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1941 ■ jij juodasis birželis ■ lietuvių tautos kančių pradžia sovietijoje...

J. Strungio piešinys (iš J. Prunskio knygos '^Lietuviai Sibire").

Į Rytus Bronė Lukauskaitė
Sugrįš nuvarginti,

O traukiniai į rytus, vis į rytus... Ligoti, alkani,

Koksai nežmoniškas klaikumas - Sugrįš suluošinti, pažeminti.
Gal žemė perskilus vaitoja? 
Už ką? Už ką? Kodėl toks 
Neteisybės liūnas

Jų širdis išvarpys šiaurys, 
Ir iškankins grėsminga nežinia...

Su mirtingu siautuliu tironų? O Dieve, leisk į savo žemę parkeliaut» 
Dar pasisemt gyvybės syvų,

Iš atšiauriausiųjų kraštų, Į nusiaubtus namus pareit,
iš neaprėpiamų miškų- Į draskomą gimtinę.
Vorkutos, Krasnojarsko, Magadano - 1948

Nauja Vyriausybė
Prezidentas Valdas Adamkus antra

dienį, gegužės 31 dieną, pasirašė de
kretą patvirtindamas Rolando Pakso 
pateiktą ministrų kabinetą. Trečiadienį 
R. Paksas neeiliniame posėdyje pristatė 
sudarytą Vyriausybę ir pateikė šios 
Vyriausybės numatytą veiklos progra
mą. Balsavimas dėl pritarimo Vy
riausybės programai įvyks birželio 10 - 
tą, ir, Seimui pritarus programai, bus 
suteiktas Vyriausybei veiklos įga
liojimas. Naująją Vyriausybės sudėtį 
sudaro septyni buvusieji ministrai ir 
septyni nauji, iš jų septyni Tėvynės 
sąjungos (Lietuvos konservatorių) na
riai, du krikščionys demokratai, vienas 
Centro frakcijos narys ir penki ne
partiniai. Vyriausybės sudėtis dabar 
tokia: ministras pirmininkas - Rolandas 
Paksas (TS/LK), aplinkos ministras - 
Danius Lygis (TS/LK), finansų minis

tras - Jonas Lionginas (naujas, ne
partinis), krašto apsaugos ministras - 
Česlovas Stankevičius (LKDP), kultū
ros ministras - A. Bėkšta (naujas, 
nepartinis), socialinės apsaugos ir dar
bo ministrė - Irena Degutienė (TS/LK), 
susisiekimo ministras - Rimantas 
Didžiokas (TS/LK), sveikatos apsau
gos ministras - Raimundas Alekna (TS/ 
LK), švietimo ir mokslo ministras - 
Kornelijus Platelis (TS/LK), teisingu
mo ministras - Gintaras Balčiūnas 
(centristas, naujas), ūkio ministras - 
Eugenijus Maldeikis (naujast neparti
nis), valdymo reformų ir savivaldybių 
reikalų ministras - Sigitas Kaktys (TS/ 
LK), vidaus reikalų ministras - Česlo
vas Blažys (naujas, nepartinis), žemės 
ūkio ministras - Edvardas Makelis - 
(naujas, nepartinis).

R. Pakso pateikta Vyriausybės pro
grama buvo paruošta pagal senąją, ku
riai Seimas pritarė 1996. 12. 10. Iš 

programos išbrauktos jau įgyvendintos 
nuostatos, kitos yra nepakeistos, tik 

’ vietose papildytos ir patikslintos, pvz.: 
numatyta infliacija per pusę sumažin
ta iki 3 - 5%, BVP numatytas augimas 
sumažintas iki 4 - 5%, numatyta 10% 
padidinti tautinio biudžeto įplaukas, 
padidinti vidutinį dirbančiųjų atlygi
nimą iki 1320 Lt, o pensijas iki 460 Lt. 
Planuojama baigti verslo sąlygų li
beralizavimą, skatinti ir investicijas. 
Ūkio ministras Eugenijus Maldeikis 
pagrindinius ministerijos uždavinius 
išvardino esant: kuro ir energetikos 
sektoriaus reforma, tolesnės derybos su 
„Williams“, AB „Lietuvos energijos“ ir 
AB „Lietuvos dujos“ pertvarkymo 
projektas bei elektros energijos tilto 
tiesimas per Lenkiją. R. Paksas patvir
tino savo ankstesnį nusistatymą remti 
Gynybos Tarybos sprendimą leisti 
„Williams“ įsigyti 33% „Mažeikių 
naftos“ akcijų (vėlesniame Seimo 
posėdyje Seimas nutarė leisti „Wil
liams“ įsigyti 66% „Mažeikių naftos“ 
akcijų).

Tėvynės sąjungos (LK) frakcijos 
seniūnas Arvydas Vidžiūnas žadėjo, 
kad TS (LK) frakcija rems pateiktą 
programą, nes frakcija jaučiasi atsa
kinga už Vyriausybės veiklą. Tą patį 
žada ir iš koalicijos pasitraukusieji 
krikščionys demokratai, kurie yra 
delegavę du Vyriausybės ministrus.

LDDP atsisako šios programos. Anot 
Česlovo Juršėno, pateikta programa yra 
tik „papudruota ir perdažyta Vagno
riaus Vyriausybės programa“, kurią 
LDDP yra atmetusi.

„Williams“ ir „Mažeikių 
nafta“

Trečiadienį, birželio 2 dieną, Seimas 
balsų dauguma, priėmė pasiūlytas 
įstatymo pataisas; kurios leidžia „Wil
liams Interniational“ įsigyti 66% 
„Mažeikių naftos“ akcijų. Siūlomus 
keitimus rėmė 71 buvusios koalicijos 
narys, prieš balsavo 14 Centro frakci
jos narių. Nei balsavime, nei Seimo 
posėdyje nedalyvavo LDDP ir so
cialdemokratų frakcijų nariai.

Šiuo balsavimu Seimas pataisė 
ankstesnį, praeitą rudenį priimtą 
įstatymą, kuris leido „Williams“ įsigy
ti 33% „Mažeikių naftos“ akcijų. „Ma
žeikių naftą“ sudaro Mažeikių naftos 
perdirbimo gamykla, Būtingės ter
minalas ir Biržų naftotiekis. Įstatymas 
numato, kad „Williams“ įsigys 33% 
akcijų šią vasarą, 26,5% per sekančius 
penkis metus, plius dar 16.5% per 
septynerius metus po pirmojo akcijų 
paketo įsigijimo. Valstybei turi likti ne 
mažiau kaip 25% akcijų. Šio klausimo 
opozicija - LDDP, socialdemokratai ir 
Centro frakcija - šį sandėrį laiko kaip 
Lietuvai nenaudingą ir sandėrio „prin
cipus ir sąlygas kaip žeminančius 
Lietuvos valstybės garbę ir orumą“. 
Anot LDDP narės Sigitos Burbienės, 
„šis įstatymas kenksmingas Lietuvai, 
nenaudingas nei ekonomiškai, nei 
politiškai“. Buvęs ministras pirminin

kas Gediminas Vagnorius pastebi, kad 
priešindamasi šiam projektui opozicija 
pateikia politinius, ne teisinius ar 
ekonominius motyvus. Konservatoriai 
teigia, kad vienintelis kelias iš/gelbėti 
faktiškai jau bankrutavusį naftos 
kompleksą yra jo pardavimas „Wil
liams“, kuri yra pažadėjusi atlikti 
reikalingą Mažeikių komplekso re
montą, tuo pagerinant produkto koky
bę iki Vakaruose priimto standarto. 
Buvęs ūkio ministras Vincas Babilius 
buvo atkreipęs dėmesį į faktą, kad 
„Williams“ sakomas konkurentas 
„LUK'oil“ ne tik nežada Mažeikių 
remonto, bet neremontuoja nei Rusi
joje esančių gamyklų.

„Lietuvos energijos“ 
problemos

Kaip buvo pranešta praeito „Mūsų 
Pastogės“ numerio apžvalgoje, Vals
tybės gynimo taryba uždraudė „Lietu
vos energijai“ pasirašyti daugiašalę 
sutartį su Rusija, Baltarusija,'’Estija ir 
Latvija. Sutartis turėjo būti grynai 
techninė, bet, anot buvusio ūkio minis
tro Vinco Babiliaus, “kažkas sugalvo
jo prirašyti politinių ir strateginių 
nuostatų“, kurios viršijo AB „Lietuvos 
energijos“ įgaliojimus, ir kurios buvo 
nepriimtinos Lietuvai. Kad šios nuo
statos buvo naudingos Rusijai, matoma 
iš Rusijos televizijos žinių, kuriose 
pranešė, „kad Lietuvos nepavyko 
integruoti į buvusios SSRS sistemą... 
Jai duotas dar vienas mėnuo apsispręs
ti“.

Yra manoma, kad šis Rusijos noras 
„integruoti“ Lietuvos elektros energi
jos tinklą į Rusijos, yra pagrįstas, Ru
sijos susitarimu su Vokietija .Vokieti
jai parduoti elektros energiją. Mano
ma, kad elektros eksportas į Vakarus 
yra neįmanomas per Baltarusiją ar 
Ukrainą, kurios yra giliai įsiskolinu
sios Rusijai už iki šiol tiektą elektros 
energiją. Nutraukus elektros tiekimą 
skolininkėms, būtų neįmanoma nau
doti jų tinklus elektros eksportui. Tad 
atrodo, kad šią Lietuvos elektros 
energijos tinklų integraciją su Rusija 
remia ne tik Vokietija, bet ir Europos 
Sąjunga.

Krikščionys demokratai 
atsisakė koalicijos

Antradienį, birželio 1 dieną, Lietuvos 
krikščionių demokratų partija (LKDP) 
atsisakė koalicijos sutarties su Tėvynės 
sąjunga (Lietuvos konservatoriais), 
tačiau pareiškė, kad LKDP nariai 
dirbantys naujai sudarytai Vyriausy
bei turi partijos mandatą atstovauti šiai 
politinei organizacijai.

Partijos valdybos priimtoje rezo
liucijoje sakoma, jog „LKDP valdyba 
pareiškia, kad koalicijos sutartis nete
ko ryšio su naujai sudaryta Vyriausybe 
ir laiko šią sutartį nustojusia galios“.

LKDP nuomone, visa atsakomybė už 
sutarties nesilaikymą „ir jos padarymą 
beprasmiu dokumentu“ tenka Tėvynės
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Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 2 psl.

sąjungai, kurie ne kartą ignoravo ir lau
žė koalicijos sutartį.

LKDP taip pat mano, kad kon
servatoriams pristigo politinės valios 
priimti visą politinę atsakomybę dėl 
naujo ministro pirmininko skyrimo ir 
Vyriausybės formavimo, nes iki šiol 
konservatoriai nėra oficialiai nutarę, 
kad R. Paksas yra partijos deleguoja
mas.

LKDP valdyba neatsisako politinės 
atsakomybės ir sieks „politinio sta
bilumo, konstruktyvios valdžios in
stitucijų darbo ir politinių partijų 
dialogo“.

įvertindamas šį koalicijos lūžį, Cen
tro frakcijos seniūnas Egidijus Bič
kauskas teigė, kad pasitraukusi iš 
koalicijos partija Seime galės dažniau 
apsvarstyti savo žingsnius, o ne 
mechaniškai balsuoti su konservatoriais.

Nacių ir sovietinių režimų 
nusikaltimams įvertinti 

komisjos posėdis
Trečiadienį, birželio 2 dieną, Seimo 

rūmuose pradėjo posėdžiauti Lietuvos 
Prezidento įkurta komisija nacių ir 
sovietinių režimų nusikaltimams įver
tinti.

