Iš pradžių susirinko apie 6 vaikai, o po 
to niekas neateidavo. Kas nori tokius 
dalykus Lietuvių Namuose organizuoti, 
tai vietos yra - jaunimo kambarys, bet jau
nimas turi pats ateiti ir tvarkytis. Lietu
vių Namai yra gražiai atstatyti, materialiai 
irgi neblogai verčiasi. Tik išlaikykime juos 
ir naudokime.

A. Žilinskienė. Yra kaltinimų, kad yra 
skirtumai tarp trijų grupių. Mes, atvažia
vę iš Lietuvos, norime kalbėti lietuviškai 
irkadmūsųvaikaikalbėtų lietuviškai.Čia 
visas jaunimas tarp savęs kalbasi angliš
kai. Skirtumas toks: mes užaugome vie
noje visuomenėje, o jie - kitoje. Ir tą 
skirtumą bus sunku pašalinti. Mes su 
Andrium norime, kad mūsų vaikai kal
bėtų lietuviškai, todėl apsiribojame kai 
kuria veikla, kur kalbama angliškai.

Pirmininkas. Su tais žodžiais ir baigia
me šią diskusijos popietę. Yra daug skir
tumų tarp jaunimo, vyresniųjų ir emi
grantų. Mes tikimės, kad suėję kartu 
sušvelninsime savo problemas. Dabar 
visus kviečiame truputį pasivaišinti. Ačiū 
visoms padėjėjoms, kurios pasirūpino 
vaišėmis ir aptarnavimu.

A. Vyšniauskienė

WIRADJURI PLACES 
The Lachlan River Basin

Apiplėštas Lietuvos laivas
Australų spaudoje kartojama žinia, 

gauta iŠ Anglijos, kad prie Kongo po 
Lietuvos vėliava plaukiojantis "Oriono" 
laivas (reefership) buvo užpultas dviem 
greitlaiviais atplaukusių piratų, laivui 
tik išplaukus iš Matadi uosto. Po apšau
dymo kulkosvaidžiu/15 piratų sulipo į 
laivą, pagrobė 5000JAV dolerių bei ki
tas vertybes ir ištuštino sandėrius. Laimei, 
niekas nebuvo sužeistas.
- Laivas: priklauso Klaipėdos Trans- 
porto Flotai. "M,P." inf.
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Vietinės rinktinės kario odisėja
Atkelta iš 2 psl.

Vokiečiai, pastebėję J. Valcerio užsi
kertančią kalbą, jį paleido, o pasiliko 
Skaisgirį. Per vertėją SS kapitonas lie
pia mūsų daliniui rikiuotis po tris U raidės 
forma. Mūsų būrio vadai padeda išsi
rikiuoti. Pastebėjau, kad vyresnieji vyrai 
vengė stoti į pirmas eiles. Aš ir V. Kyman
tas atsidūrėme pirmoje eilėje, kurios mes 
ir nesibaidėme.

Vokiečių karininkų grupė (jų apie 
dešimt) nuo dešiniojo rikiuotės sparno mus 
tarsi tikrino. Tuojau pastebėjome, kad SS 
kažko ieško. Palengva eidami palei išsi
rikiavusius vyrus, jie kiekvieną iš mūsų 
nuo galvos iki kojų nuleidžia akimis. 
Netrukus iššaukia iš rikiuotės vieną kitą 
mūsų vyrą ir liepia jiems eiti į žardžio 
kampą vakariniame pakraštyje. Paš
nibždomis iš priekio ateina gandai, kad 
vokiečiai renka vyrus į specialų policijos 
dalinį. Tuoj atsiranda pagunda! Kas gi 
nori kitą naktį nakvoti tokiame šaltyje po 
atviru dangumi?!

Mano svajonė greitai išblėsta, kai 
pastebiu iš rikiuotės paimtą Vytautą Gry
bą. Jis vidutinio ūgio vyrukas, tamsūs 
plaukai, rudos akys ir tamsi oda. V. Grybą 
paskutiniu metu buvo užpuolusios šun
votės. Ypač jų buvo daug ant sprando, ir 
vyrukas vaikščiojo apsirišęs kaklą, sun
kiai sukiodamas galvą.

