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Lietuvos {vykių apžvalga
Dar dėl okupacinių 
režimų nusikaltimų

Prezidento Valdo Adamkaus įkurta 
Tarptautinė komisija tirti ir įvertinti na
cių ir sovietinio režimo nusikaltimus 
kreipėsi į Prezidentą ir Vyriausybę, 
prašydama, kad jie panaudotų savo 
autoritetą užtikrinant, kad Komisijai 
būtų prieinami visi pastarųjų metų 
tyrimai, liečiantys okupacinių režimų 
nusikaltimus.

Komisuos vadovybė apgailestauja, 
kad kai kurioms ministerijoms buvo 
uždrausta atskleisti įvairaus pobūdžio 
nusikaltimų apskaičiavimus, esą neno
rint bloginti santykius su valstybėmis, 
kurios yra okupacinių režimų įpėdinės.

Spaudoje yra rašoma, kad užsienio 
reikalų ministerijos prašymu, Ūkio 
ministerija atsisakė Komisijai pateikti 
duomenis apie nacių ir sovietų pada
rytą žalą Lietuvos ūkiui.

Užsienio reikalų ministras Algirdas 
Saudargas paneigė draudęs perduoti 
tokius dokumentus, o tik pataręs 
ministerijoms informaciją apie žalą 
perduoti ne pavieniams Komisijos 
nariams, bet Prezidentūrai, kuri yra 
atsakinga už Komisijos įsteigimą ir 
veiklą.

Komisijos sekretoriato vadovas 
Ronaldas Rečinskas pastebi, kad „iš 
Prezidento buvo gautas pažadas, kad 
Komisija galės susipažinti su visais 
Lietuvoje atliktais tyrimais“. R. Re
činskas tikisi, kad visa informacija bus 
pateikta šį savaitgalį (1999.08.29 - 30), 
kai Vilniuje vyks Komisijos susitiki
mas.

Prezidento V. Adamkaus nuomone, 
„materialinės žalos įvertinimas nėra 
pirmaeilis ir svarbiausias Komisijos 
uždavinys. Komisija yra skirta išaiš
kinti okupacinių režimų nusikaltimus, 
atskleisti (ir viešai pranešti) istorinį 
tiesą bei faktus “.

Kitame šios Komisijos poreiškyje 
vienas Komisijos narys, vokiečių 
istorikas dr. Joachim Tauber „Su- 
ddeutche Zeitung“ skaitytojų nuomo
nių skiltyje paneigia to laikraščio 
puslapiuose išspausdintą Efraim Zu
roff kaltinimą, kad tiktai lietuviai yra 
atsakingi už daugiau nei 200 000 žydų 
nužudymą vokiečių okupacijos laiku. 
Anot Joachim Tauber, tai yra istoriškai 
klaidinga, nors jis pripažįsta, kad 
vokiečių operatyvinės grupės naudojo 
lietuvių paramos policijos dalinius žy
dų naikinimo veiksmuose. Dr. J. Tau
ber taip pat neigia Efraim Zuroff 
priekaištus, kad Lietuvos pareigūnai 
neturi nei laiko, nei noro domėtis isto
rinio teisingumo problemomis, teig
damas, kad visapusišką paramą 
Tarptautinei komisijai yra užtikrinę 

Prezidentas Valdas Adamkus ir Seimo 
pirmininkas Vytautas Landsbergis.

Kovo 11 - sios akto 
signatarai ir lengvatos

1995 metais, per LDDP premjero 
Adolfo Šleževičiaus kadenciją Vy
riausybėje buvo priimtas nutarimas, 
suteikiantis 1990 metų Kovo 11 - sios 
akto signatarams (ir Vyčio kryžiaus 
ordino kavalieriams) teisę lengvatine 
kaina įsigyti žemės sklypus individua
lių gyvenamų namų statybai.

Vilniaus prestižinime priemiestyje 
Žvėryne šia lengvatine tvarka žemės 
sklypus yra nusipirkę 44 įvairių politi
nių pažiūrų Kovo 11 - sios akto signa
tarai, jų tarpe buvęs Prezidentas Algir
das Brazauskas, Seimo narė Laima 
Andrikienė ir kiti.

Praeitų metų gale šia privilegija 
pasinaudojo ir Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, nupirkdamas už 
apie 35 tūkstančius litų 9 arų sklypą 
(spėjama, kad rinkos kaina sklypas 
kainuotų apie pusę milijono litų). 
Spaudos teigimu. Seimo pirmininkas V. 
Landsbergis pavėluotai užrašė šį įsi
gytą turtą Seimo turto ir pajamų 
deklaracijoje ir tuo susilaukė aštrios 
kritikos iš politinių oponentų. Štai Sei
mo socialdemokratų frakcijos seniū
nas Aloyzas Sakalas net kreipėsi į 
Prezidentą, sakydamas, kad V. Lands
bergio elgesys žemina Lietuvos Seimo 
prestižą. Pagal A. Sakalą, „jeigu Sei
mo pirmininkas Vytautas Landsbergis 
nesupranta kokią gėdą jis užtraukia 
Seimui, tai apie tai galėtų prabilti, 
užuot tylėjęs. Lietuvos Prezidentas 
Valdas Adamkus, pasiūlydamas Sei
mo pirmininkui atsistatydinti". A. 
Sakalas galvoja, kad „prašymas įra
šyti turtų į deklaraciją jau faktams iš
kilus viešumon nieko nekeičia, todėl 
Seimo pirmininko laukia juridinė 
atsakomybė už turto slėpimą ". Kovo 
11 - sios akto signataras ir lengvatiniu 
būdu sklypą įsigijęs Seimo narvs 
Bronislavas Kuzmickas teigia, kad 
„sklypų istorijos iniciatoriai va
dovaujasi ne teisiniais ir ne morali
niais, bet negarbingais, grynai po
litiniais motyvais, siekdami bet kokia 
kaina kompromituoti savo politinius 
oponentus ",

Kitas šia lengvata pasinaudojęs Sei
mo narys Liudvikas Sabutis kreipėsi į 
Lietuvos žmones, prašydamas „netikėli 
viešai skelbiamu melu, netikėti, kad 
purvas yra visagalis ir, kad tik taip 
galima sumenkinti Vytauto Landsber
gio darbą ir nuopelnus ",

Kilus šiai nerimai, V. Landsbergis 
nutarė sklypą parduoti ir gautą pelną 
paskirti labdarai. Tuo tikslu jis kreipė-
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Tėte!
Ir vėl, ir vėl aš grįžtu į Tavo didelį lauką, Tėte, kuriame 
mėlynuoja linai, gelsvi stiebai kelia brandžias javą 
varpas ir nepakartojamai artimai ir mielai kvepia 
nupjauta žolė.

Rodos tik vakar Tu pakėlęs iki debesų, nešei mane, savo 
mažąją mergytę, ant didelių ir tvirtų rankų.

Paskiau, mes ėjome per suartas dirvas, bridome per gilią, 
rasotų dobilų jūrą, valgėme saldžias vyšnias ir maudėmės 
pirmuose rytmečio saulės spinduliuose.

Tu mane mokei mylėti žemę, tikėti žmogumi, brangini 
gyvenimą.

Visada buvai tylus, ramus, susimąstęs, ir Tavo akys švietė 
meile man.

Aš taip norėčiau dar kartą pažvelgti į Tavo giedrias ir 
mylinčias akis, savo veidu ir lūpomis priglusti prie Tavo 
didelių, nuo sunkaus darbo sudiržusių rankų, kvepian
čių žeme, duona ir pasakyti
■ Ačiū, Tėte! Ačiū už gyvenimą!

P.V.Ž.
V,— ------------------------------------------------------------- --------- :____ J
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Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.

si į premjerą Rolandą Paksą, prašyda
mas sudaryti komisją, kuri parduotų 
minimą sklypą. Premjero spaudos 
atstovas Jonas Čekuolis praneša, kad, 
pasitarus su teisininkais, yra nutarta šį 
klausimą pavesti Vilniaus apskrities 
viršininko administracijai.

įdomu, kad vienas „Lietuvos aido“ 
korespondentas, pastebėdamas, kad to
kių privilegijų suteikimas yra nežino
mas demokratiškuose Vakarų kraš
tuose, šių privilegijų suteikimą „nu
sipelniusiems piliečiams“ mato kaip 
nomenklatūros atkūrimo veiksmą.

Rusų pinigų plovimas 
Amerikoje

Jungtinių Amerikos Valstijų ir dar 
kelių Vakarų valstybių pareigūnai jau 
gan seniai tiria Rusijos nusikalstamų 
grupių narių pinigų plovimą per JAV 
banką „Bank of New York“. Spėjama, 
kad buvo „išplauta“ apie 15 milijardų 
dolerių. JAV laikraščio „USA Today“ 
teigimu, vienas iš kaltinamųjų gali būti 
ir Rusijos prezidentas Boris Jelcin, nes, 
anot laikraščio, tokį plovimą buvo ga
lima vykdyti vien su prezidento ir 
vyriausybės žinia. Laikraštis toliau tei
gia, kad apie 10 milijardų dolerių gali 
būti Tarptautinio Valiutos Fondo (TVF) 
paskola Rusijai.

Pagrindinė šio pinigų plovimo figūra 
yra vienas didžiausių Rusijos nu
sikalstamų grupuočių vadeiva Semion 
Mogilevič, kuriam priklauso Kanados 
bendrovė „YMB Magnex“ bei eilė 
dukterinių organizacijų. „YMB Mag
nex“ auditą atlikusi firma „Miller, Ta
te and Co“ audito ataskaitoje mini, kad 
šios firmos pinigų pervedimo grandi
nėje keletą kartų dalyvavo ir Lietuvo
je veikiantis „Snoro“ bankas, per kurį 
„YMB Magnex“ ir dukterinės kom
panijos pervedė keliasdešimt milijonų 
dolerių. Banko „Snoras“ vadovybė nei
gia ryšius su plovimu kaltinamomis 
mafijos bendrovėmis ir tvirtina, kad 
savo klientų sąrašuose neturi Vakaruo
se įtariamų firmų.

Tarp „USA Today“ minėtų Rusijos 
vyriausybėje esančių ar buvusių įta
riamų asmenų, kurie visi turėjo priėji
mą prie TVF suteiktų lėšų, yra pri
vatizacijos architektas Anatoli Čubais, 
buvęs finansų ministras Aleksander 
Livčin ir Boris Jelcin dukra ir patarėja 
Tatjana Djačenko.
• Kremlius kategoriškai neigia visus 
šiuos kaltinimus tvirtindamas, kad nei 
Rusijos prezidentas, nei jo šeimos na
riai niekada nėra atidarę sąskaitų už
sienio bankuose.