Posėdžio dalyvius pasveikinęs Pre- 
zidehtaš Valdas Adamkus sakė esąs 
įsitikinęs, kad ši komisija yra reikalin
ga įtvirtinti teisingumui ne tik Lietu
voje, bet ir visame pasaulyje. Anot 
Prezidento, ,jos darbas nėra tam, kad 
būtų suvestos kažkokios sąskaitos, ne 
tam, kad būtų kažkas supriešintas ar 
atkeršytas, nors mes ir žinome, kas tie 
kaltininkai. '■ J6š' darba'š ^reikalingas 
nust'afyti ištbfifi'ę,%isybę':ii' ją pastatyti 
teisingumo šviesoje“.

Komisijos vadovas, Seimo Žmogaus 
teisių komisijos pirmininkas Emanu
elis Zingeris pareiškė tikįs, kad komi
sija turės mandatą apibendrinti visus 
šios srities tyrimo rezultatus. 

Grąžintas įtariamas 
J7iK'!'kolaboracijan n. -. ■ J

Iš JAV į Lietuvą grižo įtariamas na
cių kolaborantas, 86. metų Aloyzas 
Balsys. A. Balsys buvo apkaltintas tar
nyba saugumo policijoje vokiečių 
okupacijos metais, kuriai inkrimi
nuojamas žydų ir kitų civilių žudymas.

Praeitais metais aukščiausias JAV 
teismas nusprendė, kad A. Balsys negali 
pasinaudoti penktąja konstitucijos 
pataisa, kuri leidžia kaltinamajam 
neduoti įrodymų, kurie liudytų jo 
nenaudai ir užtrauktų baudžiamąją 
atsakomybę. A. Balsys buvo atsisakęs 
duoti parodymus apie savo veiklą 
motyvuodamas tuo, kad bijo per
sekiojimo Lietuvoje, Izraelyje ir 
Vokietijoje.

A. Balsys išvyko iš JAV pagal su
sitarimą su JAV Teisingumo de
partamentu, prisipažinęs, kad at
vykdamas į JAV jis nuslėpė savo pra- 
eiti v*Dar dėl R. Mikutavičiaus 

nužudymo
„Lietuvos ryto“ žinomis, kunigo 

Ričardo Mikutavičiaus nužudymu ir 
meno kūrinių rinkinio vagystės or
ganizavimu apkaltintas Vladas Belec
kas teisme ketina nusikaltimo užsaky
mu apkaltinti katalikų Bažnyčią bei jos 

vadovus. Neatmetama galimybė, kad

'Mūsų Pastogė" Nr.23 1999.6.14 psl.2;

kaltinimai gali būti primesti konkre
čiam dvasininkui, nei galimybė, kad 
prokuratūrai gali stokoti argumentų bei 
įrodymų šią versiją paneigti.

Prokuroras Rolandas Tilinis, kuris 
vadovauja šios bylos tyrimui, atsisakė 
komentuoti šią V. Belecko gynimosi 
versiją.

Kauno arkivyskupo metropolito Si
gito Tamkevičiaus įsitikinimu, šis 
Bažnyčios kaltinimas yra visiškai 
absurdiškas.

Nauji kaltinimai H. Daktarui
Kalėjime sėdinčiam organizu oto 

nusikalstamumo vadeivai Henrikui 
Daktarui yra ruošiami nauji kaltinimai 
„dėl turto prievartavimo“. Jis bus- 
kaltinamas tarpininkavimu išperkant' 
penkis pavogtus automobilius. Pa
grindiniai liudininkai bus buvę jo gau
jos nariai ir minėtų automobilių va
gys broliai Saulius ir Žydrūnas Čiapai.

Įvykusių nusikaltimų eiga buvo se
kanti - broliai Čiapai su bendrininkais 
pavogdavo ir paslėpdavo automobilius, 
laukdami kol apvogtas savininkas 
laikraščiuose paskelbs atsilyginsiąs už 
informaciją apie pavogtą automobilį. 
Tada H. Daktaras tarpininkaudavo 
pavogtos automašinos išpirkime. Pa
prastai už tarpininkavimą H. Daktaras, 
pasiimdavo tarp 300 - 500 dolerių,) 
vagims likdavo 1000 - 1500 dolerių.

Šioje byloje yra apie 140 nusikaltimų 
ir kaltinimai pareikšti 41 asmeniui. 
Numatyta kaltinimus pareikšti dar 15 
asmenų.

Lietuvos ekonomika
įtakingas Didžiosios Britanijos žur

nalas „The Economist“ prognozuoja, 
kad dėl Rusijos ekonominės krizės 
poveikio ir dėl didelio Lietuvos biudže
to įsiskolinimo Lietuvos ekonomika 
yra pasiekusi „sąstingio“ padėtį, kurio
je, pagal „The Economist“, Lietuvos 
BVP augs vos 1% į metus ir einamo
sios sąskaitos deficitas pasieks pavo
jingą 12% BVP dydį.

„The Economist“ pastebi, kad Lie-
tuvoje mažėja eksportas ir pramonės 
produkcija. Prognozuoja, kad per pir
mąjį šių metų ketvirtį šalies BVP gali 
smukti net 5%. Žurnalas pranašauja ir 
užsienio investicijų sumažėjimą. Žur
nalas teigia, kad Lietuva tradiciniai 
atsilieka nuo kitų dviejų Baltijos 
valstybių ūkio reformų ir privatizaci
jos srityse.

Reaguojant į šio straipsnio turinį ir 
eilę panašių straipsnių, Lietuvos banko 
valdybos pirmininkas Reinoldijus 
Šarkinas teigė, kad šios, jokiais ar
gumentais nepagrįstos prognozės yra 
„lyg pagal kažkieno užsakymą“ ir 
skelbiamos todėl, kad „kažkam tai yra 
naudinga“. Pagal R. Šarkiną, pateikti 
vertinimai neatitinka tikrovės.

R. Šarkino argumentą remia žurnalo 
„Business Central Europe“, kuriame 
kiekvieną mėnesį skelbiami pagrindi
niai Centrinės Europos valstybių 
makroekonomikos rodikliai, straipsnis. 
Pagal šį žurnalą, Lietuva turi mažiausią 
infliaciją (2,4% palyginus su Rusijos 
84,4%, Estijos 6,5%), pirmauja pagal 
tiesioginių investicijų dydį, užima an
trą vietą pagal BVP augimo greitį. Pa
gal kitus rodiklius - biudžeto balansą, 
pramonės augimo greitį, užsienio skolų 
santykį su BVP, Lietuva užima 3-6 
vietas iš dvylikos Centro Europos 
valstybių. Paruošė

Danius Kairaitis

Trumpai iš visurL '______* ____________

J. T. tribunolo karo nusikaltimams 
tirti prokuratūra yra susirūpinusi, kad 
serbų kariuomenė naikina karo nusikal
timų pėdsakus Kosovo provincijoje. 
Anglijos laikraštis "Observer” išspaus
dino trijų liudininkų parodymais pa
remtą tvirtinimą, kad per pastaruosius 
du mėnesius serbai degina tūkstančius 
išžudytų karinio amžiaus albanų vyrų ir 
jaunuolių kūnus. Pelenai, esą, suverčia
mi į nenaudojamų kasyklų šachtas.

@@®
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gijoje šėrė vištas, kiaules ir galvijus vė
žio ligą sukeliančiais chemikalais 
užterštu pašaru. Tuo būdu chemikalai 
(dioxin) yra patekę į žmonių naudoja
mus maisto produktus.

Pradžioje iš parduotuvių lentynų bu
vo pašalinti mėsos gaminiai, dabar jau 
įtariami ir kiaušiniai, pyragai, grietini
niai ledai ir t.t. Visa eilė valstybių su
stabdė belgų maisto gaminių importą.

Atsistatydino Belgijos žemės ūkio ir 
sveikatos ministrai.

Birželio 16 dieną Pietų Afrikos prezi
dentas, populiarusis Nelson Mandela^iž- 
baigia savo kadenciją. Jo įpėdiniu bus 
dabartinis viceprezidentas Thabo Mbeki. 
Tik pasibaigę parlamento rinkimai at
nešė visišką pergalę Afrikos Tautiniam 
Kongresui. Šiai partijai trūksta tik vieno 
balso parlamente iki dviejų trečdalių dau
gumos, kas ją įgalintų vienai pačiai 
laisvai keisti valstybės konstituciją.

Birželio 5 dieną Australija sulaikė 
jūroje žvejybos laivą su nelegaliais imi
grantais iš pietinės Kinijos. Taivane re
gistruotas laivas sulaikytas 10 jūros my
lių atstume nuo Australijos krantų, pa
keliui į Hawkesbury upės žemupį, kur 
jo laukė bendrininkai. Imigrantai buvo 
sugrūsti 35 metrų ilgio laive, neturėda
mi vietos kur atsigulti, miegodavo pa
mainomis. Sulaikyti visi 108 emigran
tai ir 4 įgulos nariai.

Rašo Panevėžio Kurčiųjų kultūros centras
Red. Per LR generalinį garbės konsulą 
Viktorą Šliterį gautas šis Lietuvos kur
čiųjų laiškas.

* * *
Mes kreipiamės iš Panevėžio Kurčių

jų kultūros centro. Susidomėjome kur
čiųjų žmonių veikla, jų teisėmis, kalba ir 
kultūra, apie tai bus skaitomos paskaitos 
Pasaulio kurčiųjų federacijos XIII kon
grese, Brisbanėje (Australija) 1999 m. 
liepos 25-31 d.d. Taip pat liepos 16 - 23 
d.d. vyks Tarptautinė kurčiųjų katali
kų konferencija Australijoje. Mes labai 
norėtume dalyvauti šiame kongrese.

Mūsų kurčiųjų kultūros centras yra 
jauna, besikurianti nevyriausybinė, ne 
pelno siekianti organizacija, nepriklausome 
jokiai partijai. Centro tikslas - kultūrinė 
veikla, laisvalaikio organizavimas, gestų 
kalbos norminimas ir tobulinimas ir tarp
tautinis kurčiųjų bendradarbiavimas. Dir
bame visuomeniniais pagrindais.

Prašytume gerbiamą generalinį garbės 
konsulą rasti galimybių skirti finansinę 
paramą kelionei ir nakvynei į Australiją, į

Birželio 2 dieną Australijos dienraščiai 
sensacingai pranešė, kad rasistinė ame
rikiečių Ku Klux Klan organizacija su 
centru Kentucky valstijoje yra įteigusi 
savo skyrius NSW, Queenslando ir 
Viktorijos valstijose. Sydnėjaus gyven
tojas Peter Coleman pasigyrė, kad jo 
organizacijos narių esą ir tikrojoje Aus
tralijos karo tarnyboje, tiek sausumos 
kariuomenėje, tiek ir karo laivyne. Tik 
karo aviacija esanti nepalankiai nusi
stačiusi.

ųiPųU'ųU’

One Nationpartijos vadovybė pareiškė, 
kad, sužinojusi apie Peter Coleman ry
šius su Ku Klux Klan, pašalino jį iš sa
vo partijos narių.

ųtPviiPųBz

Popiežius Jonas Paulius II atvyko į 
Lenkiją 13 dienų vizitui. Vizito metu 
popiežius yra numatęs aplankyti devy- 
nioliką Lenkijos miestų.

(TFhrfRv'rPh

Jugoslavijai priėmus NATO taikos 
sąlygas, atsirado vilčių, kad pasibaigs 
kovos Kosovo provincijoje. Birželio 3 
dieną Jugoslavijos parlamentas ir Jugo
slavijos prezidentas Slobodan Milose
vic principiniai priėmė taikos pasiūly
mą, tarpininkų Viktor Čemomyrdin bei 
Suomijos prezidento Martti Ahtisaari 
pateiktą Belgrade. NATO tęs Jugosla
vijos bombardavimą, kol nepamatys, 
kad susitarimas vykdomas.