Dar vis nežinome, kam renkami šie 
vyrai. SS grupė, atėjusi prie mudviejų su 
V, Kymantu, sustoja. Aukštas, į priekį 
palinkęs SS kapitonas žiūri tai į mane, tai 
■į jį. Sunkus pistoletas nusvėręs diržą ir jį 
patį į vieną pusę. V. Kymantas stovėjo 
mano dešinėje, su visa apranga: su miline, 
kepure ir kuprine. Aš tik su švarkeliu, be 
kepurės. Abiejų mudviejų buvo beveik 
tas pats ūgis. Jis buvo už mane bene dvi
gubai storesnis. Abudu tamsūs, bet jo 
plaukai iki mėlynumo juodi. Akys rados, 
veidas išpurtęs, tamsios spalvos, išva
gotas mažomis gyslelėmis, kurios lengvai 
pastebimos. Vokiečiai tarp savęs kalbasi 
ir žiūri į mane. Liepia išeiti į priekį, apsi
sukti. Grąžina atgal į rikiuotę. Pasišaukia 
jį, nuo galvos iki kojų gerai apžiūri ir 
rankos mostu rodo žygiuoti į kampą prie 
kitų išrinktų vyrų.

, Vaikiškas jausmas užpildė mano vidų. 
Apmaudas ima: kodėl jie nepaėmė ma- 

; nęs? Tačiau blaivios mintys kalbėjo: koks 
čia gali būti specialus policijos dalinys iš 
mažaūgio V. Kymanto arba šunvotėmis 
apaugusio V. Grybo? Pagunda vis dėlto 
buvo labai didelė, ir norėjosi pačiam 
pasisiūlyti.

Vokiečiai, apėję mūsų dalinį, išsirinko 
keletą vyrų. Prie jų prijungė karininką 
gydytoją. Jų pavardės buvo užregistruo
tos įvairiose knygose. Rašau čia apie tuos, 
kuriuos gerai pažinojau.

SS kapitonas duoda komandą, ir sar
gybiniai pradeda varyti šiuos vyrus link 
vartų į plento pusę. Už vartų stovi dengtas 
sunkvežimis. Išėjus vyrams už vartų, jie 

vėl uždaromi. Aš akimis seku V. Kyman
tą. Staiga prie jo prieina vokietis kareivis 
ir grubiai nuplėšęs kuprinę nuo vaikino 
pečių sviedžia ją per aukštą tvorą algai į 
žardį. Tai pastebi ir kiti vyrai. Man sako: 
ar matei, ar matei? Ką čia reiškia? Sakau, 
kad ir aš nežinau. Bet jau apima kažkoks 
baisus jausmas.

Dingo iš akių dengtas sunkvežimis su 
vyrais. Esesininkų grupė dar pasikalbėjo 
prie vartų, ir paskui visi suėjo į admi
nistracinį pastatą. Vaikščiojom neramūs. 
Kiekvienas tyliai spėliojo: kur išvežė 
tuos vyras?

Nereikėjo ilgai spėlioti. Iš adminis
tracinio pastato vėl išeina ta pati esesinin
kų grupė. Budelio veido SS kapitonas, 
paėjęs į priekį, vėl gargaliuoja.

- Dolmetscher!..
Prisistato vertėjas Skaisgirys. Jis pra

neša, kad kapitonas reikalauja vėl rikiuo
tis taip, kaip anksčiau. Kadangi jau 
žinojome tvarką, tai išsirikiavome gan 
greitai. Pastebime, kad iš to žardyje 
stovinčio administracinio pastato pasipila 
būrys esesininkų kautynių apranga (vė
liau sužinojome, kad tai buvo vengrų 
dalinys), jie buvo ginkluoti ir lengvaisiais 
kulkosvaidžiais. Vienas iš jų nešė kul
kosvaidį, o kiti du vyrai iš šalių - po dvi 
dėžes šovinių. Šis būrys išsidėstė apie 10 
metrų atstumu kulkosvaidis nuo kul
kosvaidžio palei spygliuotos vielos tvo
rą, visiškai apsupdamas išrikiuotą mūsų 
310-ąjį batalioną.