Suluošintų likimų 
pėdsakais

Prieš penkiasdešimt metų į tolimąją 
Buriatiją, speiguotą Irkutsko sritį bu
vo ištremta tūkstančiai niekuo nekal
tų Lietuvos žmonių. Tai buvo antroji 
masinė deportacija, nusinešusi daugy
bę gyvybių, suluošinusi, skaudžiai pa
lietusi ne vieną šeimą, nepataisomai 
subjaurojusi jų likimus. Neišlaikę ba
do ir šalčio tūkstančiai lietuvių mirė ir 
buvo palaidoti Užbaikalėje, gūdžioje 
Sibiro taigoje, kiti grįžo namo, treti,
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Bausmės Sausio 13 - sios 
sąmokslininkams

Sausio 13 - sios sąmokslininkų by
loje teisiamiesiems paskirtos švelnes
nės negu prokuratūros siųlytos baus
mės.

Dižiausia bausmė, 12 metų laisvės 
atėmimo, teko save laikančiam Sovietų 
Sąjungos piliečių, buvusiam pro
sovietinės komunistų partijos (LKP 
(SSKP) lyderiui Lietuvoje Mykolui 
Burokevičiui. Buvusiam LKP (SSKP) 
centro komiteto ideologui Juozui 
Jermalavičiui teko 8 metai kalėjimo. 
Kadangi šie du jau nuo 1994 metų sau
sio mėnesio leidžia dienas tardymo 
izoliatoriuje, teismas pripažino juos 
atlikusiais dalį bausmės.

Lietuvos piliečiui, buvusiam LKP 
(SSKP) centro komiteto sekretoriui 
Juozui Kuoleliui teko 6 metų kalėjimo 
bausmė, o Rusiojos piliečiui, buvusiam 
„Tarybų Lietuvos“ radijo sekretoriui 
Stanislavui Mickevičiui teismas skyrė 
4 metus nelaisvės.

Trys metai kalėjimo teko buvusiam 
„Tarybų Lietuvos“ radijo vadovui ir 
LKP (SSKP) centro komiteto leidyklos 
Lietuvoje direktoriui, Lietuvos pilie
čiui Leonui Bartusevičiui. Buvusiam 
Lietuvos vidaus reikalų ministerijos 
Viešosios tvarkos tarnybos vyresnia
jam inspektoriui, Lietuvos piliečiui 
Jaroslavui Prokopovičiui pritaikyta 4 
metų bausmė sustiprinto režimo patai
sos darbų kolonijoje (visi kiti - griežto 
režimo). M. Burokevičius ir J. Jer- 
malavičius iš teismo buvo sugrąžinti į 
Lukiškių kalėjimą. Sprendimo metu 
teismo salėje dalyvavę kiti teisiamieji 
buvo suimti teismo salėje.

Problemos su naftos 
bendrovėmis

Dėl įvairių techninių priežasčių 
Lietuvos ir JAV bendrovės „Williams 
International“ derybininkams nepavyks 
įgyvendinti anksčiau numatytą sutar
ties grafiką - prieš mėnesio pabaigą 
pasirašyti „Mažeikių naftos“ dalinio 
pardavimo sutartį.

Ūkio ministro patarėjas ir derybų su 
JAV kompanija grupės nays Saulius 
Spėčas praneša, kad, nors pastaruoju 
metu derybose yra padaryta didelė 
pažanga, jis yra linkęs manyti, kad 
pluoštą dokumentų pavyks pasirašyti 
rugsėjo 9-10 dienomis. S. Spėčas tei
gia, kad Lietuvos ir „Williams“ pozici
jas skyręs tarpas pastebimai sumažėjo, 
abiems pusėms padarius kompromi
sinių nuolaidų. S. Spėčas nekomentavo 
esamų gandų, kad „Williams“ nebenori 
įsigyti antro trečdalio „Mažeikių naf
tos“ akcijų, kurias, pagal galiojančius 
įstatymus, bendrovė galėtų įsigyti.

Spaudai paruošė D. Kairaitis 

okupantų nublokšti į šiuos atšiaurius 
kraštus, dėl įvairių, dažnai nuo jų jau 
nepriklausančių priežasčių tebegyve
na ten ir šiandien. Kaip jiems sekasi? 
Kuo šiems žmonėms galėtų padėti 
tėvynė? Ar daug tremtinių, jų vaikų ir 
vaikaičių norėtų grįžti į Lietuvą? Ką 
daryti, kad tie skaudaus likimo pažy
mėti žmonės galutinai nenutautėtų, 
neprarastų savo kultūros? Ieškodama 
atsakymų į šiuos ir panašius klausimus

O Trumpai iš visur
Po dvi savaites Dagestano kalnuose 

trukusių kovų, rugpjūčio 24 dieną mu
sulmonai sukilėliai staiga pasitraukė iš 
užimtų kaimų, užleisdami juos rusų ka
riuomenei. Jie pasitraukė į Čečėnijos 
teritoriją. Rugpjūčio 25 dieną rusai 
bombardavo kelis Čečėnijos kaimus, 
nepadarydami nuostolių sukilėliams, 
bet priversdami vietinius čečėnus bėgti 
iš savo namų.

Rugpjūčio 29 dieną rusų sraigtaspar
niai raketomis apšaudė Dagestano kai
mus, simpatizavusius musulmonams 
sukilėliams ką tik pasibaigusių kovų 
metu.

®/®/®/
Rugpjūčio 25 dieną Afganistane ne

pasisekė atentatas prieš vyriausią Tali
ban lyderį mulą Mohammad Omar. Prie 
mulos namų Kandaharo mieste pastaty
tas sunkvežimis sprogo, užmušdamas 
apie 10 žmonių ir nuteriodamas plačią 
apylinkę. Mula Ornar buvo ką tik įėjęs į 
savo namus ir nenukentėjo.

®'®'®'
Nustatyta, kad per rugpjūčio 17 die

ną įvykusį žemės drebėjimą Azijos 
Turkija pasistūmė visu metru arčiau 
Europos.Normalusjos slinkimas į Vaka
rus yra 25 milimetrai per metus.

®®®>
Rugpjūčio 25 dieną austrų policija, 

Jungtinių Tautų Karo Nusikaltimų Tri
bunolo prašoma, suėmė į Vieną pasita
rimams atvykusį Bosnijos serbų 
kariuomenės vadą, gen. Momir Talič. 
Generolas Talič nežinojo, kad jis yra 
ieškomas ir kaltinamas etninio valymo 
nusikaltimais Bosnijos pilietinio karo, 
metu.

®®®
Pagal NATO susitarimą su rusais, ru

sų kariuomenės taikos palaikytojai tu
rėtų pakeisti olandų karius Oraho - 
vač mieste, Kosovo srityje. Tačiau nuo 
rugpjūčio 23 dienos Orahovit gyvento
jai albanai užblokavo kelius ir neįsi
leido rusų į miestą, kadangi albanai 

praėjusią savaitę Buriatijoje ir Irkuts
ko srityje lankėsi Pasaulio lietuvių 
bendruomenės vicepirmininko Gab
rieliaus Žemkalnio vadovaujama de
legacija. Joje buvo Lietuvos Respubli
kos Seimo, Lietuvos ambasados Rusi
jos Federacijoj, Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos. Vidaus reikalų 
ministerijos Migracijos departamento, 

nepasitiki rusais, žinodami jų artimus 
ryšius su serbais.

®®/®?

Rugpjūčio 25 dieną amerikiečių po
licija išardė narkotikų ir ginklų kontra
bandos tinklą. Suimta beveik 60 "Ame
rican Airlines" bei "Lufhansai" pri
klausančios maisto aprūpinimo ben
drovės tarnautojų. Kontrabandos įve
žimo centras buvo tarptautinis Miami 
oro uostas.

v®/®/®'

Rugpjūčio 26 dieną Australijos par
lamentas išreiškė gilų ir nuoširdų ap
gailestavimą dėl praeityje aborigenams 
padarytų skriaudų. Šio istorinio pareiš
kimo formulavimas išplaukė iš pasita
rimų tarp Australijos ministro pirminin
ko John Howard ir demokratų partijos 
nario senatoriaus, aborigeno Aden 
Ridgeway.

®J®/®>

Rugpjūčio 28 dieną į žemę parskrai
dinta grįžo Rusijos erdvės laboratorijos 
"Mir” įgula - du rusai ir vienas prancū
zas. Rusija nebeturi lėšų išlaikyti įgulą 
erdvės stotyje. Jei lėšų neatsiras, se
kančiais metais "Mir" stotis bus pagrei
tintai sugrąžinta į žemę ir nuskęs Ra
miajame vandenyne.

®'®J®'
Rugpjūčio 26 dieną Indonezijos ša

lininkai triukšmingai demonstravo Ry
tų Timore, užpuldinėjo nepriklauso
mybės šalininkus. Indonezijos polici
jos duomenimis, žuvo 11 žmonių. 
Rugpjūčio 30 dieną balsavimai dėl Ry
tų Timoro ateities praėjo stebėtinai ra-
miai. Balsavo apie-79 procentai užsire- 
gistravusių asmenų. Balsavimų rezul
tatai paaiškės tik po savaitės.

Jungtinių Tautų Jūrų Teisės Tribu
nolas, patenkindamas Australijos ir 
Naujosios Zelandijos skundą, įsakė 
Japonijai laikytis susitarimų ir neper
viršyti kvotos, nustatytos mėlynapele- 
kių tunų žvejybai.

Paruošė Vytautas Patašius'

Tautinių mažumų ir išeivijos de
partamento, Kauno apskrities admi
nistracijos, Vilniaus miesto savi
valdybės, Tremtinių grįžimo fondo 
atstovai bei „Kauno dienos“ specialu
sis korespondentas.

Reportažai iš šios kelionės - arti
miausiuose laikraščio numeriuose.

Nukelta į 6 psl.
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S BENDRUOMENĖS VEIKLOJE
Paminėta dr. V. Kudirkos

100 metų mirties sukaktis

^^Kultūrinėse paraštėse

Adelaidės ateitininkai liepos 18 d. 
gražiai paminėjo dr. Vinco Kudirkos 
mirties šimtmetį.

Minėjimas įvyko Adelaidės Lietuvių 
Katalikų Centro salėje St. Peters. 
Atidarymo žodį tarė šio minėjimo va
dovė ir režisierė Elena Varnienė. Po 
įvado ir sveikinimų, ji dar paaiškino, 
kad šio minėjimo paruošimui buvo skir
ta labai mažai laiko. E. Varnienei tai-, 
kino Adelaidės lietuvių teatro „Vaidi
la“ režisierius V. Opulskis ir ad
ministratorius V. Vencius.

Minėjimo eiga buvo įdomiai išdėsty
ta - supinta, įvairūs skaitymai iš dr. V. 
Kudirkos raštų ir jo biografijos buvo 
iliustruoti sceniniais vaizdeliais ir 
skaidrėmis, kurias paruošė K. Varnas.