Birželio 4 dieną Kosovo srities ir 
Makedonijos pasienyje prasidėjo pasi
tarimai tarp NATO ir Jugoslavijos ka
rinių vadovybių, kurių metu buvo ap
tartos serbų karinių dalinių atitraukimo 
iš Kosovo srities detalės - saugūs keliai 
serbams, minų laukų planų perdavimas 
NATO pajėgoms.

Jugoslavijos karo vadovybei atsisa
kius atsitraukti iš Kosovo per susitari
me numatytas 7 dienas bei atsisakant 
atitraukti visas savo karines pajėgas, 
derybos birželio? dieną staiga iširo.

Paruošė Vytautas Patašius

kongresą trims žmonėms.
Kelionės į kongresą tikslas yra gali

mybė gauti daugiau informacijos, kaip už
tikrinti vienodas kurčiųjų bendruomenės 
galimybes naudotis informacijos ir ko
munikacijos priemonėmis. Tai padėtų 
kurtiesiems integruotis į visuomeninę 
veiklą. Sustiprėjus kurčiųjų mažumoms 
nevyriausybinėse organizacijose, jos ga
lėtų efektyviau ginti žmogaus teises ir 
atsispirti dar esančiai socialinei bei 
kultūrinei diskriminacijai. Kongresas su
pažindins su viso Pasaulio šalių kurčiųjų 
patirtimi, užtikrinant kurčiųjų mažumų 
pilietines teises.

Lietuva 50 metų buvo sovietinėje erd
vėje, todėl žmonėms su negalia vis dar sun
ki sovietinio palikimo ir tradicijų našta.

Labai prašytume rasti galimybių su
daryti sąlygas išvykimui į Australiją, kur 
galėtume išklausyti taip svarbių kongreso 
paskaitų, supažindinančių su kurčiųjų 
žmonių veikla, jų teisėmis ir galimybė
mis. Jūsų dėmesys ir finansinė parama

Nukelta į 3 psl.

2



K BENDRUOMENĖS VEIKLOJE SS Sietas jubiliejus
Lietuvos baletas Sydnėjaus Lietuvių Klube
Baleto mėgėjams didelį malonumą 

padarė Lietuvos Baleto Bičiulių (Friends 
of Lithuanian Ballet) vykdančioji 
direktorė Ramona Ratas - Zakarevičie
nė, sekmadienį, gegužės 30 dieną, 
Sydnėjaus Lietuvių Klube surengusi 
filmų popietę. Susirinkusiems žiūro
vams buvo pristatyti du filmai.

Pirmasis filmas, vardu „Dvi kartos“, 
sutrauktai apibūdino Lietuvos baleto 
prieškarinę istoriją ir veiklą, ypač per 
Lietuvos baleto balerinos, dabar žy
mios baletmeisterės, gyvenančios Aus
tralijoje, Janinos Drazdauskaitės - 
Čunovas patirties prizmę. Matomai, jau 
tada Lietuvos baletas buvo aukštai 
vertinamas Europoje, kviečiamas 
įvairioms gastrolėms (buvo rodomos 
įdomios ištraukos iš gastrolių Monte 
Carlo), pritraukiantis mokytojus iš 
Rusijos, netgi garsiausius choreogra
fus (žiūr. Jurgio Žalkausko straipsnį 
„Mūsų Pastogėje“ Nr.14, 1999.04.12, 
psl. 7). Karui lietuvius išsklaidžius po 
pasaulį, nemažas skaičius Lietuvos ba
leto personalo atsirado Vienoje. Jie ten 
susibūrė į mažą šokėjų trupę ir savo 
talentu toliau džiugino ne tik Austri
jos žiūrovus, bet ir Aljanso kareivių 
pulkus, besistažuojančius Vokietijoje. 

atvykusioms žiūrovams susipažinti su 
dabartine Lietuvos baleto veikla ir 
pasiekimais. Pagrindinė filmo tema - 
Lietuvos baleto pasirodymas balete 
„Romeo ir Džiuljeta“. Filme pabrėž
tos trys šio .baleto ypatybės:

L „Romeo ir Džiuljeta“ taip sužavė
jo virtuozą violončelistą ir dirigentą, 
pasaulinio garso įžymybę Mstislav 
Rostropovič, kad jis asmeniškai ap
siėmė šį Lietuvos baleto pastatymą 
pristatyti Europai. Pats dirigavo or
kestrui, grojančiam Prokofjevo muzi
ką, ir, gal svarbiausia, šį spektaklį 
„panaudoti“ atšvenčiant savo 70 metų 
jubiliejų. M. Rostropovič - tikras 
Lietuvos baleto bičiulis!

2. Lietuvos baleto gastrolės po pla
čiąją Europą, baletą „Romeo ir Džiu
ljeta“ pristatant Evian meno festiva
lyje, Prancūzijoje, Graikijos mieste 
Thessaloniki ir Egipto sostinėje Kaire. 
Matėme baleto trupės keliones ir 
repeticijų vargus, įvertintus nuostabia 
baleto sėkme. Publika visur pripažino 
išvydusi neeilinį spektaklį!

3. Patys šokėjai, ypač aukščiausio
mis pasaulio akoladomis įvertinti 
„Romeo ir Džiuljetos“ solistai Eglė 
Špokaitė ir Edvardas Smalskys. Jų

Gegužės 15 dieną gausi Aleksandro 
Mauragio šeima susirinko atšvęsti sa
vo Tėvelio - Senelio - Senuko 90 - ąjį 
gimtadienį. Iš toli ir iš arti suvažiavo 
vaikai, anūkai ir net devyni (iš vie
nuolikos) proanūkai.

Lengva papasakoti, ką mano Senelis 
pasiekė gyvenime. Aleksandras Mau- 
ragis gimė Kelmėje 1909 m. gegužės 13 
dieną. Iš tikrųjų šią informaciją galite 
patys paskaityti Lietuvių enciklopedi
joje. Tik negalite taip lengvai sužinoti, 
t. y. kokią įtaką šis žmogus - mano 
Senelis - turėjo kitiems ir man.

Kiekvieną kartą kai skaitau ar rašau 
lietuviškai, prisimenu, kada buvau dar 
vaikas ir lankydavausi pas Senelį ir Ba- 
bą per atostogas. Kasdien girdėdavau 
Senelį sakant: „Skaiste, laikas dabar tau 
man paskaityti!“ Aišku, kaip vaikas 
atostogų metu, nenorėjau jaustis lyg ir 
vėl mokykloje, bet ir per atostogas tu
rėjau mokytis. Niekada tada ne
pagalvodavau, kad toks mokslas man 
kada nors būtų naudingas. Dabar, 
daugeliui metų praėjus, suprantu, kad 
be mano Senelio pastangų dabar ne
mokėčiau skaityti ar rašyti kalba, ku
rią nedaug žmonių pasaulyje supranta. 
Negalėčiau skaityti lietuviškos li
teratūros, poezijos ar susirašinėti su 
draugais ir giminėmis Lietuvoje. Jis ir 
toliau visokiomis progomis padeda 
man gilinti mano idėjas, mąstyseną.

Mano Senelis ne tik išmokė mane 
kalbėti lietuviškai, bet supažindino su 
mano šaknimis ir ką reiškia būti 
lietuvaite. Jis pasakojo apie savo 
gyvenimą, jaunystę, kaip pėsčiomis 
13-ką kilometrų,

kasdien eidavo mokyklon, siekė moks
lo. Kai buvau Lietuvoje, šį atstumą, nuo 
Kelmės į Kražius, aš nukeliavau ma
šina, ne pėsčiomis. Bet tas Senelio 
pasakojimas man parodė, koks reikš-

Aleksandras Mauragis.

mingas mokslas žmogaus gyvenime.
Atsimenu, kai buvau šešerių metų, 

man reikėjo paruošti biografiją apie ko
kį nors žmogų ir perskaityti ją kitiems 
mokiniams. Galėjau pasirinkti aprašyti 
apie bet ką, bet pasirinkau apie savo 
Senelį.

O kai buvau skautė, man buvo smagu 
stovyklauti, buvau labai išdidi, kai kartu 
stovyklavo Aleksandras Mauragis. Ne 
todėl, kad jis buvo puikus skautas, bet 
todėl, kas jis buvo mano Senelis. Tada 
ypatingai stengdavausi būti labai gera 
skaute, kad pelnyčiau savo Senelio 
Pa8arb^ .

Kai žiūriu į savo šeimą, matau. Se
nelį. Aš jį matau per savo tėvą ir bro
lius. Galėčiau daug puslapių prirašyti 
apie savo Senelį - vieną dieną gal bus 
tokia galimybė. Bet šįkart tik trumpai 
norėjau prisiminti praėjusius laikus 
Senelio 90 - mečio proga.

Baigiant noriu tik pasakyti savo 
Seneliui,,.ąčįū.uži,vigus Juft?;„kartu 
praleistus metus. Nesvarbu koks yra 
Tavo amžius, Tu gyvensi visada mano 
ir visų anūkų gražiausiuose pri
siminimuose.

Skaistė Mauragytė

Lietuviiį kilmės Sydney Dance Company šokėja Sally Wicks su savo por
tretu, pieštu dail. K. Robertson, kurį ji padovanojo FLB draugijai kaip prizą 
filmų popietės loterijoje. Kartu stovi Ramona Ratas - Zakarevičienė (dešinėje).

Kaip kontrastui filme taip pat yra 
atpasakota talentingos Ramonos Ratas - 
Zakarevičienės, Janinos Drazdauskai
tės - Čunovas dukterėčios, istorija nuo 
ankstyvųjų žingsnių iki pasisekimų (ir 
vargų!) šokant Australijos televizijos 
programose, ir, pagaliau, išsipildžius 
jaunos balerinos svajonėms: solistės 
partijos Australijos balete, su kuriuo 
Ramona gastroliavo net Europoje. Gra
žu ir rnalonu matyti lietuvišką talentą, 
pripažintą Australijos plotmėje.

Antrasis filmas suteikė puikią progą

Atkelta iš 2 psi.
mūsų organizacijai skatintų toleranciją ir 
pagarbą neįgaliems žmonėms daugiakul- 
tūrinėje visuomenėje.

Jei galėsite mums padėti, prašytume 
informuoti faksu 370 5 465606. Mūsų 
adresas: Kurčiųjų kultūros centras, 
Statybininkų g. 8 - 9, 5300 Panevėžys, 
Lietuva, tel. (8 25) 44 12 36.

A/S nr. 700 004 Žemės ūkio banko 
Panevėžio skyriuje, kodas 260101412.

Su viltimi ir dėkingumu
Vilius Glušokas, pirmininkas

talentas tiesiog žvaigždžių šviesa švy
tėjo net ir ribotų dimensijų filmo ek
rane. Ne tik kūno valdymas ir šokėjo 
grakštumas, bet ir intuityvus dra
matiškumas ir vaidyba tiesiog apstul
bina žiūrovą. Išraiškingiausių žodžių 
tiesiog pritrūksta bandant apibūdinti 
Eglės Špokaitės balerinos esmę. Šio 
straipsnio autorius niekada nėra matęs 
tokio baletinio tobulumo: gal arčiausiai 
prieina, bet E. Špokaitei neprilygsta - 
solistės N. Makarovos pristatymai su 
Anglijos karališku baletu šio šimtme
čio septintame dešimtmetyje. Tačiau, 
reikia pabrėžti, kad ne vien Eglė Špo
kaitė ir Edvardas Smalskys apdovanoti 
ypatingais talentais. Lietuvos balete dar 
yra visa eilė kitų solistų, kurie pana
šiai įvertinti Europos ir pasaulio baleto 
konkursuose - kaip prima tarp prima 
balerinų.