Nepastebėjau, iš kur pasigirdo garga
liuojanti komanda vokiškai. Esesininkai 
kriste krinta prie į mus atsuktų kul
kosvaidžių. Sukrinta ant žemės ir sargy
biniai lauko pusėje prie savo ginklų.

Sustingstame iš baimėšTKiekvieno ta 
pati mintis: dabar jau šaudys!.. ,..

Kišenėje spaudžiu dar mamos nupirk
tą rožančių, su kuriuo nesiskyriau išėjęs iš 
namų. Jaučiau, kad ir kitų vyrų lūpose 
maldos žodžiai.

Palinkęs SS kapitonas atsiskiria nuo 
savo grupės ir žengia keletą žingsnių į 
priekį. Dar kita nesuprantama mums 
komanda, ir girdime, kaip subraška 
ginklų spynos. Vadinasi, įleidžiami į liz
dą šoviniai. Mirtina tyla... Laukiame pa
sipilant šūvių. SS kapitonas, kuris tik 
prieškeliasminutes šūkavo,,Dolmetscher“, 
su keistu akcentu prakalba lietuviškai:

- Dėmesio, dėmesio! Gėdai atpirkti iš 
310-ojo bataliono sušaudyta 13 vyrų. Gė
da atpirkta! Heil Hitler! - Padaręs sukinį, 
greitai su savo grupe nužygiuoja į žardyje 
stovintį pastatą.

Stovime savo vietose kaip žaibo pri
trenkti. Šalia manęs tuščia V. Kymanto 
vieta... Jis dar prieš valandėlę čia kvė
pavo. Tai vienturtis Kymantų sūnus iš 
gražaus ūkelio prie pat Lukšių miestelio. 
Negalėjome susigyventi su mintimi, kad 
tuos vyrus tikrai sušaudė...

Sįraipsnio pabaiga

4’ niiriiMcji f
Pertli'as atsisveikino su Vaclovu Volodka 

(1920.1.20 - 1999.4.2)
Balandžio 2 dieną, po trumpos ligos, 

Perth‘e mirė Vaclovas Volodka. Mirtis 
išplėšė iš Vakarų Australijos beraviu 
bendruomenės vieną gyviausių ir spal
vingiausių asmenybių. Velionis palydė
tas į Karrakatos kapinių krematoriumą 
balandžio 8 dieną. Laidotuvėse dalyvavo 
netoli dviejų šimtų Uetuvių, lenkų, austra
lų, vokiečių, italų, senų ir jaunų. Šv. Mi
šios buvo aukotos St. Xavier bažnyčioje.

Vaclovas Volodka gimė 1920 metų 
sausio 20 dieną Krakėse, bajorų dvare prie 
gražaus Šušvės upės kranto. Jo tėvai - 
Edvardas ir Vanda - bajorų palikuonys, 
savo bibliotekoje turėjo senovės Lietu
vos knygų rinkinį, Radvilų laikų doku
mentų archyvą.

Pradinę mokyklą Vacys baigė lenkų 
kalba, o vėliau lankė Hetuvišką Kėdainių 
gimnaziją ir studijavo Kauno Technikos 
mokykloje, bet jos nebaigė. Karo metu 
įsidarbino „Stumbro“ gamykloje. Pokario 
tremtyje, Vokietijoje, buvo pripažintas 
spiritinių gėrimų meistru.

Į Vokietiją išvyko vienas. Apsigyve
no Memmingen'o mieste. Lietuvių kolo
nijose laisvojoje rinkoje pasižymėjo kaip 
garsus verslininkas.Į Austrabją, Viktorijos 
valstiją, atvyko 1948 metais, bet greitai 
buvo perkeltas atlikti darbo sutartį į Va
karų Austrabją. Dirbo įvairius darbus: 
litavimo dirbtuvėje, baldų gamykloje, 
restorane. Austrabjoje netikėtai susitiko 
su savo seseria Elena.