Pradėta ištrauka iš dr. V. Kudirkos 
eilėraščio „Varpas“:

Kad rytą saulė spinduliu pirmiausiu
Apreiškė tekėjimą savo,
Užgaudė varpas liepimu aiškiausiu, 
Tarytum jisai žmogaus lūpas gavo:
Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite...

Minėjimo eigoje pasikeisdami, aiš
kiai ir su gera dikcija skaitė V. Bar- 
'dauskaitė, P. Gasiūnas, A. Kubilius, E. 
Lomsargienė, V. Rupinskienė ir N. 
Masiulytė - Stapleton. Scenos vaiz
deliuose vaidino aktoriai V. Nekrošius 
(dr. V. Kudirka), V. Vencius (dvi roles - 
V. Kudirkos tėvą ir žandarą), M. 
Pečiulienė taip pat dvi roles - V. Kudir
kos motiną ir prof.’ žmoną, V. Janulis - 
kunigą ir kalbotyros prof, iš Suomi
jos, E. Lomsargienė - dr. V. Kudirkos 
globėją - šeimininkę.

Labai įtikinantis buvo V. Vencius tė
vo ir žandaro rolėse. V. Nekrošius su
kūrė savotišką V. Kudirkos tipą - labai 
nuolankų ir nusižeminusį, bet tvirtą sa
vo nusistatymuose, pav. apsisprendi
mas stoti į universitetą vietoj kunigų 
seminarijos - nei tėvai, nei kunigas 
nepajėgė jo perkalbėti. Aktorius atliko 
savo rolę įspūdingai, nežiūrint to, kad 
pasiruošimui turėjo tik savaitę laiko. Jo 
grimas taip pat buvo ypatingai geras. 
Puikiai susigyveno su savo skirtingo 
charakterio rolėmis M. Pečiulienė (la
bai atjaunėjusi suomių prof, žmonos 
rolėje). V. Janulis tiko, kunigo rolei,

Dr. Vincas Kudirka

sukurdamas to meto dvasiškį, o antroje 
rolėje buvo orus profesorius, E. Lom- 
sargienė gerai atliko Vinco globėjos 
charakterį.

Muzikinę dalį atliko jaunas smui
kininkas D. Kubilius, akompanavo jam 
mūsų mylima pianistė N. Masiulytė - 
Stapleton. D. Kubilius meistriškai at

liko L. Beethoveno „Pavasario sonatą“.
Minėjimo pabaigoje visi apsilan

kiusieji buvo kviečiami įsijungti į ben
drą dainų pynę. Dainas vedė J. Ne
krošienė, S. Pusdešrienė, A. Umevičienė 
ir N. Vitkūnienė.

Didelis ačiū E. Varnienei ir visiems 
rengėjams, talkininkams ir dalyviams 
už šį per trumpą laiką paruoštą dr. V. 
Kudirkos minėjimą.

Deja, negalima praeiti neiškėlus kai 
kurių nesklandumų, kurių reikėtų veng
ti ateityje: minėjimo programose pa
sigedome daugiau informacijos, skaid
rių ekranas, pastatytas dešinėje scenos 
pusėje, uždengė nemažą scenos dalį, ir 
vaizdelių metu dalis aktorių laiks nuo 
laiko už jo dingdavo. Tuo metu sunku 
buvo girdėti jų dialogus. Bendrai pa
ėmus, tai nebuvo koks labai didelis 
minusas šio minėjimo eigoje, tik 
techninis neapsižiūrėjimas.

Po minėjimo visi programos daly
viai ir svečiai buvo maloniai pavaišinti 
Adelaidės Lietuvių Moterų Draugijos.

Dar kartą ačiū rengėjams už įdomią 
popietę. Alfredas Vitkūnąs

Keramikė Jolanta Janavičienė daly
vauja antroje "The Sculptors Society" 
parodoje IBM/Telstra pastate, 201 Sus
sex Street (prie Sussex ir Market gatvių
kampo), Sydnėjaus miesto centre.

Malonu matyti tautietės kūrybą tarp 
šimto kitų skulptūrų ir bareljefų sko- 
nigai išplanuotose, erdviose menėse ir 
vestibiuliuose Darling Park komplek
se. Platūs laiptai veda į pagrindinę pa
rodų menę, neryškios spalvos sienos, 
pastato viduryje natūraliai krintanti 
dienos šviesa sudaro tinkamą foną 
meniškam skulptūrų išdėstymui. Sko
ninguose inteijeruose pamatysime ir 
savo dekoratyvia žiedo forma ir ka
mienu imponuojančių "Black Boy" me
džių. Nustebino ir gražiai suplanuotas 
nemažas, pusiau apskritos formos so
das. Jame tarp australiškų augalų, me
džių ir fontano puikuojasi parodos da-
lyvių kūriniai. Tarp jų rasime ir Jolan
tos Janavičienės "Skulptūrinį peizažą" 
susidedantį iš 20 solidžių vienetų. Vie
ni yra trijų sprindžių aukštumo, sta
čiomis, aštriomis briaunomis ir ruplė
tais paviršiais, su nukirstomis vir-

Rinkosi Sydnėjaus Bendruomenė
Rugpjūčio 22 dieną, sekmadienio 

popietės metu Lietuvių NamuoseBank- 
stowne į metinį ALB Sydnėjaus apy
linkės narių susirinkimą telkėsi tautie
čiai, kad perrinktų apylinkės valdybą ir 
pasitartų kitais bendrais reikalais. Deja, 
tautiečių nebuvo per gausiausiai, nors 
ir daugiau negu praeitais metais. Kaip 
paprastai, nebuvo jaunosios kartos!

Susirinkimą, sunkiai sergant apylin
kės valdybos pirmininkui Albinui 
Giniūnui, atidarė valdybos vicepirmi
ninkas Antanas Kramilius., pakvietęs 
susirinkusius tylos minute pagerbti už 
Lietuvos laisvę žuvusius tautiečius ir 
perdavė apylinkės valdybos pirmininko 
sveikinimą susirinkusiems.

Susirinkimui pirmininkauti sutiko vi
suomenininkai Jonas Zinkus (pir
mininku) ir Irena Dudaitienė (sekreto
re). Buvo sudaryta mandatų komisija iš 
Pr. Andriukaičio ir K. Ankaus.

Po to buvo skaitomas praeito susi
rinkimo protokolas, pirmininko ir kitų 
pareigūnų pranešimai apie valdybos 
veiklą. Gal vienas iš liūdniausių pami
nėtų faktų yra Lituanistinių gimnazi
jos lygio kursų Strathfielde uždarymas 
dėl mokinių trūkumo.

Susirinkimo metu taip pat buvo pri
simintas sunkiai sergantis Sydnėjaus 
apylinkės valdybos pirmininkas Albi
nas Giniūnas, paskutinius 14 metų dir
bęs Sydnėjaus lietuvių bendruomenės 
apylinkės valdybos vadovybėje, 8 iš jų 
- valdybos pirmininku.

Po klausimų ir sumanymų sekė nau
jos valdybos rinkimai. Kandidatūras iš
statė tik 4 asmenys - Onutė Kapočienė, 
Antanas Kramilius, Arvydas Rupšys ir 
dr. Alfonsas Viliūnas. Jie visi buvo iš
rinkti į naująją valdybą, paliekant jiems 
teisę patiems pasirinkti ir penktąjį val
dybos narį.

Kontrolės komisijon išrinkti -Vy- ■

BENDRADARBIAUK "MŪSŲ PASTOGĖJE"! 
REMK "MŪSŲ PASTOGĘ"!
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šūnėmis, kiti žemesni, vos vieno sprin
džio, su apvaliomis viršūnėmis. Visi 
lipdyti iš pilkšvo molio, pertraukto rus
vais ir gelsvais tonais. "Skulptūrinis
peizažas" perkelia parodos lankytoją į 
gilią senovę, Europos mitų ir legendų 
pasaulį. Koks tai malonumas matyti ši
tas archaiškas formas "išdygusias" iš 
motinos - žemės į judriąją erdvę. Kaip 
smagu, kai gali apeiti skulptūrą iš visų 
pusių ir pajusti jos visumą!

Antrąją Jolantos Janavičienės skulp
tūrą "Torsas" lankytojai ras pagrindi
nėje menėje. Elegantiškai pailgintas lie
mens lieknumas suponuoja jaunos 
mergaitės figūrą. Įspūdį dar paryškina 
pirštų įspaudas "supinta" kasa nusi
driekianti iki pačių klubų ir jaunatviš
kai šviesus Naujosios Zelandijos molio 
atspalvis.

Paroda veiks iki šių metų rugsėjo 17 
dienos. Įėjimas nemokamas. Ten pat yra 
kavinukė, kurioje galima atsigerti ska
nios kavos bei pailsėti patogiuose 
foteliuose.Traukiniu reikia važiuoti iki 
Town Hall stoties.

Jsolda ’žPoželailė - OJavis,

tautas Patašius, Anskis Reisgys ir Vy
tenis Šliogeris.

Po to buvo skaitomi organizacijų va
dovų pranešimai. Lietuvių Dienų Or
ganizacinio Komiteto pirmininkė dr. 
Genovaitė Kazokienė pranešė, kad jos 
komitetą sudaro vienos moterys. Jau 
užbaigtas Lietuvių Dienoms reikalingų 
patalpų suradimas, rūpinamasi kitais 
reikalais.

Tamara Vingilienė padarė pranešimą 
apie Sydnėjaus Lietuvių Moterų So
cialinės Globos Draugijos veiklą. Drau
gija perregistruota valdžios įstaigose 
inkorporuotos draugijos pagrindais. 
Onutė Kapočienė paaiškino apie ligo
nių lankymą ir tam dedamas pastangas.

Sporto klubo "Kovo" valdybos pir
mininkė dr. Nita Wallis papasakojo 
apie klubo rūpesčius ir reikalus. Spor
to klubas ypatingą dėmesį kreipiąs į 
jaunių organizavimą. Sekančioje, 50 - 
ojoje, sporto šventėje norima pagerbti 
vyresniuosius sporto darbuotojus.

Susirinkime dalyvavęs LR genera
linis garbės konsulas Viktoras Šliteris 
siūlė bendruomenei sudaryti savo 
patikėtinių (trustees) komitetą, kuris 
rūpintųsi mirusių tautiečių turto per
siuntimu artimiesiems, kadangi austra
lai nežino kaip siųsti palikimus į Lietu
vą. Jis taip pat ragino išsiimti lietuviš
kus pasus.

Antanas Kramilius ragino tautiečius 
sudaryti palikimo testamentus, nes, 
jiems nesant, likęs turtas dalinai "nu
einąs vėjais", gera jo dalis panaudoja
ma testamento vykdytojų "atlygini
mui”. Šiuo klausimu pasisakė ir visa 
eilė kitų tautiečių.