Sydnėjaus Lietuvių Klube susirinkę 
žiūrovai, jų tarpe Lietuvos Respublikos 
generalinis garbės konsulas Viktoras 
Šliteris ir Lietuvos Baleto Bičiulių 
patronas su žmona Juta, lietuvių kilmės 
balerina Sally Wicks su Sydney Dance 
Company, Lietuvos balete prieš karą

šokusi balerina Janina Giedraitis šiltu 
nuoširdumu pripažino matę nepapras
tai talentingo Lietuvos baleto nuosta
baus spektaklio pristatymą. Filmams 
pasibaigus, buvo traukiama loterija. 
Pirmoji premija (Sally Wicks portretas, 
pieštas dailininko Kelvin Robertson) 
atsitiktinai, bet visai teisėtai atiteko jo 
nuoširdžiai geidusiai Sally Wicks te
tai Ginai Puodžiūnaitei. Popietę užbai
gė Ramona Ratas - Zakarevičienė, 
padėkojusi visiems atvykusiems, ypa
tingai prisidėjusiems prie ruošos - Kęs
tui Ankui ir savo vyrui Ramučiui 
Zakarevičiui už filmų projektoriaus bei 
garso sistemos sustatymą ir sure
guliavimą, Laurie Cox už įėjimo ir 
loterijos bilietų priežiūrą bei Sydnė
jaus Lietuvių Klubui už jų paslaugas.

Neabejotinai Lietuvos vardą pasau-

Verta dėmesio ’’Catholic Church Insurances LTD’’
Labai mažai kam yra žinoma Austra

lijos Katalikų Bažnyčios Nuosavybių 
Draudimo Bendrovė. Smulkiau su ja susi
pažinus paaiškėjo, kad ji vykdo nuosavy
bių draudimus su mažesnėmis kainomis 
ir su tomis pačiomis draudimo sąlygomis 
kaip ir kitos draudimo bendrovės.

Kaip pavyzdį galiu paminėti savo gy
venamo namo ir to namo vidaus reikme
nų (contents) draudimą. Draudimo suma 

lyje kelia ne tik mūsų sportininkai (jų 
priekyje krepšininkai ir dviratininkai) 
bet ir tokie Lietuvos kultūriniai viene
tai kaip Lietuvos baletas, kurio, patrone 
yra Lietuvos Respublikos Prezidento 
žmona Alma Adamkienė. Ji atsiuntė 
Lietuvos Baleto Bičiuliams nuoširdų 
sveikinimą, yra susižavėjusi Bičiulių 
ryžtu moraliai ir finansiniai padėti 
Lietuvos baletui. Lietuvos Baleto 
Bičiuliai įsisteigė prieš nepilnus me
tus, bet jau pasižymėjo savo veikla, 
ypatingai ryžtingų direktorių Ramo
nos Ratas - Zakarevičienės ir Jurgio 
Žalkausko dėka. Visi baleto mėgėjai, 
lietuviai ir nelietuviai, kviečiami 
prisijungti prie šios jaunos ir dinamiš
kos organizacijos su pagirtinu tiks
lu.

Dr. A. V. Stepanas

buvo 25% mažesnė kaip kitų pasiūlytų 
bendrovių. Taigi, manyčiau, kad su šia 
Katalikų Bendrove verta susižinoti ir jos 
siūlomą kainą palyginti su kaina, kurią 
dabar mokate. Jos adresas Sydnėjuje:

"Catholic Church Insurances LTD, 45 
Clarence Str. Sydney 2000, tel. (02) 9273 
2800; Melbourne: St. KildaRd. 324, Vic. 
3004 tel. 1300 655001.

J.P. Kedys
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Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos 
Draugijos šiuometinis profilis

1970 metais tuometinis NSW Žemės 
ministras Mr Tom Lewis paskyrė 
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Draugijai 
plotą žemės (Crown land, Reserve Trust 
R87575), Laurina Ave., Engadine, su 
tikslu, kad lietuviai sau pasistatys į 
pensiją išėjusiems tautiečiams namus

Šios karališkos žemės adminis
travimui tada Lands Dept. įteisino 
įregistruoti tris patikėtines, kurios pri
žiūri ir administruoja Sodybos turtą pa
gal Moterų Draugijos įregistruotus 
Įstatus. Metams bėgant, Draugijos me
tinis susirinkimas 1975 m. pakėlė 
patikėtinių skaičių iki maksimumo - 
septynių. Taip bėgo menti ' po metų, 
Draugija neturėjo jokių nesklandumų 
nei su Sodybos administracija, nei tarp 
savęs, nei su valdžios organais. Tik 
keičiantis politinėms NSW valdžioms, 
pasikeitė ir jų įstatymų reikalavimai. 
Remiantis į šiuometinius Diskri
minacijos įstatymus, kiekvienas šio 
krašto pilietis, įskaitant visas rases, tu
ri teisę1 pareikšti norą apsigyventi 
Sodyboje ir įstoti į lietuvių Sodybos 
patikėtines. Atmetus tokį prašymą, 
Moterų Draugija ir patikėtinės gali bū
ti apkaltintos Section 8 - Anti - Dis
crimination Akto laužymu ir patrauk
tos teisman.

SLMSG draugijos gegužės 23 d. suruoštoje sveikatos popietėje gausiai da- 
lyvavo tautiečiai.Nuotrauka V. Vaitkaus

PflDĖKfl
Nuoširdžiai dėkojame dr. A. Šarkauskui, Tai Chi instruktoriams Monikai ir 

John, Valei Laukaitienei ir Margie Vanquylenberg taip gražiai ir nuoširdžiai 
išpildžiusiems Moterų Draugijos ruoštą "Sveikatos Popietę".

Taip pat dėkojame aukojusiems loterijai fantus: Leekai Gruzdeff, Palmyrai 
Žalienei, Danutei Jancy, Aldonai Stasiūnaitienei, Robert Viscontini ir Lietuvių 
Klubui. Didžiulis lietuviškas AČIŪ!

f
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1984 m. išėjus įstatymams, kad ma
žos nesiekiančios pelno Šalpos Drau
gijos įgautų legalų statusą ir in- 
korporuotųsi. Taip teisiškai apsaugotų 
Draugiją ir patikėtines nuo patraukimo 
į teismus. Moterų Draugijos valdyba ir 
patikėtinės nieko nelaukdamos užsira- 

korporavimo dokumentaciją.
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socia

linės Globos Draugija šiuo metu dar 
turi rūpesčių kaip pakelti Moterų 
Draugijos narių skaičių. Yra labai svar
bu turėti didesnį narių skaičių, labai 
svarbu parodyti ilgus narių sąrašus 
valdžios įstaigose, parodyti, kad mes, 
lietuvės moterys, esame stipriai or
ganizuotos, sudarome tvirtą Draugijos 
kamieną. Mūsų moterų įsigytas turtas 
ant Karališkosios žemės priklauso 
mums pačioms administruoti be jokių 
svetimųjų pagalbos. Jaunesnės kartos 
lietuvės moterys turi būtinai stoti į 
draugijos nares, padėti vyresniosioms. 
Vyresniosios moterys, paraginkite ir 
paaiškinkite savo dukroms ir mar
čioms, kad draugijos ir visos lie
tuviškosios bendruomenės ateitis 
priklausys tik nuo jaunesniosios kartos. 
Metinis Draugijos narės mokestis yra 
tik 4 doleriai, tai jau labai mažas mo- 
kestėlis. Tokia maža suma, tikime, ne-

SLMSGD-jos Valdyba 

leis moters savigarbai atmesti Drau
gijos kvietimą stoti į narių eiles.

Liepos 14 d., sekmadienį, 2 vai. po 
pietų Lietuvių klube Bankstowne yra
šaukiamas neeilinis Draugijos narių SLMSG Draugijos valdyba

Likviduojamas Canberros Lietuvių Klubas
Sekmadienį, gegužės 23 dieną, maž

daug 60 Canberros Lietuvių Klubo na
rių, daugelis rankose nešini negalinčių 
dalyvauti narių balsavimo įgaliojimus, 
padarė sunkų, net liūdną, bet būtiną 
sprendimą - parduoti mūsų Klubą. Bal
sų dauguma (124 - „už“, 9 - „prieš“) leng
vai peržengė reikalingą skaičiaus ribų 
tokiam sprendimui vykdyti.

Šį istorinį, neeilinį susirinkimą pra
vedė Klubo pirmininkė Barbara Šilinis. 
Padėties apibūdinimą išsamiai išdėstė 
Viktoras Martišius, uoliai su savo atskira 
komitetu išnagrinėjęs visas galimybes. 
Diskusijos iš salės pasižymėjo stebėtinai 
šaltu ii' objektyviu bendramintiškumu.

Canberros Lietuvių Klubas pastaty
tas 1963 metais, formaliai atidarytas 1964 
metų pradžioje, buvo vienas pirmųjų 
„etninių“ klubų Canberroje. Lietuvių 
kultūros ir veiklos židinys vėliau pritrau
kė australus kaimynus, ypač sportines 
organizacijas. Narių skaičius augo, po
kerio mašinos tauškėjo linksmai, alutis 
pilstėsi laisvai. Klubo kulminacinis taš
kas - 1984 metų Australijos Lietuvių
Dienos Canberroje.

Deja, po 1989 metų Klubas tapo fi
nansiškai nuostolingu: kasmet susida
rydavo tarp $ 4 000 ir $ 72 000 išlaidų 
daugiau negu pajamų. Pastaruoju metu 

Klubo nuostolis siekia $ 3 000 kas mėnesį.
Priežastys kelios: per paskutinius 36 

metus artimoje kaimynystėje įsisteigė 
keli kiti klubai, du iš jų tikrai dideli, 
suteikiantys nariams įvairių paslaugų 
(restoranų, pramogų, spektaklių), prie ku
rių mūsų Klubas neprilygsta. Klubo narių 
skaičius stipriai kritęs, nes ne tik lietuvių 
gretos retėja (senieji miršta, jaunieji iš
vyksta į „didmiesčius“ - tai gyvenimo 
neišvengiamos tikrovės), bet h australai 
kaimynai prisijungia ir lanko klubus su

Šį kartą - viešnia iš Lietuvos
Regis taip neseniai atsisveikinome su 

„Girių aidu“, kurio jaudinančios par
tizanų, tremtinių, kalinių dainos ir 
katorgų bei tremties prsiminimai dar 
nespėjo išblėsti iš pasąmonės. Po jų 
viešnagės lyg ir vėl nugrimzdome į 
kasdienybę. Tiesa, aplankė mus iš 
Kanados kun. K. Ambrasas, S. J., pa
sidžiaugėme entuziasčių surengta la
bai šaunia Jurginių vakarone. O kas 
toliau?

Laimei, mūsų tarpe yra nenuoramų, 
kurios suranda kažką nuostabaus, 
vertingo, kuo nori pasidalinti su visais. 
Tokią nenuoramą turime Melburno 
Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos 
pirmininkės Halinos Statkuvienės 
asmenyje. Pailsėjusi po labai sėkmin
gai organizuiotų „Girių Aido“ koncer
tų, rado sekančią „auką“ - tai vienuolė 
ir gydytoja Birutė Žemaitytė, kurios 
veikla tarp ypatingai reikalingų pagal
bos Lietuvoje yra gana plačiai žinoma. 
Šalia darbo Alytaus ligoninėje, va
dovavimo vietinėje Caritas, ji randa lai
ko lankyti ir šelpti kalinius bei jų šei
mas. Randa kažkaip laiko ir rašyti kny
gas. Viena iš jų - „Palydėsiu į Tėvo 
namus“ yra jos pačios kaip reani- 
matologės dienoraštis; antra - „Mylėk 
kaip save“ - korespondencija su kali

susirinkimas, kuriame bus sprendžia
mas Draugijos inkorporavimas. Nau
jos narės, ateikite iš arčiau susipažinti 
su draugijos įteisinimo procedūra.

patrauklesnėmis paslaugomis. ACT val
džia, bebalansuodama savo sąmatą pri
sigalvoja visokių naujų mokesčių, kurie 
ne tik apsunkina klubus, bet mažesnius 
klubus tiesiog žlugdo (mes ne pirmieji!). 
Nerūkymo taisyklės arba reikalavimas 
įvesti dūmų ištraukiklius, kainuojančius 
(ir mums neįkandamus) apie $30 000- 
50 000, dar sumažino narių lankymąsi 
mūsų Klube. Pačios Klubo patalpos ver
kiant reikalauja atnaujinimo, pataisymo, 
pagražinimo. Pelnas tirpo kaip snaigės 
Australijos dykumose.