Vėbau Volodka pasidarė statybinin
ku. Atliko daugelį statybos darbų Vakarų 
Austrabjos šiaurėje. Tropikuose išgarsė

Pad ėka
A.a. Pelini Saproiini netikėtai miras balandžio 27 dieną,' 

reiškiame didelę padėką visiems, kurie mus užjautė šioje staigioje liūdesio 
valandoje.

Nuoširdus ačiū visiems, kurie dalyvavo bažnyčioje ir kapuose, o taip pat 
Antanui Kramiliui ir Kęstučiui Protui už giesmes ir atsisveikinimo žodžius.

Dėkojame visiems, kurie taip maloniai prisidėjo prie šermenų paruo
šimo Lietuvių Klube. Ačiū už jūsų mielą paramą ir užuojautą.

Renata Migus ir visa šeima

AUKOS 
AUSTRALUOS 

UFiuvnę 
FONDUI

Australijos Lietuvių Fondui aukojo: 
$ 30 - T. Čugura;
A.a. Zofijos ir a.a. Mečio 

liymautiĮ metinių prisiminimui $ 
100-B. ir G. Kymantai; 

Pranešimas Sydnėjaus ramovėnams
Šiuo pranešama LKV Sąjungos "Ramovė" Sydnėjaus skyriaus nariams, kad me- 

tinis-informacinis narių susirinkimas įvyks birželio 9 dieną, trečiadienį, 12 vai. 
Lietuvių Klube, Bankstowne. Bus aptarta tolimesnė skyriaus veikla ir jos ateities gairės. 
Visų aktyvių ir laikinai pasitraukusių narių dalyvavimas labai pageidaujamas.

Ateina Gedulo Diena (išvežimų minėjimas). Visų trijų Baltijos tautų atsargos kariai 
ir jų bendruomenių nariai kviečiami į V ainiko padėjimo ceremoniją birželio 12 d. 12 vai. 
prie Nežinomo kareivio kapo Martin Plaza mieste. Šiai dienai skirtą žodį ir maldą su
kalbės mūsų svečias iš Lietuvos kun. Gintaras Vitkus, SJ.

Visi skyriaus nariai ir plačioji Uetuvių bendruomenė kviečiami dalyvauti, ko gero 
paskutinį kartą, šioje ceremonijoje. A.V. Kramilius, Skyriaus Pirmininkas
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jo kaip „King of the Kimberleys“. Port 
Hedland'o oro uoste jo statytas bokštas 
ilgainiui kiek pasviro ir dabar pravar
džiuojamas kaip „Leaning Tower of Port 
Hedland“.

Vaclovas visada buvo geros nuotai
kos, mėgo kompanijas. Nebuvo vedęs, bet 
gyvenime draugių nestigo. Savos šeimos 
neturėjo, bet padėjo užauginu kitų vaikus. 
Buvo geras draugas ne tik linksmame 
pobūvyje, bet ir liūdesyje ar nelaimėje.

Vacys mėgo žaisti kortomis. „Na, 
vyručiai,popeniuką... Buvo meistriškas 
pokeristas. Nežiūrėtą keturių karabų ran
ką galėjo ramiai padėti uždarą ant stalo 
lyg niekur nieko. Rėmė lietuvių sporto 
klubus. Kuomet Perth'e buvo „Štormo“, 
vėbau „Tauro“ sporto grupės, pas Volodką 
vis buvo jų būstinės.

Vacys taip pat buvo geras daržininkas 
ir virėjas. Augino agurkus, krapus. Juk 
Kėdainiai - Lietuvos agurkų centras. Bu
vo speciabstas cepelinams, raugintiems 
kopūstams, agurkams, rūkytoms silkėms. 
Laikė bičių avilį. Tad jo pagamintame 
krupnike buvojo paties bičių medaus.