Buvusiam ALB Apylinkės valdybos 
vidcepirmininkui Antanui Kramiliui 
padėkojus susirinkimo dalyviams už 
apsilankymą, susirinkimas buvo už
baigtas Tautos himnu. B. £.
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Kiek naujai atvykusiųjų ir ką jie veikia?
20 - me šių metų laikraščio "Atgimimas" 

numeryje buvo išspausdintas pasikalbėji
mas su J. Kėdžių iš Sydnėjaus. Į vieną iš 
pateiktų klausimų J. Kedys atsakė: "1990 m. 
atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, iš Lietu
vos j Australiją atvyko apie 500 emigrantų, 
kurie praktiškai neįsitraukė į bendruomenės 
gyvenimą. Jie atvykę su turistinėmis vizomis, 
nelegaliai pasilieka. Nemažai jų deportuoja
ma".

Nežinau kur ir kaip J. Kedys galėjo gauti 
tokią informaciją, tačiau ji absoliučiai ne
atitinka tiesos. Kadangi Australijos emigrac
ijos departamentas privatiems asmenims iš
vis neteikia jokių statistinių davinių apie to
kius dalykus, perskaitę J. Kedžio teiginius 
apie atvykusius į Australiją iš Lietuvos po 
1990 metų, ėmėmės patys rinkti žinias, kiek 
gi mūsų čia yra, kas ką veikia ir kaip yra 
atvykę bei pasilikę. Skambinomės į visus 
miestus, teiravomės ir stengėmės kiek įma
noma surinkti kuo tikslesnes žinias. Taigi, 
pasirodo, kad nuo 1970 metų į Australiją yra 
atvykę apie 213 žmonių, kurių tarpe yra 25 
nepilnamečiai vaikai, 7 rusų tautybės žmo
nės ir 2 - žydų. 75 asmenys Australijoje li
ko nuolatinai gyventi vedybų keliu, emigra
vo kokiais nors legaliais būdais - 30, stu
dentų vizas turi 4, darbo vizas - 15. Keturi 
žmonės buvo deportuoti ne už kokius nors 
kriminalinius nusikaltimus, bet už vizų 
režimo pažeidimą. Keturi jokiu būdu nėra 
nei dauguma, nei keliasdešimt. Likusieji, 
kaip mums pavyko išsiaiškinti, šiuo metu 
turi dar tebegaliojančias turistines vizas ir 
tik galvojama, kad galbūt galėtų būti ke
letas, kurie turistinei vizai pasibaigus, už
siliko nelegaliai, bet su lietuviais visiškai 
nebendrauja.

Skaudi netiesa buvo pasakyta apie 
atvykusiųjų neprisijungimą prie bendruo
meninio gyvenimo. Iš 105 suaugusių lie
tuvių, kurie šiuo metu gyvena Australijoje 
nuolatinai net 46 žmonės dalyvauja ben
druomenės gyvenime ir Veikloje. Vieni jų 
buvo dirbę trumpesnį ar ilgesnį laiką, kiti 
dirbo ir tebedirba daugiau nei 10 metų. Tie, 
kurie šiuo metu yra Australijoje ir tebeturi 
dar galiojančias turistines vizas, gyvena čia 
savo gyvenimą ir niekas, bent jau kol kas, 
nežino kiek jų grįš atgal į Lietuvą ir kiek 
pasiliks nelegaliai ar gaus leidimą likti.

Štai Sydnėjujeiš nuo 1970 metų atvyku
sių 128 žmonių (kurių tarpe yra 9 nepil
namečiai vaikai ir 8 kitų tautybių žmonės, 
kuriems, suprantama, lietuvių bendruome
ninis gyvenimas nėra toks svarbus kaip 
lietuviams) aktyviai dalyvavo ir šiuo metu 
tebedalyvauja bendruomeniniame gyve- 
,nime21 tautietis (J. Dambrauskienė, R. Geli, 
V. Kundrotienė, D. Donielienė, A. Rupšys, 
Z. Bartkevičienė, A. Skinkys, A. Liutack- 
ienė, A. Juškienė, E, Varnienė, I. Stanelytė, 
A. Keblikienė, S. Jaraminienė, R. Baltušytė, 
R. Lemontjan, N. Bučinskienė, N. Bartkuvi- 
enė, M. Žvirblis, T. Stošienė, P. Žalienė, A. 
Svaldenis). Australijos lietuvių savaitraš
tyje "Mūsų Pastogė" iš penkių dirbančiųjų - 
dirba 3 naujai atvykusieji, Savaitgalio 
mokykloje iš 7 dirbančių - 6 naujai atvyku
sios, lietuvišką radijo valandėlę veda naujai 
atvykusioj!, tas pats yra ir su Lituanistiniais 
kursais, lietuvių chore "Daina" dainuoja 2 
naujai atvykusios, Sydnėjaus lietuvių 
apylinkės valdyboje dirbo ir dirba 3 naujai 
atvykusieji, Moterų draugijos valdyboje -1, 
sporto klube "Kovas" dirbo ir dirba 3. 2000 
metų pabaigoje Sydnėjuje vyks Australijos 
lietuvių dienos, jų ruošimo komitetą sudaro 
21,žmogus - 6 iš jų naujai atvykusios iš
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Lietuvos. Praktiškai nėra Sydnėjaus lietu
vių bendruomenėje organizacijos, kurios 
veikloje nedalyvautų naujai atvykusieji, o 
kai kuriose kaip tik jie sudaro dirbančiųjų 
daugumą!

Melburne gyvena 40 naujai atvykusių, iš 
kurių 14 moksleivių ir vaikų. Dvylika žmo
nių (A. Sadauskienė, V. Šileika, S. Šileika, 
J. Starinskas, R. Švambarienė, A. Tučiūtė, M. 
Geštautienė, L. Kozlovskienė, I. Vilkišienė, 
R. Švambarys, D. Didžienė, D. Strungienė) 
dalyvauja ar dalyvavo bendruomenės veik
loje. Šie žmonės dirbo ar dirba Lietuvių 
bendruomenės Apylinkės valdyboje, Aus
tralijos lietuvių bendruomenės Krašto val
dyboje, Savaitgalio mokykloje, dainuoja 
bažnytiniame ir "Dainos sambūrio" choru
ose, Lietuvių moterų katalikių draugijoje, 
padeda rengti kultūrinius ir kitus rengi
nius.

Geelongo mieste gyvena naujai atvyku
sios 6 moterys, iš kurių 5 (I. Valodkienė, E. 
Rataijczak, J. Starinskienė, 1. Skėry tė - Lus- 
combe, G. Burokaitė - Pranauskienė) akty
viai dalyvauja bendruomenės veikloje. Jos 
dalyvauja radijo valandėlės vedime, dainuo
ja Geelongo chore "Viltis", Irta Valodkienė 
Lietuvių bendruomenės valdybos narė, Lie
tuvių dienų rengimo komiteto sekretorė, 
dainuoja lietuvių chore, Edita Rataijczak 
dirbo Lietuvių dienųšventės pranešėja. Gra
žina Pranauskienė Geelonge subūrė chorą 
"Viltis" ir jam vadovavo aštuonis su puse 
metų, buvo Australijos lietuvių koncerto, 
vežto į pirmąją Pasaulio lietuvių dainų 
šventę Lietuvoje 1994 metais, koordinatorė, 
šioje šventėje dirigavo mišriam užsienio lie
tuvių chorui, 1998 metais buvo Geelonge 
vykusių Lietuvių dienų koordinatore, 1998 
metais Deakin universitete apgynė Garbės 
laipsnio disertaciją tema: "Lietuvių kultūra 
Australijoje 1940 - 1990 metų laikotarpyje". 
Šeštoji atvyko dar tik prieš kelis mėne
sius, šiuo metu yra kaip ir įsikūrimo laiko
tarpyje, bet tikrai tikiu, kad ir ji dalyvaus 
lietuviškoje veikloje. Taigi 100%.

Perthe gyvena 2 naujai atvykusios, abi 
dalyvauja bendruomenės gyvenime. E. Kai
rienė yra Lietuvių apylinkės valdybos narė.

Brisbanėje gyvena apie 10 naujai atvyku
sių. Keletas lankosi pas lietuvius.

Adelaidėje šiuo metu gyvena 12 naujai 
atvykusių. Net šeši iš jų (S. Varnas, G. Va- 
lužis, A. Bakutis, V. Jaruškevičius, D. Dau-
galis, V.) aktyviai dalyvauja bendruomenės 
gyvenime. Dabartinėje Australijos lietuvių 
krašto valdyboje dirba du naujai atvykusieji 

■iš Lietuvos, kiti dalyvauja sportinėje veik
loje. Saulius Varnas jau ne vienus metus ra
šo politines apžvalgas Australijos lietuvių 
savaitraščiui "Mūsų Pastogė".

Pas -Australijos lietuvius yra ir du, sa
kyčiau, net labai savotiški veiklos atvejai. 
Adelaidėje gyvena naujai atvykęs Gintaras 
Valužis, kuris prieš kurį laiką ėmėsi kepti 
lietuvišką ruginę duoną. Nepasakytum, kad 
Australijoje duonos įvairovės nėra. Bet lie
tuvis žino skonį ir kvapą tos duonelės, kur 
Lietuvoje paliko ir ilgisi jos labai. Ką gi, 
dėkui Gintarui, kas antrą sekmadienį lėk
tuvu jis atsiunčia į Sydnėjaus lietuvių na
mus tos duonelės-ir sulekia tautiečiai, per
ka, valgo ir džiaugiasi. Nuvežė Gintaras 
duonelės ir į praėjusiais metais Geelonge 
vykusias Lietuvių dienas, valgo ją ir Mel
burno lietuviai, nekalbant jau apie adelaid- 
iškius. O Sydnėjuje gyvena Veronika Ka- 
počienė, kuri labai skanius tortus kepa. Ka
dangi Australijoje tikrai beveik niekur nera
site nusipirkti skanaus: torto, ne vienas 

atvykusį Sydnėjaus lietuvių namų valgyk-

Tautinių drabužių tikslumas
Aš nežinau, ką ir kiek žino p. Bronė 

Staugaitienė, nei žinau, ką žino dr. 
Genovaitė Kazokienė, tai, ką aš žinau 
apie spalvas, raštus ir sukirpimą, žinau 
tik iš pripuolamų skaitymų; bet tai, kas 
man žinoma - to nei viena, nei antra 
ponia nemini, ir jokie kiti daviniai 
neužsimena, nors, žinoma, apie juos 
galėjo būti rašoma, tik man neteko apie 
tai skaityti. Tačiau jungiantis į šnekas, 
manau, verta ir sąlygiškiau pamąstyti. 
Į viską galima žiūrėti ir iš istorinio, 
žmonių gyvenamojo laikotarpio taško, 
ar net taškų.