Per paskutinius 6 metus buvo paskirti 
net trys komitetai nagrinėti Klubo lemtį. 
Kartą, 1994 metais, net balsuota kad Klu
bą likviduoti. Tada, lyg lietuviško senti
mento pagauta, narių mažuma balsavo už 
šį pasiūlymą. Pinigai toliau tekėjo pro 
pirštus. Palengva sentimentą viršijo ob
jektyvi tikrovė, kuri pagaliau diktavo 
lemiamam balsavimui. Klubas bus par
duotas.

Viktoras Martišius pranešė susirin
kimui, kad susidomėjimą Klubą pirkti 
pareiškę net septyni pirkėjai. Geriausias
siūlymas paliktų Canberros Lietuvių 
Bendruomenės Sąjungai apie $ 700 000. 
Pati Sąjunga spręs, kaip tuos pinigus 
disponuoti sulaukus iš narių siūlymų ir 
patarimų, o tam tikslui jau iš anksto iš
platintas bendralaiškis.

Klubo turtą tikimasi išpardavinėti,gal 
varžytinių būdu. Ką daryti su Žuvusio 
Kareivio Paminklu ir biblioteka, dar teks 
pasukti galvas. Bet, tuo tarpu, jei kas nori 
nusipirkti Klubo šlipsą (vyrams) ar ska
relę (moterims) su gražiai įausta trispal
ve, prašome kreiptis į Klubo šeimininkę 
tel. (02) 6249 1801 - jie parduodami 
maždaug už pusę kainos, o su laiku taps 
vertingais istoriniais suvenyrais kolek
cionierių rankose. „ , ,,Dr. A. V. Stepanas

niais. Baigiama dar ir trečioji - „Vieš
paties trupinėliai“. B. Žemaitytė daž
nai kviečiama ir paskaitas skaityti. Tai 
asmenybė, spinduliuojanti gėriu ir mei
le, kuriai aiškios yra krikščioniškos 
vertybės, moralė, idealizmas, ryžtas ir 
darbas, kas taip priešinga oportuniz
mui, pinigo ir garbės troškimui, 
savimeilei.

Gydytoja Birutė Žemaitytė, kaip 
LKM Draugijos viešnia, į Sydnėjų at
skris birželio 26 dienos ryte, 5.30 vai. 
Singapūro oro linijų lėkutvu, skrydžio 
Nr. 747. Jau sekančią dieną (sekmadie
nį), 2 vai. popiet yra numatytas jos 
susitikimas Lietuvių Namuose. Į Mel
burną ji atvyksta autobusu liepos mėn. 
2 d. (penktadienį) vakare. Adelaidėje ji 
viešės nuo rugpjūčio 16 dienos.

Melburno LKM Draugijos valdyba ti
ki, kad šios garbingos viešnios ap
silankymą gausiai paremsime dalyva
vimu susitikimuose su ja.

V. Vaitiekūnienė
P. S. Gyd. Birutė Žemaitytė, pasiro

do, turi nemažai gerbėjų ir čia, kurie 
atskubėjo su dosniomis aukomis. Tai: 
S.A.Š. - padengęs kelionės lėktuvu iš 
Vilniaus į Sydnėjų ir atgal išlaidas su-

Nukelta į 5 pal.
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Eilėraščiai iš naujai išleistos dvikalbės autorės knygos 

"Tylos erdvės - Spaces of Silence".

Antano Mončio namai - 
muziejus Palangoje

„Antano Mončio kūrinių nuolatinės 
ekspozicijos atidarymas S. Daukanto g. 
16, Palangoje, įvyks š. m. liepos 10 d., 
16 vai., tai yra skulptoriaus mirimo die
ną Paryžiuje. Tačiau A. Mončio namų - 
muziejaus patalpų pavyks atidaryti tik 
II - ą aukštą, o I - mas aukštas, admi
nistracinės ir išeivijos dovanotų spaus- 
dinių skaityklos patalpas teks kuriam 
laikui palikti nesutvarkytas. Bet kai 
nors pusė muziejaus oficialiai bus 
veikiantis- turėsime svarų argumentą 
reikalaujant lėšų visiškam užbaigi
mui“, - rašo A. Mončio namų - muzie
jaus direktorė p - lė Loreta Turauskaitė.

Toliau ji aiškino apie remonto ne- 
užbaigimo priežastis. Pasirodo, kad 
kultūros ministras S. Šaltenis neištesė
jo savo pažado skirti lėšas. Laimei, kad 
Palangos meras p. Pranas Žeimys ir 
Savivaldybės taryba pritarė paskirti lė
šų, tad nors II - o aukšto patalpas, ku
riose bus eksponuojamos A. Mončio 
skulptūros, pavyks deramai sutvarkyti. 
Apie ekspozicijos apipavidalinimą 
direktorė pranešė džiuginančią nau
jieną. Pasižymėjęs Vilniaus parodų 
architektas Valdas Ozorinskas sutiko be 
apmokėjimo ją suprojektuoti.

Į parodos atidarymą žada atvykti Ug
nė Karvelis, atstovaujanti Lietuvai 
UNESCO organizacijoje, ir kurios 
pastangomis buvo gauta nemaža suma 
Vilniaus senamiesčio gražiųjų namų 
atstatymui bei Lietuvos ambasadorė 
Prancūzijoje p. Asta Skaisgirytė - 
Liaukšienė. Be to, p - lė L. Turauskaitė 
kviečia visus Australijos tautiečius, ku
rie lankysis šią vasarą Lietuvoje, at
vykti į atidarymą ar nors apsilankyti 
muziejuje vėlesne data. Ji taip pat pra
šo parodos atidaryme dalyvauti Aus
tralijos tautiečius, kurie prisidėjo prie 
lėšų rinkimo. Tai būtų proga jiems 
asmeniškai padėkoti už jų gražų žestą. 
(Visų pavardės, kurie dalyvavo Ade
laidėje surengtame renginyje finansi
niai paremti muziejaus įkūrimą, yra 
įrašytos į garbės lentą muziejuje, red.).
Naujos knygos pristatymas 

Canberroje
Malonu pranešti, kad š. m. birželio 5 - 

6 dienomis įvyko Kazio J. Kemežio 
naujos knygos anglų kalba pristaty
mas. Knygos pavadinimas labai intri
guojantis - „The Drum Dance of 
Rarotonga Revealing the Secrets and 
Mysteries of Life and it's Evoliution“ 
ir, manyčiau, suvilios ne vieną tautietį 
ją įsigyti.

Kazio J. Kemežio, pasižymėjusio 
geologo, konsultuojančio vyriausybes 
įvairiais profesiniais klausimais, litera
to ir menininko kūrinių paroda ir kny-

Atkelta iš 4 psl.
moję 2000 dol., M. Venckienė - 100 
dol., M. Matulionienė, S. Ribačiauskienė, 
G. Mackevičienė - po 50 dol., A. 
Stankevičienė - 20 dol., likutis po „Girių 
aido“ viešnagės - 185 dol.

Aukojusiems priklauso didžiulė 
padėka.

Melburno LKM Draugijos
Valdyba 

gos pristatymas įvyko 37 McCormack 
Street, Curtin, ACT. Ten pat galima 
įsigyti ir anksčiau minėtą leidinį.
Pagarsėję Lietuvos muzikai 

koncertuoja Vakaruose
Pianistas Gabrielius Alekna jaunųjų 

pianistų konkurse 1996 metais laimė
jęs laureato premiją, vargoninkas 
Virgilijus Jankauskas, baigęs Kauno 
muzikos mokyklos vargonų klasę, 22 
metų smuikininkas Vilhelmas Čepins
kis, kelerius metus tobulinosi garsioje 
Julliard muzikos mokykloje Niujorke, 
drauge su garsia pianiste Mūza Ru- 
backyte, šiuo metu gyvenančia nuola
tinai Paryžiuje ir kitais garsiais muzi
kais koncertuos 1999 - ųjų m. Vilniaus 
festivalyje. Vilhelmas Čepinskis su-' 
silaukė aukšto Europos muzikos kri
tikų įvertinime. Tačiau svariausiai jo 
talentą įvertino neseniai miręs garsusis, 
smuikininkas ir dirigentas Yehudi 
Menuhin . Jo nuomone, V. Čepinskis 
ne tik puikus virtuozas, bet ir labai 
aukštos kultūros menininkas. Guoda 
Gedvilaitė - pianistė, koncertuoja ir 
mokosi Frankfurto prie Maino aukš
tojoje muzikos mokykloje. Edita Orli- 
nytė - smuikininkė; Goldą Veinbergaitė 
- Tatz - pianistė. Būdama aštuonerių 
metų, solistė jau turėjo rečitalį ir kiek 
vėliau buvo įvertinta pirmąja premija 
jaunųjų pianistų konkurse. Išskyrus 
kiek vyresnį Virgilijų Barkauską, kiti 
menininkai yra jauni, savo pasirinkto 
instrumento menininkai - solistai. Visi 
gavę muzikinį išsilavinimą Lietuvoje, 
dabar garsina jos vardą Europoje ir 
JAV.

Teko skaityti, kad Lietuvos konsulas 
ir Lietuvių Bendruomenė Niujorke 
pakvietė keletą aukščiau minėtų me
nininkų ir surengė didelį pasisekimą 
turėjusį koncertą Niujorke Lietuvos 80 
metų valstybingumui atžymėti. Taip 
koncerto iniciatoriai supažindino pub
liką su mūsų muzikinės ■ kultūros 
pažibomis ir tuo pačiu pagarsino Lietu
vos vardą užsienyje. O kada mums nu
švis laimė išgirsti aukšto lygio lietu
vius menininkus Australijoje?

(Pasinaudota „Darbininko“ ir 
.Pasaulio lietuvio“ žiniomis).