Vacys buvo veiklus ne vien tarp lietu
vių. Jis buvo ilgametis „Lions Club“ ir 
„Wembley Bowling Club“ narys. Rutu- 
bo mėtyme yra laimėjęs eilę trofėjų. Kas 
be ko, bet Vacys išgyveno gražų, veiklos 
ir draugystės kupiną gyvenimą. Perth‘o 
lietuviai pasbieka su juo šviesia atminti
mi, džiaugiasi turėję jį savo tarpe ir budi 
jo netekę. Ilsėkis, Vaclovai, amžinybėje.

Z. B.

A.a. Janinos Šaulienės
atminimui $ 100 - B. ir G. Kymantai;

A.a. Joanos Lazauskienės 
atminimui po $ 25 - D. Haas, Melboumo 
Parapijos Choras; po $ 20 - P. V. Mor
kūnas ($ 320), J.J. Zaikauskas ($ 655), 
L. Williams, A. Šimkus ($ 445); po $ 10 
- R. Mačiulaitienė ($ 30), V. Bosikis ($ 
110), B. Staugaitienė ($ 700), R. Dagys 
($ 100), J. Vaitkus ($ 30), V. Lazauskas 
($ 200), A. Muceniekas ($ 245); $ 5 - J. 
Bruožis ($ 50).

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Audrius Balbata, 

AL Fondo iždininkas

Klaidos atitaisymas
Praeitame "M.P." nr. (Nr. 20) 5 psl. p. Onos Baužienės str. "Tai buvo prieš 50 metų”, 

kur kalbama apie pirmuosius "M.P." darbuotojus (žiūr. straipsnio 3 skilties 14 eil. iš 
apačios): "Laikraščio pavadinimo antgalvę sutiko padaryti Jonas Balsys", turi būti 

' "sutiko padaryti Jonas Bastys". Str. autorę p. O. Baužienę, BEM ir p. J. Bastį už įvy
kusią klaidą nuoširdžiai atsiprašome...Red.

Mieli Bendradarbiai(-ės)!
Atsiprašau, kad dėl prisiųstos gausios medžiagos į šį numerį ne 

viską galėjome patalpinti. Ji tilps sekančiame "M.P." numeryje.
Dėkojame už bendradarbiavimą! Red.
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
KLUBAS

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, 
TEL. 9708 1414, FAX (02) 9796 4962

NEPAMIRŠKITE BIRŽELIO 10 D.
PENSIJŲ DIENA - KLUBAS VEIKIA NUO 12.00 vai. 

TAIP PAT ŠVEDIŠKAS STALAS

ŠIOKIADIENIAIS KLUBAS VEIKIA NUO 4.00 vai.
ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS NUO 12.00 vai. 

ANTRADIENIAIS - UŽDARYTA

VALGYKLA PENKTADIENIAIS NUO 6.00 IKI 8.00 vai. 
ŠEŠTADIENIAIS ŠVEDIŠKAS STALAS NUO 12.00 IKI 2.00 vai. 

VAKARIENĖ NUO 6.00 IKI 8.00 vai. 
SEKMADIENIAIS NUO 12 IKI 7.00 vai.

KLUBAS LAUKIA LIETUVIŲ IŠ VISŲ 
PASAULIO VIETOVIŲ

Sydnėjaus Lietuvių Klubas ieško patalpų valytojo
Klubas ieško nuolatinio patalpų valytojo. Rašyti: Hon. Secretary Lithuanian Club 

Limited, P.O. Box 205, Bankstown, NSW 1885.
Norintieji daugiau informacijos kreipiasi į budintį Direktorių.

Filmų popietė Canberroje
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba rodys dokumentinį filmą 

- "Prezidento Valdo Adamkaus Inauguracija 1998 m.". Filmas bus rodomas gegu
žės 30 dieną, sekmadienį, 2 vai. po pietų Lietuvių Klube. Kviečiame visus apsi
lankyti ir, jei galite, atsinešti lėkštelę suneštinėms.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Birželio išvežimų minėjimas Sydnėjuje
Skaudiems lietuvių trėmimams į Sibirą prisiminti, NSW Jungtinis Baltų Komitetas 

ruošia išvežimų ir gedulo paminėjimą Sydnėjuje. Minėjimas įvyks birželio 13 dieną, 
sekmadienį, 2 vai. po pietų Latvių Namuose, 32 Parnell St., Strathfield.