• Dabartiniai išeivijoje nešiojamieji 
moterų tautiniai drabužiai yra skonio ir 
apylinkės papročių meniškumo at
baigimas. Tas jau reiškia skonio ir 
papročių vystymosi galą; o kas po to?

• Dabartiniai išeivijoje nešiojami 
moterų tautiniai drabužiai jau turi ir 
dailės mokyklų antspaudą; reiškia, 
tautinio meno bruožai jau esti su- 
institutinami, dogmatinami. Tautinės 
kūrybos dvasingumui tai jau lemia 
stabarėjimų ir... pasenimą; gi, žinome, 
jei jau kas „sena“ - metam laukan.

• Dabartiniai išeivijoje nešiojami 
moterų tautiniai drabužiai esti para
diniai - atspindi apylinkės papročius, ir 
išeiginiai - šventiškai puošnūs, pilnomis 
tų sąvokų prasmėmis.

• Dabartiniai išeivijoje nešiojami vy
rų tautiniai drabužiai, atrodo, yra dar
binės išvaizdos, nes vyrai „rodosi“ 

lą nepraleidžia progos paragauti Veronikos 
kepto torto. Žemiški dalykai? Bet išeivijoje 
kartais jie lyg balzamas ant ilgesiu sopan
čios širdies.

Beje, praeitais metais prie Šventų Kūčių 
stalo. Sydnėjaus lietuvių namuose susėdo 
kone vieni naujai atvykusieji. Daugumoje tai 
jaunimas, neretai bedieviais vadinamas, o 
susirinko visi krūvon tą šventą vakarą!?

Taigi liūdna, apmaudu ir pikta, kad kar
tais atsiranda žmonių, kurie tokia lengva 
ranka imasi skleisti taip labai tiesos ne
atitinkančias žinias apie pastarojo meto iš
eivius iš Lietuvos ir susidaro įvaizdis ne
retai visai atvirkščias tikrovei. Nesakyčiau, 
kad visi mes čia tokie labai teigiami, keletas 
yra tikrai tiktai chuliganėliai, bet kurgi jų 
nėra, džiaugiamės, kad pas mus jų tiktai 
keletas. Tačiau juk jau nesame tokie ir 
neigiami, kuriuos tiktai dešimtimis depor
tuoja, nelegaliai dirbdami dolerius 
tūkstančiais į kišenes krauname ir niekuo 
daugiau nebesidomime. Kai kurie atvyksta 
kaip turistai puoselėdami viltį kaip nors 
pasilikti nuolatinai. Atvyksta jie dažnai 
turėdami per mažai informacijos apie tokias 
galimybes, kiek jos realios, per mažai 
žinodami apie Australijos gyvenimo būdą ir 
taisykles. Sunki būna pradžia, kai kurie 
prisitaiko, įsitaiso, kiti - grįžta atgal į Lie
tuvą. Tie, kurie lieka, gyvena čia kiekvienas 
savo gyvenimą, susitinka su tautiečiais, 
bendrauja, pagelbsti bėdos atveju ir... visi 
vienas apie kitą viską žino, neprapuolė nė 
vienas, nebuvo nė vienas paliktas, laikui 
bėgant atsirado iš savų tarpo kas padėjo, 
užjautė, patarė. Tuos, kurie grįžta, išlydim.

Taigi gyvena šiuo metu Australijoje apie 
213 naujai atvykusių iš kurių nuolatinai jau 
yra likę 105 ir bendruomenės gyvenime da
lyvauja 46, kas sudaro vos ne 50%. Pagal 
pono J. Kedžio matematiką išeitų, kad be
veik 50% yra praktiškai niekas?

Su pagarba
Zita Bartkevičienė 

vienmarškiniais, be švarkų, be kepurių, 
nesusagstytomis liemenėmis...

• Kad dabartiniai išeivijoje nešiojami 
tautiniai drabužiai nėra tikrai tautiškai 
„tikslūs“, be vis tiek lietuviški, nes ski
riasi nuo mūsų kaimynų tautinės ap
rangos, galime spręsti ir iš šių nenau
dojamų nešiotės bruožų:

- neturime apatinių tautinių drabužių;
- neturime avalynės pagal senovės 

gyvenimo sąlygas;
- neturime nėštumo meto moterų 

aprangos (jei tai būtų svarbu);
- neturime moterų luomo galvos dan

gos (tai labai svarbu tikslumui);
- neturime vaikų tautinių drabužių 

(vystelis ir papuošalai ne vaikų apran
gos dalys):

- neturime (?) žiemos ir vasaros 
drabužių mainos...

- „neturime“ nustatytos nuovokos apie 
tautinius darbo drabužius.

Senovėje, skaičiau, sijonai neva tai 
buvo sudedami iš 6 ar 8 palų; palos ties 
liemeniu prisiuvamos priejuostes, kuri 
buvo puošniai surišama; palos nesu
siuvamos. Jos buvo audžiamos iš tam
sių siūlų dryžaraščiu, kad, joms pra
siskleidus, būtų matomi marškinių 
marginiai... Tad šventiškai “išeinant į 
žmones“, ir šokant, prasiskyrusios pa
los atskleisdavo ir „slaptumą“: kiek 
darbšti yra mergina, kiek išmoninga, 
kiek „turtinga“ - apsirūpinusi (spalvomis, 
laiku, galimybėmis); mat, puošnumas 
išorei skaitėsi būtinas, o puošnumas 
slaptume, po uždanga, nebūtinas... 
Reiškia, ką mergaitė ar moteris stengė
si daryti iš pasirinkimo, tas buvo jos 
būdo paaukštinimas. Sijonų susiuvi
mas ir suklostymas - raidos dalykai.

Todėl prie darbų šitokių sijonų palos 
turėjo būti prijuostės suvaldomos; o 
prijuostės buvo nuo užšonio lig užšonio. 
Tai reiškia neatidalinamą prijuostės 
reikšmę lietuvių moterų tautinei ap
rangai, tai ne vien darbui skirta apran
gos dalis. Todėl prijuostės buvo ypatin
gai dailinamos ir marginamos, į jų 
puošybą sudedant viso nešiotojos dva
singumo, protingumo, meniškumo, 
asmeniškumo ir skaistumo išraiškas; jei 
vyriškis prašydavo prijuostės, tai, iš tie
sų, ne to audinio... ir, priklausomai nuo 
nešiotojos dvasingumo, tas vyriškis 
gaudavo atsakymą. Taip merginos ir 
moterys įsigydavo „garsą“ - vardą ir- 
protingumo požymį.

Kadangi „senų senovės“ lietuviai, gal 
dar vadinęsi kitokiais kiltiniais genti
niais vardais, buvo geri keliaujantys 
prekybininkai, jie gebėję palaikyti ry
šius su Egiptu ir Romos imperija.. 
Išveždami gintarą, medų, vašką, linus, 
kailius, medieną ir smalą, parsiveždavo 
brangių metalų, kitokių audeklų, 
brangaakmenių, žirgų, papuošalų ir pan. 
Taip „tiksliuose“ lietuvių moterų dra
bužiuose - buitinėje bei išeiginėje 
aprangoje - atsirado austoje karūnėlėje 
įsiuvamų perlų (Rytų Lietuvoje), ant 
kaklo nešiojamų koralo vėrinių (karo
lių) - būdingų kapsėms, ir stiklinių 
karoliukų karolių, parsivežtų iš Egipto, 
bet jau neatsimenu, kurios lietuvių kil
tys „girdavosi“ šia naujove. Kaip jau 
žinome, stiklas, koralai ir perlai jau iš
imti iš „autentiškumo“ sąrašo, tad, 
tikriausiai, jau ir aukso bei sidabro gijos 
iš karūnų mezginių ir kiklikų atspal-

Nukelta į 5 psl.
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Suluošintų likimų
Atkelta iš 2 psl.

lietuvių bendruomenės atstovams 
Irkutske G.Žemkalnis įteikė Lietuvos 

vėliavą

Šiandien interviu su delegacijos vado
vu Gabrieliumi Žemkalniu.

- Kaip Pasaulio lietuvių bendruome- 
: nės atstovui Jums gana dažnai tenka 
susitikti su užsienyje gyvenančiais 
tautiečiais. Sibire lankėtės jau antrą 
kartą. Kokį įspūdį šį kartą Jums pali
ko susitikimai su Buriatijoje bei Ir
kutsko srityje gyvenančiais lietuviais, 
vietos valdžios atstovais?

- Labai jaudinantį ir kartu liūdną. Mū
sų delegacija į tolimą tremtį nublokš
tiems žmonėms atvežė tam tikrą viltį ir 
šventę. Mačiau tai jų akyse. Tačiau mes 
išvažiavome ir vėl palikome juos tame 
juodame skurde.

Negaliu pamiršti susitikimo viename 
mažame Buriatijos miestelyje, kur iki 
šiol gyvena dalis iš Plungės deportuotų 
tremtinių. Ten buvo atvežtas ir paliktas 
visas vagonas žemaičių. Skaudu, kai 
matai, jog mums išvažiavus, jie toliau 
vargs ir skurs. Tačiau vis dėlto dauge
lis suprato, jog Lietuva nori jiems padėti 
ir daug kas priklausys nuo tų žmonių 
apsisprendimo. Ne viename mieste, kur 
susitikome su lietuviais, jie stovėjo 
eilėmis prie mūsų konsultantu, norėda
mi kuo greičiau sužinoti apie grįžimo į 

.Lietuvą sąlygas, kaip gauti pilietybę, 
lietuvišką pasą. Po pirmojo mūsų 
susitikimo Irkutske tapti lietuvių ben-

Atkelta iš'4 psl.
vių. Atrodo, per institucinį meno sta- 
barinimą (bruožriką) netekome iston- 

-nio liudijimo lietuvius buvus visuo
menininkais, lygiaverčiais pasaulio 
žmonėmis su kitomis tautomis.

Mūsų tautiniai drabužiai turėtų at
spindėti gyvos tautos gyvąjį žvilgsnį į 
istorinį ir savarankų meninį gyvavimą 
bei kūrybingumą. Jei tiesa, o ne poli
tika turi būti pirmoje svarboje, tai bet 
koks autentiškumas bus antrarūšis, jei 
bus „per samdinį“ įsigytas; ne pačių 
pasidarytas, bet pirktas. Pirktame 
drabužyje jau vyrauja dirbėjų skonis, 
savame audinyje - savasis. Ir kai 
išsirenkame „gražiausią“ - dengiamės 
svetimomis plunksnomis...

Raidoje visuomet turi atsirasti šio
kių tokių naujovių, kitaip kūrybišku
mo dvasia bus autentiškai mirusi. Ypač 
dabar, kai lietuvė jau nei verpia, nei 
audžia.

Su pagarba abiems ponioms ir skai
tytojams.