„Glory“
Jenifer Compton drama, 

režisierius Helmutas Bakaitis
Šių metų birželio 5 dieną „Nidos“ te

atre teko matyti Helmuto Bakaičio 
režisuotą „Glory“ pastatymą, kuriame 
ir pats režisierius suvaidino mažą rolę. 
Dviejų veiksmų drama vyksta jojimo 
ir dresūros mokykloje. Veikale netrūks
ta nuorodų apie arklių sportą, olimpi
nes žaidynes, politikos ir kitų aktua
lijų. Pagrindinės dramos mintys: be 
disciplinos, pastangų ir darbo - tikslo 
nepasieksi; ištikimybę idėjai neįmano
ma pinigais papirkti; sėkmė ir nesėkmė 
yra gyvenimo palydovės, kurias’ reikia 
normaliai priimti. Filosofinės dramos 
idėjos nėra naujos. Jos išsirutulioja 
pamažu ir sutampa su personažų 
brandėjimu. Pastatyme nesijaučia 
didaktikos įsipiršimo, nors dramoje jos 
netrūksta ir toks posakis kaip „pagal
vok, kuo tu nori būti - nebūk visą 
gyvenimą tik pakeleivis“ yra neabejo-

MIŠKO KAULAI

Jeigu būta pasaulio
Kadaise - ten gyveno
Kaulėti žmonės

Sigitas Geda

MEDŽIŲ ŠEŠĖLIU 
hieroglifai

uždengė 
neįskaitomą veidą

JŪROS IŠMESTAS 
gintaras

požemio medžio 
blizgesys

EŽERO PAKRANTĖJ 
skinu dobilus

klausausi
žemės pasakų

siekdama 
žaliąjįdangų,

BERŽO VIRPESYS

išdavė -
popietės tylą

MIŠKO KAULAI 
raižo mano odos 

šešėlius

MĖNULIO ŠVIESA 
nušvietė mano kūną

gulėdama žolėj 
klausausi nakties dvasių 

šnabždesio

tinai pamokantis patarimas. Tačiau 
režisierius H. Bakaitis vykusiai išven
gė didaktikos pinklių tampriai su
režisuotame pastatyme, panaudodamas 
priderintus muzikos ir puikiai cho- 
reografuotus šokio įtarpus. Taupus 
scenovaizdžio autentiškumas ir pri
derintas apšvietimas papildė dramos 
vientisumą. Betgi, ir geriausiam re
žisieriui sunku pastatyti veikalą su 
neprityrusiais aktoriais. Šiuo atveju 
aukšto lygio prityrusių aktorių vai
dyba žavėjo publiką. Net ir dvi „Nidos“ 
dramos kurso studentės labai kom- 
petetingai suvaidino savo roles. Abi 
jaunos aktorės vaidino motiną ir dukrą. 
Tačiau jų išvaizda ir gestai bei scenos 
apvaldymas buvo jaunatviški ir pana
šūs - motinos rolei gal būtų reikėję kiek 
skirtingo grimo ir gestų. Nors, reikia 
pripažinti, kad jos lengvabūdiškumas 
dramos pradžioje pereina į eilę trans
formacijų ir pabaigoje ji tampa bran
desne moterimi. Betgi, tai tik maža 
krikiška pastaba. Antras dalykas, kuris

FOREST BONES

If the world has 
A past - there lived 
People of bone

Sigitas Geda

HIEROGLYPHS 
of tree shadows

over 
the vacant face

AMBER WASHED 
to the shore

sparkle
of underground tree

BY THE LAKE
I pick clover

listen to legends 
of earth as I reach

for green sky

THE TREMBLING BIRCH

betrayed... .8ia.U-, 
the quiet of the afternoon

FOREST BONES
scratch

the shadows
of my skin

n,.''.,i >

LYING IN THE GRASS''
I listen

to the whispers of night
the moon lights

my body

krito į akį, tai pirmo veiksmo ilgumas, 
dramos autorės kiek perkrautas ak
tualijom.

Užbaigiant reikėtų paminėti, kad 
režisieriaus Helmuto Bakaičio suvai
dinta maža rolė sužibėjo kaip žemčiū
gas. Kaip puikiai jis moka moduliuoti 
balso niuansus ir santūriais gestais 
apvaldyti sceną! Puiki užsklanda ge
ram pastatymui, nors pačioje pradžio
je režisierius perspėjo publiką, kad 
pastatymą surepetavo per penkias 
repeticijas, kad jis dar neužbaigtas ir 
prašė publikos išsakyti savo nuomonę. 
Tad norėčiau dar pastebėti, kad re
žisieriaus pasirinkta arabiškos legen
dos ištrauka, pacituota programoje, 
tiksliai atitiko dramoje išvystytas min
tis: „Norėdamas sukurti kumelę, Die
vas tarė pietų vėjui: „Iš tavęs sukur
siu būtybę, kuri atneš laimę geriems ir 
nelaimę blogiems žmonėms. Kaktoje 
bus laimė, nugaroje dosnumas ir 
džiaugsmas jos savininkui ".

I. Poželaitė - Davis, A M.
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Viešnagė pas Obuolių salos lietuvius
Pokalbis su anglų kalbos mokytoja 

Regina Krutulyte ir jos tėvu Jonu Kru
tuliu*

Judri, ispaniškos, o gal labiau itališ
kos ar net albaniškos išvaizdos moteris 
pasirodė esanti gryniausia Jono ir Mari
jos Krutulių dukra, jau spėjusi ne tik 
pabūti, bet ir padirbėti Lietuvoje. Štai 
kodėl nepraleidome progos pasikalbėti 
su Tasmanijos salos, kuri vadinama 
Obuolių sala, aktyviu Launcestono 
miesto lietuvių bendruomenės apylin
kės seniūnu ir jo dukra:

- Kur, p. Krutuli, gimėte, augote ir 
kiek prisimenate ■ apie savo tėvus, 
draugus, mokytojus?

- Mano tėvai - paprasti darbininkai. 
Motina - ypač gera darbininkė. Iš 
jaunumės prisimenu ir iki šiolei gerbiu 
pradžios mokyklos mokytoją Kairaitį.

- Nors Jūsų tėvas įspėjo, kad sau- 
gotumėtės policininkų ir klebonų, bet 
kaip susiklostė Jūsų likimas, kad šios 
profesijos žmonių savo gyvenimo ke
lyje neišvengėte?

- Savo gyvenime šiuo tėvo įspėjimu 
nepasinaudojau. Visą laiką prisėjo 
draugauti su bažnytine muzika ir 
Bažnyčios tarnais. Štai kodėl „Muzikos 
žiniose“ 1997 m. Nr. '248, kuris buvo 
skirtu.) Konradui Kaveckui, buvo 
išspausdįnta rųano nuotrauka ir taip bu
vo rašoma: „Launceston (Tasmanija, 
Australija) vyrų choras, kuriam nuo 
1964 iki 1975 metų vadovavo lietuvis 
Jonas Krutulis. Vargoninkas ir chorve
dys Jonas Krutulis gimė 1915 metais 
Veiverių miestelyje, Marijampolės 
apskrityje. Kaune studijavo vargonus

M’ Martinonį. 
Vafgoninkavp' Daukšių, Veiverių, 
Virbalio','Labūnavos, Ariogalos pa
rapijose. Vokietijoje Liubecko mieste 
trejus metus buvo mokytojas lietuvių 
gimnazijoje. Vadovavo australų vyrų ir 
moterų chorui iki 1980 metų. Nuo 1982 
metų yra lietuviškos radijo valandėlės 
vedėjas. Perduoda lietuvišką muziką, 
liaudies ir kitas'dainas. Yra „Muzikos' 
žini'ų^fckaityloj'as ir rėmėjas“.

- Kokie iš viso artimiausi asmenys 
Jums pasitaikė?

- Artimiausi man žmonės - žmona ir 
dukra.

- Tad ką galite pasakyti apie savo 
žmoną ir dukrą Reginą?

- Apie savo žmoną galiu pasakyti, kad 
esu laimingas, vedęs tokį žmogų kaip 
Antosėlė. Dukrą Reginą garbingai 
auginome, kad mylėtų Dievą, Tėvynę ir 
savo šeimą.

- Kaip ątsikliuvote Tasmanijoje?
-. Į Tasmaniją atvykau atlikti dviejų 

metų sutartį - darbo prievolę, po ku
rios čia apsigyvenau.

- Kokius darbus čia dirbote?
- Dirbau vaisių ūkyje, smulkių pre

kių paskirstymo sandėlyje ir medžiagų 
fabrike.

- Kokias visuomenines pareigas ėjo
te ir einate Launceston lietuvių ben
druomenėje?

- Kiek laiko buvau Launcestono 
apylinkės Lietuvių bendruomenės 
pirmininkas. Tik vėliau, mūsų lietuvių 
būriui smarkiai sumažėjus iki dešimties 
žmonių, pasidariau jų seniūnu. Šiuo me
tu dar turime vietos radijo valandėlę, 
kurįai vadbyaujU'vieną kartą per mė
nesį, kai esti daugiakultūrinės progra
mos laikas. .

- Kaip pakluvote į Tasmanijos 
mokyklą, p. Regina?

- Čionai lankiau Švč. Jėzaus Širdies 
(Sacred Heart College) mergaičių 
mokyklą Launcestone. Paskui studija
vau Tasmanijos universitete humani
tarinius mokslus. Nei vidurinėje, nei 
aukštojoje mokykloje žodžio kišenėje 
neieškojau, todėl atrodė, kad man bus 
lemta teatro scena ar kuri nors kita žo
džio išraiškos sritis. Be to, anuo metu 
panelei ilgai tinkamos profesijos nebu
vo galima rinktis. Daug dėl to galvos 
nekvaršinome, o ir niekas manęs bota
gu nevarė. Tik dabar jaunimui kur kas 
didesnis pasirinkimas negu andai. Vis 
dėlto nesigailiu pasirinkusi mokytojos 
darbą.

- Ką galite pasakyti apie savo tėvus?
- Norint į šį klausimą deramai atsa

kyti, reikėtų tolstojiško masto ir šeks
pyriško lyriškumo. Kadangi neturiu nei 
vieno, nei kito bruožo, neturiu nei bro
lio, nei sesers, su kuria galėčiau pasi
šnekėti ir pabendrauti, galiu prisipa
žinti, kad visuomet mūsų šeima buvo 
tarsi Gibraltaro Akmuo. Tolerantišku
mas, kantrybė, dosnumas, supratingumas 
ir dvasingumas buvo, yra ir bus ne- 
pranokstantis pavyzdys, kaip reikia 
gyvenime elgtis. Dažnai pamąstau, jei
gu jie ir nebūtų mano gimdytojai, vis 
viena, tikriausia, juodu abu mylėčiau ir 
gerbčiau. O juk ne kiekvienas galėtų 
apie savo tėvelius šitaip pasakyti.

- Kokia savijauta lietuvaitei, ište
kėjusiai už svetimtaučio?

- Keistas klausimas. Jis rodo kultūri
nio turinio svorį. Ką reiškia gimti 
Vokietijoje, penkerių metų atsirasti 
Australijoje, kur reikėjo augti, mokytis, 
studijuoti, draugauti su australais ir 
lietuviais? Noromis nenoromis turi 
įsigyti šiokį tokį vietinį išprusimą, šiek 
tiek giliau negu mūsų lietuviai tėvai 
suprasti ir įsisavinti australišką kultū
rą. Australija itin didžiuojasi savo 
daugiakultūrine visuomene. O tai liudi
ja gan karšti nūdieniai ginčai dėl 
naujosios šio krašto konstitucijos 
įžangos, dėl pagarbos į šį kraštą visiems 
atvažiavusiems.

O juk dažnai širdis pati nusprendžia 
(The heart has a mind of his own) -, 
•širdžiai neįsakysi, širdis turi savus 
įstatymus. Tikiu, kad turbūt nė kiek ne 
mažiau nepasisekusių yra ir tų šeimų, 
kurių abu sutuoktiniai yra lietuviai.

- Ką paskytumėte lietuvaitei, ke
tinančiai ištekėti už kitos tautybės 
vyriškio?

- Nedrįsčiau lietuvaitei, ketinančiai 
ištekėti už nelietuvio, duoti jokių pa
tarimų. Tegul kiekviena pati apsi
sprendžia. „Svetimtaučio“ sąvoka, ypač 
man, yra labai santykinė. Dėl jos būtų 
galima daug ginčytis...

- Kaip Jūs vertinate Tasmanijos 
švietimo sistemą?