Koncerto metu pasirodys lietuvių, estų ir latvių meninės jėgos. Lietuvius šiame 
koncerte atstovaus choras "Daina", kuriam diriguos Birutė Aleknaitė ir Justinas Ankus.

Jungtinis Baltų Komitetas kviečia visus tautiečius gausiai dalyvauti minėjime.
A. Giniūnas, Jungtinio Baltų Komiteto vardu.

Kultūros žurnalas "Suvalkija"
Australijos krantus pasiekė trečius metus einąs Lietuvoje kultūros istorijos 

leidinys - žurnalas "Suvalkija". Vyriausias redaktorius Zenius Šileris sako, kad šis 
žurnalas nėra vien suvalkiečiams. Jis yra įtrauktas į "Lietuvos kultūros leidinių ka
talogą". "Suvalkijoje" rasite kultūrinių, mokslinių rašinių bei poezijos, dainų su 
gaidomis. Spausdintas stambiomis raidėmis, kai dauguma Lietuvos leidinių išeina 
smulkiu šriftu. Gausu nuotraukų. Australijoje žurnalą atstovauti ir platinti sutiko 
Antanas Kramilius OAM JP, 83 Queen St. Canley Heights, NSW, 2166. tel. ir 
fax. (02) 9727 3131. Žurnalas 36 puslapių, išeina kas du mėnesiai. Australijoje oro 
paštu vieno numerio kaina $ 7, metams - $ 42. Užsakydami, čekius siųskite išrašy
tus "Suvalkija" vardu mano adresu. A.V. K.

Australijos Baltai Verslininkai (Australian Baltic 
Chamber Of Commerce) rengia pietus

Neseniai įsisteigusi Australijos Baltų Verslininkų Sąjunga ruošia savo pirmuti
nius biznio pietus Melbourne birželio 21 dieną, pirmadienį, Windsor Hotel'yje.

Laike pietų kalbės Sir Arvi Parbo, žinomas Australijos estų biznio veikėjas. Sir 
Arvi kalbės tema "Australija ir Baltų valstybės" (Australia and the Baltre States). 
Sir Arvi dar ne taip seniai vadovavo vienai iš didžiausių pasaulio kasyklų kompa
nijai - Western Mining Co. Jis yra pasižymėjęs pasaulyje kasyklų inžinerijoje ir 
buvo pirmininku ir direktoriumi daugelyje kompanijų Australijoje, įskaitant ir BHP. 
Jis taip pat aktyviai veikia estų bendruomenės reikaluose Australijoje ir Europoje.

Australijos Baltų Verslininkų Prezidentas Linas Zaikauskas tikisi, kad virš 
šimto Melbourne lietuvių, latvių ir estų dalyvaus minėtame susirinkime - pietuose. 
Šio biznio susirinkimo tikslas yra paskatinti biznį tarp Melbourne lietuvių, latvių ir 
estų. Dėl tolimesnių informacijų skambinti Linui Žalkauskui tel. (03) 9819 2842.

SKELBKITĖS „MVSU PASTOGĖJE“ - VISI ŽINOS!
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INFORMACIJA

Baltic Studies
Vytautas Magnus University 

Daukanto 28, LT 3000, Kaunas, Lithuania 
TcL: 370 7 207626; Fax.: 370 7 204262

E-mail: baltic@fc.vdu.lt

We offer an intensive Lithuanian language summer course (four weeks: 26‘h July - 22nd 
August; two weeks 26lh July - 8lh August) together with classes in the Lithuanian history, 
culture, economics and politics. Course participants are offered a varied cultural 
program: tours to other cities, folk music parties and meetings with the famous 
Lithuanian people.

One year Baltic Studies program (two semesters) offers Lithuanian language and other 
subjects (economics, politics, social life, history, culture), which deal with specific issues 
of Baltic countries.