Elena Lomsargienė 

druomenės nariais pareiškė norą 86 
šeimos, o viena moteris iš karto pradė
jo organizuoti lietuvišką sekmadieninę 
mokyklą. Mūsų vizitas suteikė tiems 
žmonėms pasitikėjimo, daugiau ryžto 
išsaugoti lietuvybę, grįžti į tėvynę. 
Antroji ir trečioji tremtinių karta 
dažniausiai jau nemoka lietuviškai. 
Tačiau su kokiu susidomėjimu jie 
apžiūrinėjo, lietė rankomis ant stalo 
stovėjusią Lietuvos vėliavėlę. Negali 
nesijaudinti girdėdamas tų rusiškai 
kalbančių vaikų vardus - Eglė, Rasa, 
Algis, Gintaras. Jų tėvai bei seneliai 
nepajėgė grįžti į tėvynę, tačiau vaikai 
turi viltį. Ir ne tik viltį. Ne sykį iš 
tremtinių girdėjau: mūsų gyvenimas 
susiklostė taip, kad negalėjome grįžti į 
Lietuvą, tačiau vaikai gyvena Klaipė
doje, Vilniuje. Marijampolėje, Jurbarke.

- Tokie susitikimai su tautiečiais 
tremties vietose kainuoja nepigiai, ta
čiau tikriausiai duoda neabejotiną 
naudą...

- Mes suteikėme tiems žmonėms vil
tį, o jos įvertinti negalima jokiais 
materialiniais dalykais, taip pat ir 
pinigais. Mes sužadinome jų prisi
minimus apie tėvynę, parodėme, jog 
Lietuvai brangus kiekvienas jos pilie
tis, kad ir kur jį būtų nubloškęs liki
mas. Mes negalime jiems grąžinti to, 
kas iš jų atimta - viso gyvenimo. Bet 
privalome pasakyti: mes jūsų ne- 
pamiršome, jūs tebesate dalis mūsų 
tautos. Manau, tai svarbu yra ir jiems, ir 
mums patiems. Manau, jog viskas 
neturėtų užsibaigti vienkartiniais de
legacijų susitikimais su tautiečiais. 
Nesakau, kad kasmet į Sibirą turėtų 
važiuoti oficialios delegacijos, bet kas 
nors iš Lietuvos ten privalėtų lankytis 
kuo dažniau, kad būtų palaikomas 
nuolatinis ryšys, kad tie žmonės ne
sijaustų pamiršti ir niekam nereika
lingi. Gerai būtų, kad į tremties vietas 
galėtų nuvažiuoti mūsų ambasados 
darbuotojai. Jie yra oficialūs asmenys ir 
daug kuo gali padėti. Tai parodė ir šis 
vizitas. Lietuvos ambasados Rusijos 
Federacijoje kultūros patarėjas Juozas 
Budraitis beveik visur buvo sutinkamas 
plojimais, su jo nuomone skaitydavosi 
ir vietos valdžios atstovai. Deja, suži
nojau, kad Lietuvos ambasadai Mas
kvoje komandiruotėms skiriama tik tiek 
pinigų, kurių užtenka prireikus nu
važiuoti į Lietuvą ir grįžti atgal į Mas
kvą. O tai yra kur kas svarbiau negu 
kokio nors kultūros atašė paskyrimas į 
Niujorką.

- Kas Jums šioje kelionėje paliko 
didžiausią įspūdį?

- Daug kas sujaudino. Tačiau labiau
siai atmintin įsirėžė maži epizodai, kai 
prieš grįždami namo su tautiečiais 
sutikome ant šaltos Angaros upės kran
to, sugiedojome Lietuvos himną, „Tris 
spalvas“, betarpiškai bendravome, 
dalijomės tuo, ką turėjome. Važiuojant 
iš Irkutsko prie Baikalo, autobuso 
priekyje plevėsavo Lietuvos trispalvė. 
Prieš penkis dešimtmečius šiuo keliu į 
darbus varė mūsų tremtinius, kurių 
vienintelė kaltė buvo, kad jie gimė 
lietuviais. Tai buvo jaudinančios 
akimirkos, kurių tikrai ilgai neužmir

šiu. Gūdu buvo atsisveikinti su Bu
riatijoje gyvenančiomis lietuvėmis 
senutėmis, kurios jau nesitiki grįžti į 
tėvynę. Negalėjau nesijaudinti lan
kydamasis Zonoje esančiose kapinėse. 
Ant kai kurių antkapių parašytas var
das, pavardė, gimimo, mirimo metai ir 
žemiau dar pridėta: lietuvis, ir, matyt, 
vinimi šlapiame betone išbraižyti Ge
dimino stulpai. Ir tai padaryta dar tais 
žiauriais Stalino laikais. Kitur ant 
antkapių parašyta: grįžo į Lietuvą. Grį
žo, žinoma, tik palaikai, artimųjų 
rūpesčiu. Ramiai, be jaudinimosi į tai 
žiūrėti neįmanoma.

- Daug metų gyvendamas Australijo
je Jūs rengėte ir dabar teberengiate 
lietuviškas radijo laidas. Ką ketinate 
papasakoti savo klausytojams po šios 
kelionės į Sibirą?

Prie lietuvių tremtinių kapų: D.Žem- 
kalnienė, G.Žemkalnis ir J.Budraįtis

- Jau šį pirmadienį žadu radijo 
bangomis papasakoti Australijoje gy
venantiems tautiečiams apie viešnagę 
Buriatijoje, po savaitės - apie jau
dinančius susitikimus Irkutsko srityje, 
o vėliau pateikti savo įspūdžius apie 
Rusiją. Pirmąjį reportažą, manau, 
pradėsiu taip: po ilgo naktinio skrydžio 
ankstų rytą išlipome Ulan Udė oro uos
te. Staiga pamačiau mus pasitikusią 
lietuvių tautiniais rūbais vilkinčią 
mergytę. Rankose ji laikė savo priskin
tų laukinių gėlių puokštę. Prisiminiau, 
jog mačiau ją Vilniuj, Lietuvių na
muos, kur ji mokosi. Trečiosios kartos 
tremtinių palikuonė Darija jau kalba 
lietuviškai. Pirmasis įspūdis: po tiek me
tų suradome savuosius...

- Ar Jums, penkis dešimtmečius 
praleidusiam Vakarų pasaulyje, nebu
vo gūdu susidūrus visai su kitokiu 
gyvenimo būdu, kitokiais papročiais ir 
tradicijomis, kitokia kultūra ir tvarka? 
Viena yra skaityti apie tremties baisu
mus, Sibirą, kita - daug ką pamatyti sa
vo akimis...

- Iš tiesų buvo labai baisu. Viena 
moteris man pasakojo klaikią savo 
gyvenimo istoriją, apie tai, kaip mirusie
ji būdavo deginami garvežio krosnyje. 
Garvežys buvo tapęs bėgiais riedančiu 
krematoriumu. Girdėjau vietos lietuvių 
pasakojimų, kaip taigoje mirusieji 
paprasčiausiai būdavo išmetami lauk.
Tai baisios istorijos. Jų klausydamasis
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Tėvą prisiminus

Tėvas buvo senas. 
0 anuomet, man esantpusiau vaiku, 
atrodė jis senesnis už Matūzelį, 
aprašytą Švento Rašto Pradžios 

knygose --

Nemėgau tėvo.
Dingojas man, kad kalba jis perdaug, 
kad barasi be reikalo, 
kad jis nežino nieko 
atėjęs čia iš 19-jo šimtmečio 

antrosios pusės, 
taigi, žmogus labai nemodernus - -

Tiktai dabar aš suprantu, 
kad sunkaus gyvenimopatirtis 
kalbėjo tėvo lūpomis, 
kad jis norėjo, 
kad nedaryčiau tu klaidų, 
kurios ir anuomet, atsekę iš 

jaunystės metų, 
gyvenimų jo, seno, kartino...
Tiktai dabar - pats senas būdamas ■ 
supratau, kad ne visuomet 
tėvas buvo senas, kaip Matūzelis, 
kad jis žinojo daug daugiau kaip aš!

• • •
Mokino tėvas anuomet mane, 
negudrų vaiką, 
savo paprasto gyvenimo tiesos, 
žodžiais nenudailintais, 
bet tartum akmenys svariais.

Žemdirbio stiprybė, laimė ir jėga 

yra gimta, juodoji žemė;
mylėki ją kaip savo motiną 
pagimdžiusią ir išauginusią

tave!..
Mylėk ir niekad neapleiski jos - 
kabinkis tu į ją, sūnau, 
rankom, kojom, visu kūnu, 
o jeigu reikia - dantimis...
Nes tu esi iš jos išaugęs
ir grįši vėl į ją,
kai stos prie arklo tavo jauni 

sūnūs,
nes žemė ši šventa,
aplaistyta krauju ir prakaitu 
nesuskaitomų dabar tavųjų 
protėvių !..

Vyt. Šiaurys

neretai pagalvodavau: o kur tuo metu 
buvau aš? Tokiomis minutėmis tapda
vo ir skaudu, ir graudu. Kai tuos žmo
nes gyvuliniais vagonais vežė į Buria- 
tiją, Irkutską, Krasnojarską, Altajų, mes 
bėgome nuo raudonojo maro į Ameri
ką, Kanadą, Australiją, kitus kraštus. 
Tai nebuvo rožėmis klotas kelias, ta
čiau jokiu būdu negalima sulyginti su 
Sibiro tremtimi.

Stasys Jokūbaitis-
(Kauno diena",‘99.08.16)
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With the Prezident
(Tęsinys iš praeito nr.)

If non — Lithuanian players are 
eligible to win the H. Šalkauskas 
MVP medal (as was the case in the 
Women's basketball at the Geelong 
Švente) does that mean that non
Lithuanians are eligible for selection 
for future Australian Lithuanian 
Representative teams?
The ALFAS constitution allows both 
Lithuanian and non-Lithuanian players 
to win the Šalkauskas medal, however 
does not allow non-Lithuanian players 
to be picked in a combined Australian 
Lithuanian team.
.A farcical situation occurred in ' 
awarding of the Henrikas 
Šalkauskas’ Most Valuable Player 
Medal for Women’s Volleyball ! 
Four teams competed (Sydney. 
Adelaide and two teams from 
Geelong) and yet they awarded 
FOUR MVP medals. In the past, and 
I know from experience, that in the 
event of a tic an arbitrary decision 
was made and only ONE medal was 
awarded. Why didn’t this occur 
during the Geelong Švente?
This was an oversight and only one 
Šalkauskas medal should have been 
awarded. The method of awarding 
medals as well as the voting system 
(for medals) will have to be discussed 
by the club delegates at the next Sports 
Festival.

The only way, it seems, that you can 
participate al the Sporto Švente is by 
being an Australian Lithuanian 
Sports Club member? Or can any 
Lithuanian compete?
All competitors at the Games must be 
registered with a participating club. 
Allowances have been made for teams 
from overseas to participate in friendly 
games if the host club has issued an 
invitation.