- Jau gerokai nuo jos esu nutolusi. Juk 
su kai kokiomis pertraukomis kone visą 
dešimtmetį dirbau Lietuvoje, į kurią 
išvažiavau 1991 m. pradžioje, vos tik 
kelios savaitės po sausio 13 - sios įvykių 
Vilniuje. Tada mūsų Švietimo ministe
rija buvo pradėjusi gana stambias 
permainas. Ketinu vėl daugiau pasigi
linti šioje srityje, bet esu įsitikinusi, jog 
mūsų valstybinių mokyklų lygis nėra 
nė kiek žemesnis už Australijos mo
kyklas.

įįflSl’ORTA S
Raisas Rakauskas žaidė Uzbekistane

Šių metų gegužės mėnesį jaunuolis 
iš Auksinės Pakrantės Raisas (Rhys) 
Rakauskas atstovavo Australiją Azijos 
zonos, jaunesnių nei 16 metų šach
matininkų atrenkamosiose varžybose, 
kurios vyko Uzbekistane. Raisas 
Rakauskas šiose varžybose iškovojo 13 
vietą. Tai labai puikus rezultatas, ka
dangi turnyre konkurentų buvo iš vi
sos Azijos - nuo Viduržemio jūros iki 
Japonijos, nuo Australijos iki Sibiro. Be 
to, Raisas dar tik keturiolikos su puse 
metų amžiaus, o žaidė prieš jaunius iki 
16 metų amžiaus.

Susitikau su Raišu 1998 metais. Jis 
linksmas, draugiškas ir kalbus jaunuo
lis, nors kalba tik angliškai. Jo šeima į 
Auksinę Pakrantę atsikėlė iš Adelai
dės. Vėliau atvyko ir senelis Gedimi
nas su žmona.

Nenuostabu, kad Raisas prikibo prie 
šachmatų lentos - jam esant dar tik 5 - 6 
metų amžiaus, tėvelis Ričardas ir sene
lis Gediminas nuo jaunų dienų mėgo 
šachmatus, taigi greitai atskleidė 
šachmatų paslaptis ir Raisui. Kai 
jaunuolis įstojo į Somerset koledžą ir 
prisijungė prie mokyklos šachmatų 
klubo, tėvas jau nebegalėjo prieš Rai
šą atsilaikyti... Pradeda jis žaisti ir 
turnyniose. Senelis Gediminas atmena 
Raišo džiaugsmą, kai grįžo su pirmu 
prizu - didžiuliu šokolado gabalu už 
laimėjimą prieš suaugusį priešininką.

1997 ir 1998 metais jis tapo Auksi
nės Pakrantės jaunesnių nei 13 metų 
šachmatininkų čempionu. 1998 metais. 

Raišas jau žaidžia mokyklos komandoje 
ir užima I vietą Australijos mokyklų 
čempionate. Jo trofėjų kabinete jau

Iki Sydnėjaus liko žingsnis
Lietuvos krepšininkės laimėjo grupės tuyrnyrą

Lietuvos moterų krepšinio rinktinė, 
Eurpos pirmenybėse Lenkijoje ginanti 
žemyno čempionės vardą, B grupės 
varžybas baigė pirmoje vietoje.

Vakar, birželio 2 dieną, per paskuti
nes grupės rungtynes lietuvės 99:69 
(60:35) sutriuškino Bosnijos ir Herce
govinos rinktinę.

Laimėjusi 4 iš 5 dvikovų, šalies rink
tinė iškovojo pirmąją vietą B grupėje ir 
rytoj čempionato ketvirtfinalyje susi
rungs su ketvirtąją vietą A grupėje 
užėmusia komanda. I šią vietą prieš va
kar vakare vykusias rungtynes preten
davo Kroatijos ir Latvijos krepšininkės.

Aikštelėje pasirodžiusi tik įpusėjus 
pirmam kėliniui, rezultatyviausia 
vakarykščio mačo žaidėja Lietuvos 
rinktinėje tapo krašto puolėja Daiva Jo- 
deikaitė, pelniusi 31 tašką. Rungtynės

Žinoma, daug kas jau pasikeitę. 
Kadangi užsienio kalba buvo privalo
ma, jeigu nori įstoti į universitetą, todėl 
prieš kiek laiko esu dėsčiusi prancūzų, 
vokiečių ir anglų kalbas. Dažnai jau
nimą sunku įtikinti, kad bet kokia 
užsienio kalba - didžiulis žmogui tur
tas. Tačiau tokia padėtis yra visoje 
Australijoje.

Tasmanija šiuo atžvilgiu, galima 
sakyti, yra įdomi išimtis. Juk mažoje 
baloje visos žuvytės bemaž viena kitą

Raisas (Rhys) Rakauskas

trūksta vietos... Be šachmatų jaunuolis 
taip pat mėgsta futbolą (vartininkas), 
"touch futbolą" ir golfą. Čia ir vėl sene
lio ir tėvo kaltė - abu pramuštagalviai 
sportavo nuo jaunų dienų, tėvas žaidė 
hokey, irklavo, senelis Gediminas jau 
Vokietijos stovykloje buvo pasižymė
jęs bėgikas, lauko atletas, o Adelaidėje 
žaidė krepšinį, tinklinį, tenisą, dabar - 
golfą.

Puiki Rakauskų giminė, jos epigra
fas gal ir yra - sveikame kūne - sveikas 
protas! Gal tame ir glūdi Raišo šach
matų pergalių paslaptis!

Vacį. Liūgą

su Bosnija ir Hercegovina D. Jodeikai- 
tei per šį čempionatą buvo pirmosios 
reprezentacinės šalies komandoje.

Jei Lietuvos krepšininkės įveiktų ket
virtfinalio barjerą, jos užsitikrintų teisę 
dalyvauti 2000 metų Sydnėjaus olim
pinėse žaidynėse.

"Lietuvos rytas",
1999.06.03

P.S. Deja, lietuvaičių krepšininkių 
Sydnėjaus olimpiadoje nepamatysime. 
Labai gražiai pradėję ir savo grupėje 
laimėję pirmąją vietą, ketvirtfinalyje 
susitikę su ketvirtos vietos laimėtoja 
Slovėnijos komada, labai netikėtai 6 
taškų skirtumu pralaimėjo ir liko 6 vie
toje. Į olimpiadą 2000 - siais metais 
vyks tik 4 pirmąsias vietas laimėjusios 
komandos.

A. Laukaitis

pažįsta, todėl gali viena kitai pranešti, 
kur esama riebesnių sliekų, ir kur sau
giau, kad nepakliūtum ant meškerės 
kabliuko. Tikrai taip. Nejuokais šitaip 
sakau. Nedideliame specialistų būryje 
tu gali pasitarti, apsvarstyti ir pataikyti 
ten, kur patogiau, tikslingiau. Šitai la
bai praverčia.

Kun. K. J. Ambrasas, S.J.
(Tęsinys sekančiame numeryje)
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A. a. Gediminą Antanėlį prisimenant
Mieli Australijos lietuviai ir brangūs 

mano brolio draugai,

Amžiną atilsį Antanui Miliauskui

Penktas metų mėnuo, o Geelongo lie
tu viaijau neteko penkto tautiečio. Anks
tų gegužės 25 - sios rytą savo lovoje am
žinam poilsiui užmigo Antanas Mi
liauskas, paskutinius penkerius savo 
gyvenimo metus gyvenęs slaugos na
muose - Multicultural Aged Care Ser
vices Ine.

Antanas šeimos Australijoje netu
rėjo, tad savo laidotuvėmis rūpintis jis 
buvo pavedęs Juozui Gailiui ir Vytui 
Bindokui.

Iš pokario imigrantų stovyklosBo- 
negiloje dviejų metų privalomo darbo 
sutartį atlikti jis buvo paskirtas kom
panijoje The Kauri Timber Company 
Ltd., kurioje vairavo traktorių.

1952 metais Antanas persikėlė į Ge- 
elongą, pasistatė čia namą, kurį vėliau 
pardavė ir nuspirko laivą. Gyveno pas 
lietuvius, .kur nuomojo kambarį su 
virtuvėle. Iki pensijos jis dirbo stiklo 
fabrike. Antanas mėgo medžioti, žvejo
ti, tai ir nenuostabu, kad jo kambarį 
puošė daugelis jo laimikių.

Antanas buvo ramaus būdo, nuošir
dus, lietuviškas žmogus. Prenumeravo 
abudu lietuviškus savaitraščius, rėmė 
organizacijas, bažnyčios darbuotojus, 
daug prisidėjo prie Geelongo lietuvių 
namų statybos ne tik darbu, bet ir 
piniginėmis aukomis.

Antano Miliausko laidotuvės įvyko 
pagal lietuviškas tradicijas, išvakarėse 
"Kings" laidojimo koplyčioje buvo 
atkalbėtas Rožančius, o gegužės 27 die
ną Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje atlai
kytos gedulingos pamaldos, kurias at
našavo vietos klebonas Fr. M. Fitz- 
Patrick.

Atsisveikinimo žodį Lietuvių Ben
druomenės vardu tarė S. Lipšienė, o

Gediminas Antruičlis

mos ir perskaitė mums visus jo pa
geidavimus bei nurodymus. Buvo skau
du ir liūdna girdėti, negalėjome tikėti, 
kad Gediminas daugiau mums jau

Antano Miliausko gyvenimo istorija 
sudėtinga. Gimė jis ūkininkų šeimoje 
1911 m. gruodžio 4 dieną Balbieriškio 
parapijoje, Marijampolės apskrityje. 
Karinę Lietuvos tarnybą atliko 1932 
metais ir įgijo telefono ir telegrafo 
mechaniko specialybę. Vėliau vedė Ro
žę Balsytę, bet karas juos išskyrė. Ve
lionis iki mirties išsaugojo savo lietu
višką pasą ir daugelį kitų lietuviškų do
kumentų. Visa tai buvo persiųsta Lie
tuvon jo seseriai Magdalenai ir broliui 
Jonui.

1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Po 
karo gyveno Hanau stovykloje. Vėliau 
persikėlė į Frankfurtą, kur dirbo IRO 
organizacijoje sunkvežimio vairuotoju.

1949 m. kovo 25 dieną laivu "Mozaf-

Lietuvių Sąjungos Klubo vardu - J. Gai
lius. Visi kalbėjusieji išreiškė gilią 
užuojautą seseriai Magdalenai ir bro
liui Jonui bei visiems artimiesiems Lie
tuvoje.

Velionis palaidotas Rytų kapinėse. 
Laidotuvių dalyviai buvo pakviesti į 
gedulingus pietus, kurie vyko slaugos 
namuose kur velionis gyveno. Gedulin
gus pietus paruošė Irmgarda Gailiu- 
vienė ir Meilutė Bindokienė, joms talki
no vie tinis personalas.

Mielas Lietuvos kary, daug kalbėjai ir 
svajojai apie tėvynę Lietuvą ir Bal
bieriškį, bet Nepriklausomybė Tau atė
jo per vėlai ir amžius pastojo kelią į 
namus.

Ilsėkis Dievo karalystėje.
fari" atplaukė į Australiją. Juozas Gailius

Prieš daugelį metų lankydamas brolį 
Australijoje, Sydnėjaus lietuvių klube 
sutikau ir susipažinau su daugeliu ma
no brolio draugų. Man ir mano šeimai 
labai malonu buvo su jais bendrauti. 
Gedas mėgo bendrauti su žmonėmis, 
; palaikydavo' ryšius ir per laiškus. 
Ypatingai jis palaikė ryšius su visais 

i broliais ir plačia gimine Lietuvoje. Ma
no žmona jam rašydavo laiškus kas 
savaitė, ir mums buvo malonu girdėti, 
kas vyksta Australijoje, nes Gedas 
atsiųsdavo daug iškarpų iš laikraščių.

Yra skaudu netekti brolio. Jis gyve
no toli, bet buvo artimas mūsų šeimos 
narys. Aplankė jis mus net penkis kar
tus, jo laukdavome su džiaugsmu. Jis ir 
Omahoje turėjo nemažai draugų.