You are welcome to get more information in enclosed brochure or in website, or, please, 
contact us directly at Vytautas Magnus University.

Dr. Ineta Savickiene The Head of The Baltic Studies

Dėmesio! lietuvių kalbos kursai
Vytauto Didžiojo universiteto Baltijos studijų programa vasarą organizuoja in

tensyvius lietuvių kalbos kursus (keturių ir dviejų savaičių) užsieniečiams, kurie 
vyks liepos 26 - rugpjūčio 22 dienomis (4 sav.); liepos 26 - rugpjūčio 8 d. (2 
sav.). Kiekvieną savaitgalį numatyta ir plati kultūrinė programa.

Lietuvių kalbos mūsų universitete galima mokytis ir visus akademinius mokslo 
metus. Be to yra galimybė studijuoti Baltijos studijų programoje, kurioje visos 
disciplinos (literatūra, kultūra, istorija, politika, ekonomika) dėstomos anglų kalba.

Daugiau informacijos galima rasti interneto puslapiuose arba susisiekti su mu
mis tiesiogiai. Dr. Ineta Savickienė, Baltijos studijų vadovė

Pranešimas Geelongo lietuviams
Birželio 27 dieną, sekmadienį, 2 vai. po pietų šaukiamas ALB Geelongo Apy

linkės lietuvių bendruomenės visuotinis narių susirinkimas, kuris įvyks Lietuvių 
Namuose, Pettitt Park, Geelonge.

Narių registracija prasidės 1 vai. p.p. Kviečiame visus narius atvykti laiku, 
tačiau, nesusirinkus pilnam narių kvorumui, numatytas susirinkimas įvyks 30 min. 
vėliau ir bus laikomas teisėtu. Susirinkimo darbotvarkėje: susirinkimo atidarymas; 
prezidiumo kvietimas; darbotvarkės papildymas ir tvirtinimas; Mandatų Komisijos 
rinkimas; praeito visuotinio narių susirinkimo protokolo skaitymas ir tvirtinimas; 
pranešimai-pirmininko, iždininko, Kontrolės Komisijos; organizacijų pranešimai; 
pranešimų diskusijos ir tvirtinimas; Valdybos rinkimai; klausimai ir sumanymai; 
susirinkimo uždarymas.

Kviečiame visus Geelongo Apylinkės lietuvius atvykti. Bendruomenei narių 
dalyvavimas būtinas. Prašome narius susimokėti nario mokestį.

ALB Geelongo Apylinkės Valdyba

Pranešimas Melbourne Pensininkų Sqjungos nariams
Sekantis susirinkimas įvyks birželio 8 dieną, 11 vai. ryto. Prašome atvykti 

laiku. Kalbės dantų gydytojas R. Didelis. Kurie norite dalyvauti, bet nesate užsirašę, 
skambinkite Valdybos nariams. A.S.

Lietuviško baleto filmas Sydnėjaus Liet. Klube
Primename, kad šis, tikrai įdomus filmas, lietuvių kalba bus rodomas gegužės 

30 dieną, sekmadienį, 3.30 vai. p.p. Lietuvių Klube. Pelnas eis Lietuvos baleto 
paramai. Kviečiame apsilankyti - nesigailėsite! FLB

Kas žino?
Užklausimas iš PLB Atstovybės Vilniuje: Stasys Prancūzevičius, miręs apie 

1976 - 78 metus, turėjo sukaupęs privatų archyvų, kuriame, atrodo, buvo ir jo 
prisiminimai apie Vietinę Rinktinę. Kiek žinoma, archyvas buvo paliktas kažku
riai organizacijai ar asmeniui (Sydnėjuje?). Žinantys apie šį palikimą prašomi 
susisiekti su Dr. Vytautu Doniela, P.O. Box 189, Bankstown, NSW 1885, tel. 
(02) 9796 3314, arba rašyti PLB Atstovui Gabrieliui Žemkalniui, LR Seimo 
III rūmai, Gedimino pr. 53, LT - 2026 Vilnius.
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