If individual clubs allow non
Lithuanian to become members to 
participate in their local 
competitions, then surely they should 
he eligible to compete at the Aust 
Lithuanian Club Championships (ie 
the Sporto Švente)?
Lithuanian clubs competing in local 
competitions may play whomever they 
like, but when it comes to the 
Lithuanian carnival they can only 
compete according to the constitution 
and this docs not allow ring ms at the 
Christmas carnival. There are qualify
ing conditions that apply.
During the recent European Club 
Basketbail Championships the 
Lithuanian team “Žalgiris” won the 
Final and the local Australian 
community we were all very proud 
that a Lithuanian Club could achieve 
such an honour. The “Žalgiris“ team 
contained a few non - Lithuanians, 
yet this didn’t seem to matter, 
however the same people arc against 
non-Lithuanians competing at our 
Švente. Do you see this as a double 
standard?
“Žalgiris” is a professional Basketball 
Club based in Lithuania. They are not a 
Lithuanian representative team,- there?.
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fore are not compelled to engage 
Lithuanian players only, whilst com
peting in the European Club Champ
ionships. Different rules will apply for 
the Sydney Olympics.
WE need non-Lithuanians competing al 
our Švente to survive. Is it not better to 
have non-Lithuanians playing with 
Lithuanians to make up the numbers to 
participate or is it better NOT to play at 
all ??? That is the BIG question 1111

The same old problem of non
Lithuanians competing at the švente 
seems to be debated each year. What 
is the current situation with non
Lithuanian participants especially in 
Basketball and Golf?
The ALFAS constitution allows for 
non-Lithuanians to participate at the 
Švente in both Basketball and Volley
ball, both being. TEAM events. The 
eligibility of non-Lithuanian golf play
ers has been debated on a few occa
sions. It was suggested at the last Mel
bourne Carnival that a qualifying 
period (say 7-10 years) with a club 
should be introduced to allow these 
golfers to compete. A similar question 
was also debated at the last Sports 
Carnival in Geelong but was not 
accepted by a majority of the delegates. 
It is my opinion that this subject should 
be brought up the forthcoming Sports 
Carnival in Melbourne.

The last Sporto Švente in Geelong 
was very enjoyable thanks to the 
efforts of the “Vytis” Club committee 
and members and to the entire 
Lithuanian community in Geelong. 
Are there any particular people who 
especially contributed to its success? 
It is difficult to single out individuals, 
as it was a real team effort by the 
“Vytis” committee and the helpers. 
Special thanks must go to Alex Wiasak 
whose leadership and advanced plan
ning ensured the success of the 
Carnival.

The Sports Club delegates meet and 
make decisions whilst sporting events 
are taking place, with delegates 
leaving and arriving dependent on 
what sport(s) they! are participating 
in. Do you think that the meeting 
should be held, say bn the evening of 
the 26th December thus allowing 
ALL delegates to participate in ALL 
of the decision making?
It has been concerning me that dele
gates appointed by their club to repre
sent them have too many commitments 
at the time of the ALFAS meeting. 
Important decisions have to be made 
without all Clubs being totally 
represented. One answer, as you 
suggested, is to have the meeting on the 
day prior to commencement of the 
carnival. Another suggestion would be 
to hold meetings in the evenings where 
there are no sporting clashes or-Clubs! 
appoint delegates that do no actively 
participate in sporting events.
This is a very' important subject and 
should be debated at the next carnival.

Do you believe that the number of 
Sporto Švente participants is on the 
decline?........________

ALFAS pirm. St. Šutas su savo anūkais Austinu (kairėje) ir Samuel.

The actual number of participants, 
according to our records, is increasing 
due, in the main, to the participation of 
junior basketball teams and the increase 
in golfing numbers Numbers are 
certainly declining in senior team 
events, both women and men basket
ball and volleyball. The lack of partici
pants from the two largest clubs at the 
last two carnivals has been very 
disappointing.

What future do you predict for the 
Sporto Švente and what steps do we 
need to take to ensure its future 
success?
1 believe the Games have a reasonably 
good future. It is up to each individual 
club to encourage junior participation, 
provide good coaches and administra
tors. The are many past players in our 
communities that should be enticed to 
participate.

Do we need to look at other sports 
like darts, ten-pin bowling etc.?
Ten-pin bowling could be a possibility, 
it is a very popular family sport and can 
be played from the very young to the 
not so young, and such bi-products as 
billiards have been very successful.

At the Sydney Švente in 1997 
Melbourne “Varpas” were somewhat 
down in numbers whilst al the recent 
Geelong Švente Sydney “Kovas” 
participation (other then for golf) 
was almost non-existent. What do we 
need to do to make sure that ALL 
clubs send FULL strength teams to 
all carnivals?
There seems to be a lack of enthusiasm 
from clubs, perhaps due to internal club 
problems, but it's hard to put your 
finger on it. More planning and prepa
ration must go into participation at 
Christmas carnivals. Planning seems to 
begin a month prior to Christmas 
(“Who would like to go to the 
carnival?”). This is very evident, as the 
list of players is never submitted on 
time, because no one knows the 
numbers participating.

Do you believe that lack of 
“billeting” has lead to the drop in 
numbers?

: No. most senior participants no longer 
need or require billeting, as they prefer 
to make their own arrangements. 
Billeting is still available for junior 
players to the best of my knowledge.

Poor Hobart “Perkūnas” seems to be 
represented by one or two partici
pants each year, yet rumour has it 
that there are twd/three “Perktmas”- 

basketball teams in the local Hobart 
competition made up entirely of non
Lithuanians. Do you believe that 
“Perkūnas" should be eligible to 
compete at the Švente? If we don’t 
allow them to participate is that the 
end of Hobart “Perkūnas”?
It is true that “Perkūnas” has THREE 
teams participating in their local Hobart 
competition without a single Lithua
nian player. The club delegates 
changed participating rules for non
Lithuanians to help such clubs as 
“Perkūnas" There are still a number of 
Lithuanians living in Hobart and what 
is needed is leadership and commit
ment to round these people up. Hobart 
bad quite a few good Lithuanian 
players - where are their children 
playing? NO 1 don’t think it is the end 
of "Perkūnas”.

Do you and your committee intend to 
nominate for the ALFAS committee 
for a further two years?
NO wc do not intend to nominate for 
ALFAS committee. It is not because 
we lack enthusiasm but after serving 
two 2-year terms it is time wc stepped 
down.

Is there anything else you would like 
to add?
I am proud to be the ALFAS 
President and even though I am too old 
to be running around a basketball court, 
it still gives me great pleasure to be a 
participant. I firmly believe that with 
good administration and good coaching 
the Australian Lithuanian Sports Clubs 
will survive for many more years but we 
must encourage the Australian Lithua
nian youth to continue to support their 
clubs that their parents and 
grandparents formed.

Is there anything you would like to 
say to our younger generation?
As we approach the new millennium 
Leonas Baltrūnas’ (“Father of the, 
Games”) vision becomes a challenge to 
you, today’s Australian youth to accept 
that YOU have a responsibility to 
ensure that you do not let this tradition 
falter. Rather you must raise it to a new 
level. Today's sports men and women 
must become tomorrow’s 
administrators and coaches It will be 
your collective responsibility to give 
your children the opportunity to gather 
each year to meet old friends, meet new 
ones, forge lifetime friendships and 
compete in the true spirit of 
sportsmanship.

4* ■
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Su Stasiu Skoruliu atsisveikinant

A. f A. Skoruliiii
mirus, liūdnąją valandą nuoširdžią užuojautą žmonai Danutei ir sūnui
Algiui bei jo šeimai reiškia

Danguolė ir Arminas Sepokai

Stasys Skorulis

Rugpjūčio 13 dieną iš Sydnėjaus 
lietuvių tarpo negrįžtamai pasitraukė 
Stasys Skorulis, artimųjų ir bičiulių 
širdyse palikdamas neišdildomą ne
tekties jausmą, neužpildomą spragą 
bendruomenės kultūriniame ir vi
suomeniniame gyvenime ir šviesų 
atminimą tarp visų, jį pažinojusių.

Lengva buvo dirbti ir bendrauti su 
Stasiu. Savo prisiimtus įsipareigojimus 
jis visuomet atlikdavo stropiai, deta
liai, su kaupu. Jis mokėjo plačiau 
pažvelgti į pasitaikančias problemas, iš 
skirtingo taško. Savo nuomonės ne- 
primesdamas kitiems, jis sugebėjo 
pasitardamas, išdėstydamas savo min
tijimą, prieiti prie bendros išvados.

Stasys Skorulis gimė 1920 m. gruodžio 
8 dieną Kaune, karininko šeimoje. Jo 
tėvas, pik. Juozas Skorulis buvo Lietu
vos nepriklausomybės kovų dalyvis, 
Vyčio kryžiaus kavalierius, kurį laiką 
vadovavęs 11 - tam, vėliau 1 - mam 1 
pėstininkų pulkui.

1939 metais baigęs Panevėžio vals
tybinę berniukų gimnaziją, Stasys įsto
jo į Prekybos institutą Šiauliuose. Šalia 
studijų institute 1941 metais, vakarais 
jis lankė aktoriaus V. Sipavičiaus va
dovaujamą Dramos studiją. Baigęs 
institutą, 1942 - 1944 metais jis 
mokytojavo Prekybos mokykloje Pa
nevėžyje. 1944 metais pasitraukęs į 
Vakarus, jis gyveno lietuvių stovyklo
je Ingolstadt'e, Bavarijoje, ir 1945 - 
1949 metais dirbo vyriausiojoje 
UNRRA/IRO būstinėje Ingolstadt’e. 
Igolstadt‘e jis priklausė Z. Arlauskai
tės - Mikšienės vadovautai dramos 
mėgėjų grupei, vaidino svarbius vaid
menis grupės pastatytuose veikaluose.

1949 m. rugpjūčio 23 dieną laivu 
„Anna Salen“ atvykęs į Australiją 
(Fremantle), S. Skorulis porą metų dir
bo Northam, WA, imigrantų stovyklos 
administracijoje. Ten iš savo bendrake
leivių organizavo tautinių šokių grupę 
(vadovė M. Baronaitė - Grėbiiūnienė), 
chorą (vadovas B. Grėbliūnas), tau
todailės dirbinių parodėlę.

1951 metų pabaigoje S. Skorulis atvy
ko į Sydnėjų, kur dirbo draudimo 
bendrovėje. Jis greit įsijungė į Sydnė
jaus lietuvių kultūrinę ir visuomeninę

Amžiną atilsį
Rugpjūčio 16 dieną staiga ir ne

sugrįžtamai Amžinybėn iškeliavo dar 
vienas lietuviškos Geelongo šeimos na
rys Juozas Medelis. 

veiklą, ilgus metus būdamas ne
pamainomu įvairių minėjimų, kultūri
nių renginių dalyvis ar organizatorius.