Gedo sveikata buvo nepergeriausia, 
man ne kartą kilo mintis, kas mano brolį 
lankys tolimoje šalyje, gyveno jis vie
nas, šeimos neturėjo. Negaunant laiš
ko, mano žmona lyg jausdama, kad 
kažkas negerai su mūsų Gedu, tuojau 
skambino Antanui Laukaičiui, pas kurį 
brolis gyveno. Jis ir papasakojo apie 
Gedo padėtį. Prieš mirtį jis dar parašė 
paskutinį laišką ir įdėjo savo testamen
tą. Žmona atidarė laišką prie visos šei

nebeparašys.
Keletui dienų praėjus suskambėjo 

telefonas, pakėlus ragelį, iš p. Antano 
Laukaičio išgirdome apie Gedo mirtį. 
Po poros valandų ir vėl skambutis. 
Skambino p. Algis Bučinskas, pareiškė 
užuojautą ir pranešė, kad jis yra paskir
tas rūpintis visomis apeigomis. Buvo be 
galo liūdna girdėti, kad mirė mano bro
lis, bet po kelių minučių lyg ir pasiju
tau geriau, sužinojęs, kad Gedas prieš 
mirtį padarė didelį sprendimą. My
lėdamas savo prosenelių žemę ir 
gerbdamas savo brolius, kad ir daug 
metų gyveno toli, jis nusprendė grįžti į 
tėviškės kapus Utenoje.

Savo visų brolių, savo paties ir pla
čios giminės vardu nuoširdžiausiai 
dėkoju už mūsų brolio laidotuves, 
paskutinės žemiškosios pagarbos ati
davimą. Širdingiausiai dėkoju kunigui, 
chorui ir visiems dalyvavusiems mi
šiose ir Gedimino laidotuvėse bei 
gedulinguose pietuose. Esu labai 
dėkingas tiems, kas tvarkė šias lai
dotuves. Nuoširdžiausiai dėkoju p. 
Juozui Makūnui už padarytas nuotrau
kas. Ačiū visiemas, kas Gedo vardu
aukojo „Mūsų Pastogei“ ir sporto klu
bui. Širdingai dėkoju Algiui Bučins
kui, kuris mano brolį lankė paskuti
nėse valandose. Mes linkime p. Algiui 
kuo greičiau pasveikti ir vėl įsijungti į 
lietuvišką veiklą. Taip pat esame be ga
lo dėkingį mūsų p^įšlamįtrti'^Gędo. 
prieteliui p. Antanui Laukaičiui už gra
žų jo aprašymą spaudoje.

Nuoširdžiausiai dėkoju visiems už 
Jūsų visų atiduotą pagarbą mano bro
liui Gediminui.

Prie kapo duobės kalbėjo australietis. 
Gedo bendražygis, uteniškis p. Pranas 
Nagys. Gedas buvo palaidotas 1999 m. 
balandžio 17 d. Antanėlių kapuose 
Utenoje. ,

Dovanokite, kad rašau taip išsiblaš
kęs, nes rašau apie savo mirusį brolį...

Su pagarba Ąjgjmantas Antanėlis 
Omaha, Nebraska, JAV

Dėmesio, skautai!
Skubiai reikalingos žinios

Sovietinio komunizmo ir vokiškojo 
nacizmo Lietuvoje vykdyto patriotų 
persekiojimo ir genocido aukų tarpe yra 
ir daug Lietuvos skautų organizacijos 
narių. Jau kelis metus kauptas žinias 
apie suimtus, kalintus, kankintus, 
nužudytus ir iš Tėvynės ištremtus skau
tus ir skautes ASS Vydūno fondas ruošia 
leidinį, kurį netrukus ruošiamasi spaus
dinti. Turima žinių apie 512 asmenų. Be

abejo, jų yra bent kelis kartus daugiau. 
Visi turintieji žinių apie okupantų ka
lintus, nužudytus, ištremtus ir pasi
priešinimo veikloje žuvusius brolius ir 
seses prašome nedelsiant siųsti "Skau- 
tybės kelio" redaktorei j.vs. Irenai Re- 
gienei, "Draugo" redakcija, 4545 W 
63rd St., Chicago, IL. 60629, U.S.A.

"Draugas", 
1999.01.22

Kviečiame į parodą
Jau seniai beturėjome progos pasidžiaugti Irenos Jokubauskienės tapybos dar

bais. Gal jau nustojo tapyti? Kur tau! Tapo, ir su kiekvienu paveikslu vis tobu
lėja. Dabar prisiprašėme ir mūsų bendruomenei parodyti savo tapybos ir kitokius 
darbus.

Birželio 27 d. Melburno lietuvių namų II aukšte nuo 11 vai. iki 2 vai. vyks Irenos 
darbų paroda. Atidarymas 1 vai. Kviečiame visus pakilti iki antro aukšto, o dva
sia - dar aukščiau. Lauksime. Entuziastės

RENKITE
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ, 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslą, 
švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondąstiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, stosime 
jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose reikia 
įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
44 - 50 Errol Street, North Melbourne, Vic. 3051
Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu:

P.O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051
Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

f Funerals of Distinction f
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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INFORMACIJA SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
Labai svarbus pranešimas

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija šaukia ypatingą generalinį 
susirinkimą. Pagal Šalpos Draugijų Inkorporavimo (Įteisinimo) Aktą 1984 m., reika
laujama Draugijai sušaukti Draugijos narių susirinkimą su tikslu priimti inkorpo
ravimo rezoliucijas. Generalinis Draugijos narių susirinkimas įvyks 1999 m. liepos 4 d., 
sekmadienį 2 vai. po pietų Lietuvių Klube, Bankstowne.

Su Draugijos inkorporavimo dokumentacija narės galės susipažinti sekmadieniais 
Lietuvių Klubo Bibliotekoje, tarp 1230 vai. ir 3 vai. po pietų. Draugijos narių dalyva
vimas šiame ypatingame Draugijos susirinkime yra būtinas.

SLMSGD-jos V-bos Pirmininkė

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

mosią 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.

Reikalingi eksponatai
Pranešu, kad Lietuvoje yra unikalus skulptūrų muziejus "Europos parkas". Šia

me muziejuje yra sukaupta daugybė skulptūrų iš įvairių šalių. Deja, nieko nėra iš 
Australijos. Jeigu atsirastų norinčių daugiau sužinoti apie šį parką - muziejų ir 
galinčių prisidėti prie šio parko eksponatų, kreipkitės į: Lietuvos Respublikos 
konsulatą, 47 Somers Street, Burwood, Vic. 3125, tel. ir faksas (03) 9808 8300.

Su pagarba Andrius Žilinskas
LR garbės konsulas

16-18 East Terrace BANKSTOWN, NSW
Tel.: 9708 1414 Fax.: 9796 4962

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

ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ NUO 5.00 IKI 6.00 vai. 

LINKSMOJI VALANDA 
VISI GĖRIMAI TIK PUSE KAINOS!

UŽSUKITE Į VALGYKLĄ:
PENKTADIENIAIS NUO 6.00 IKI 8.00 vai. 

ŠEŠTADIENIAIS ŠVEDIŠKAS STALAS NUO 12.00 IKI 2.00 vai.. 
SEKMADIENIAIS NUO 12.00 IKI 7.00 VAL

SEKANTI PENSIJŲ DIENA BIRŽELIO 24 d. 
KLUBE ŠVEDIŠKAS STALAS NUO 12.00 vai.

VĖL BUS LIETUVIŠKOS DUONOS BIRŽELIO 27 d.

Mieli tautiečiai, kai lankotės Sydnėjuje, 
užsukite į lietuvių Klubą!

Čia visada vist būsite mieliai laukiami iš visų Australijos vietovių ir kitų 
pasaulio kraštų!

u Užtikrinkite sau vietą
Olimpinėse Žaidynėse”

Mark Taylor suteiktas 1999 
metų geriausio australo titulas

Laikraščių kioskuose jau pasirodė Informacinė Olimpinių Žaidynių Bilietų
Įsigijimo Knyga. Egzemplioriui gauti pateikite kuponą bet kuriame kioske.

Kuponą rasite vietiniame News Limited laikraštyje.

Daugiau nei 10,000 atletų rungtyniaus 28-iose pasaulinės klasės sporto šakose.
8t® 
GANAI 
TtCKE

Dar daugybę bilietų ir prieinamomis kainomis gali įsigyti visi Australijos gyventojai.

j bilieto kainą jeina NEMOKAMAS visuomeninis susisiekimas, iš ir j biliete nurodytą 
sporto rungtj.*

Olympic Games 
ticketsnow 
(Mirt t lm.vs Ifi h>lv W99

* Užsisakykite bilietus iki 1999 metų liepos 16 dienos.

SHARE THE MOMENT

SHARE THE SPIRIT
MT1002.Lir

Papildomai informacijai gauti, prašom kreiptis telefonu 13 63 63 arba 
interneto adresu: www.sydney.olympic.org

•Nemokamas susisiekimas Sidnyje ir tam tikruose NSW (Naujojo Pietų Velso) rajonuose, 
esančiuose Olimpinių Žaidynių teritorijos ribose.

FREE 
PIN

A Documentary Film About Prisoners in Siberia
Several Public Brodcasting TV stations in the UC have recently screened an 

impressive documentary titled "Stolen Years". The program portrays life in the' 
Gulags. It was directed by Bruce Young, and produced by Jennifer Law Young. The 
script was written by Vladimir Klimenko. The producers of of this documentary 
can be contacted at The Blackwell Corporation, 1000 Wilson Blvd., Arlington, VA 
22209, USA. Phone + 703 - 524 - 2300. Fax + 703 - 841 - 4340. The producer, 
Jennifer Law Young, can also be e - mailed <jennifer@evans-mccan.org>

Is is now Australia's turn to see "Stolen Years". On April 20,1 telephoned Mr. 
Ian Taylor, the Scheduling Manager of SBS in Sydney and asked him to show this 
documentary on SBS - TV. He was not familiar with "Stolen Years", but promised 
to obtain it, view it and decide within 4-6 weeks.

It would strengthen our case a great deal, if all persons who care would add 
their voices, now.

Please e - mail Mr. Taylor at this address: ian.taylor@sbs.com.au
If you have already seen "Stolen Years", tell Mr. Taylor what impressed you 

most and why every Australian should see it. If you have yet to see it, tell Mr. Tay
lor that you have heard very good reports about it and that "Stolen Years" seems 
to be a perfect sequel to SBS's exellent recent series on Stalin.

If you prefer to telephone, it's a Freecall from anywhere in Australia, 1800 500 727. 
And if you decide to write (why not do all three - write, phone and e - mail?),

’Mūsų Pastogė" Nr.23 1999.6.14 psi. 8— ~ 

the address is: Mr. Ian Taylor, Scheduling Manager, TV Scheduling and Progra
mming Dept, SBS Radio & Television, 14 Herbert Street, Artarmon, NSW 2064,. 

Australia. Lith. Studjes socjety at the Uni. of Tasmania

Uetuvių - anglų kalbų vertėjas
Lietuvių anglų kalbų vertėju (NAATI Nr. 34844) raštu ir žodžiu yra pripažintas An

tanas Kramihus. Jeigu kam yra reikalingi doku
mentų vertimai, vertėjas teisme, einant pas gydytoją, advokatą ir t.t., kreipkitės į Anta
ną Kramilių tel. (02) 9727 3131. inf.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 1885 
Redaktorius Bronius Žalys. * $ Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 9790 2319 

Faksas (02) 9790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 50 U žsienyje paprastu paštu $ 65 N. Zelandijoje oro paštu $ 80 

U žsienyje oro paštu $ 110
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