Aktyvus lietuvių kultūros sambūrio 
„Šviesa“ narys, jis keletą kartų buvo 
sambūrio valdybos nariu ir pirmininku. 
Ilgametis Plunksnos Klubo narys, „Mū
sų Pastogės“ bendradarbis, ruošęs jai 
savaitines politinių įvykių apžvalgas. 
Ilgą laiką jis atstovavo Sydnėjaus lietu
vių bendruomenę NSW Jungtiniame 
Baltų Komitete, ten rotacine tvarka jis 
ėjo pirmininko bei vicepirmininko 
pareigas. 1983 - 1985 metais S. Skorulis 
buvo ALB Sydnėjaus Apylinkės Val
dybos vicepirmininku, 1985 - 1989 
metais Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
direktoriumi, 1988 - 1989 metais buvo 
Klubo Valdybos pirmininku, Lietuvių 
Dienų organizacinių komitetų nariu.

1990 - 1995 metais Stasys Skorulis 
dirbo LB Spaudos Sąjungos Valdyboje. 
Savo atsidėjimu, ilgomis neapmoka
mo darbo valandomis jis padėjo įvesti 
„Mūsų Pastogės“ administravimą į 
tinkamas vėžes. Pasitraukus iš valdy
bos ir sveikatai pablogėjus, jis vis tiek 
visuomet buvo greitas, reikalui esant, 
ateiti talkon. Iki paskutinių savo 
gyvenimo dienų jis aktyviai talkinda
vo Sydnėjaus Lietuvių Klubui.

Daugiausiai savo sielos Stasys Sko
rulis įdėjo į teatro darbą. Vienas iš 
Sydnėjaus lietuvių teatro „Atžala“ 
steigėjų, jis buvo to teatro Meno Tary
bos narys 1955 - 1982 metų laikotar
pyje, pirmininkavo Meno Tarybai nuo 
1958 metų. Tarp jo režisuotų veikalų 
minėtini V. Alanto „Visuomenės 
veikėjai“, S. Čiurlionienės „Aušros 
sūnūs“, J. B. Priestley „Inspektorius 
atvyksta“, A. Kairio „Popiečio diagno
zė“ (du skirtingi pastatymai), savo te
atrinį darbą apvainikavęs K. Astraus
ko „Čičinsku“ 1980 metais, kuriame jis 
puikiai suvaidino pagrindinį vaidmenį.

Kaip aktorius, 1955 - 1980 metų lai
kotarpyje Stasys sukūrė apie 11 vaid
menų tiek savo paties, tiek ir kitų 
režisuotuose veikaluose.

S. Skorulio asmenyje Sydnėjaus 
lietuvių bendruomenė neteko ypač 
brangaus žmogaus ir ji dalinasi netek
ties skausmu su jo šeima, ypač su išti
kima Stasio palydove ir talkininke p. 
Danute Skoruliene.

Rugpjūčio 18 dieną Sydnėjaus lietu
viai gausiai susirinko į Rookwood 
krematoriumo koplyčią paskutiniam 
sudiev. Nuaidėjus „Lietuva brangi“ 
garsams, Stasio nueitą gyvenimo kelią 
nušvietė poetas Almis Juozas Jūragis. 
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Są
jungos vardu atsisveikino V. Patašius, 
Sydnėjaus Lietuvių Klubo vardu - A. 
Bučinskas. Anglų ir lietuvių kalbomis 
sudiev tarė velionio sūnus Algis, velio
nį prisiminė ir jo dukterėčia.

Sugiedotas Lietuvos himnas.
Velionio atminimui pagerbti Sydnė

jaus Lietuvių Klube vyko gedulingi 
pietūs. y. Patašius

Juozui Medeliui
Juozo gyvenimas prasidėjo 1916 m. 

rugsėjo 29 dieną ūkininkų šeimoje, 
Rūdos kaime, Gižaj valsčiuje, Vil
kaviškio apskrityje. Medeliai augino

A. f A. Stasiui Storuliui
mirus, žmonai Danutei, sūnui Algiui su šeima, giminėms ir artimie
siems nuoširdžią užuojautą reiškia ir drauge liūdi

Zita ir Pranas Andriukaičiai

A. f A. Stasiui Storuliui
mirus, skausmo valandose nuoširdžiai užjaučiame žmoną Danutę, 
sūnų Algį su šeima ir visus gimines.

Jonas ir Antanas Barkauskai

tris sūnus ir tris dukreles. Šiuo metu 
Lietuvoje dar tebegyvena seserys Ma
rytė ir Onutė. Viena jų net dvidešimt 
metų jaunesnė už Juozą.

Vos tik Juozas sulaukė 19 ritėtų, 1936 
m. rugsėjo 17 - ąją stojo savanoriu į 
Lietuvos kariuomenę. Po apmokymo, 
už pavyzdingą elgesį jis buvo paskir
tas į n - jį Lietuvos didžiosios ku
nigaikštienės Birutės ulonų pulką, 
sunkiųjų kulkosvaidžių eskadroną. 
1938 m. vasario 16-ąją buvo pakeltas į 
grandinius ir paleistas atsargon pirmos 
rūšies atsargos kariu.

A.a. Juozui neilgai teko džiaugtis 
laisvos Lietuvos gyvenimu - Lietuvą 
okupavo raudonoji armija, o paskui, 
prasidėjus Vokietijos ir Rusijos karui, 
likimas suardė visus jo planus. Vėliau 
jis buvo išvežtas į Vokietiją. Po karo 
gyveno Greveno DP stovykloje.

1947 metais emigravo į Angliją, kur 
dirbo prie anglies kasimo Wakefield - 
National Coal Board. Lietuvišką šeimą 
Juozas sukūrė 1949 metų liepos 23 die
ną, Anglijoje vesdamas Anelę Brak- 
nytę. Gyvenant Bradforde, 1950 metais 
Medeliai susilaukė dukros Aldonos - 
Marytės, o 1955 metais ir sūnaus Ro
mo. Nors auginant mažą šeimą, darbo 
užteko ir namuose, bet Juozas rado laiko 
ir lietuviškam darbui - apie 8 - nerius 
metus jis išdirbo Bradfordo lietuvių 
klubo valdyboje.

Vaikams paūgėjus, ėmė galvoti apie 
jų ateitį. Žmonos sesuo Bronė Šimkie
nė gyveno Australijoje, taigi 1963 metų 
vasario 15 dieną visa Medelių šeima 
laivu "Oreadės" atplaukė į Australiją ir 
apie metus gyveno Albury. Vėliau ra
do darbą ir persikėlė į Geelongą. Įsi
gijo namus netoliese nuo Lietuvių na
mų ir visa šeima netruko įsijungti į lie
tuviškų organizacijų veiklą - chorą, sa
vaitgalio mokyklą, skautus, o pats Juo
zas virš 19 - kos metų išdirbo vice
pirmininku Geelongo Lietuvių Sąjun
gos Klubo valdyboje. Visada jis savo 
pareigas -atlikdavo sąžiningai ir be 
priekaištų. Juozas mokėjo visokių dar
bų, bet staliaus darbas jam buvo malo
niausias, taigi prie Lietuvių namų pa
didinimo jis atpylė 150 valandas, 
prisidėjo ir pinigais. Daug talkino įren
giant skautų spintas.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 

f Funerals of Distinction!
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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Juozas Medelis

A. a. Juozo gyvenimas nebuvo leng
vas. Prieš tryliką metų palaidojo žmo
ną, o prieš kelis mirė sūnus Romas. Jį 
patį užpuolė įvairios ligos ir teko par
duoti namus, apsigyventi slaugos na
muose. Pagaliau sulaukė jis dukrelės 
Marytės iš Londono. Tagi, laimingas 
iškeliavo iš šio pasaulio.

Laidotuvių biuras "King" rūpinosi 
viską padaryti pagal dukros Marytės 
nurodymus ir pageidavimus. Laidotu
vių išvakarėse buvo atkalbėtas Rožinis, 
jį vedė C. Vaičekauskienė, M. Andriu- 
konienė irZ. Obeliūnienė. Rugpjūčio 20 
dieną Juozas Medelis iš Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčios buvo palaidotas Rytų 
kapinėse pas žmoną Anelę. Gedulingas 
pamaldas labai gražiai atnašavo ir pa
sakė pamokslą Fr. M. Fitzpatrick. At
sisveikinimo žodį tarė Geelongo Lietu
vių Sąjungos Klubo pirmininkas Juo
zas Gailius, kuris glaustai papasakojo 
apie velionio gyvenimo kelią ir įnašą 
lietuvių bendruomenei, tuo pačiu jis 
dukrai Aldonai - Marytei, seserims Lie
tuvoje Marytei ir Onutei, anūkams 
Christopher ir Adam, visai Šimkų gimi
nei bei artimiesiems išreiškė giliausią 
užuojautą.

Po apeigų kun. Fizpatrick ant ulonų 
kario palaikų užpylė žiupsnį lietuviškos 
žemės. Gedulingi pietūs vyko "Muticul- 
tural Hostel” svetainėje.

Mielas, Juozai, atsisveikindamas su 
Tavimi tariu: tebūna lengva Australijos 
žemelė.

Juozas Gailios
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INFORMACIJA
Uždaromas Lietuvos vėliavos stiebo vajus

Paskutinius 50 dolerių'Lietuvos vėliavos fondui aukojo ilgus metus Snieguo
tuosiuose kalnuose dirbęs ir apsigyvenęs Coomoje Jonas Povilėnas. Jis siunčia 
visiems ten dirbusiems lietuviams linkėjimus

Šiuo, surinkus reikiamą sumą, vajus yra uždaromas. Dėkoju visiems, atsilie
pusiems į šį svarbų reikalą. Coomos savivaldybės vyriausias valdytojas praneša, 
kad vėliavos užsakymas yra priimtas ir Lietuvos vėliava suplevėsuos kitų tautų 
šeimoje Goomoje spalio 16 dieną. Laukite platesnio aprašymo apie šias iškilmes.

A. Kramilius 
_VėHavos_v<yaus^taĮkjninkas

Melburno Lietuvių Klubo metinio susirinkimo, kuris 
vyks 1999.09.25 d., 2 vai. p.p., darbotvarkė: i. susirinkimo 
atidarymas. 2. Mirusių narių pagerbimas. 3. Naujų narių 
pristatymas. 4. Susirinkimo sekretoriaus kvietimas. 5. Man
datų komisijos kvietimas. 6. Praėjusių metų susirinkimo 
protokolo skaitymas. 7. Pirmininko pranešimas. 8. Iždininko

pranešimas. 9. Revizoriaus pranešimas. 10. Revizijos komisijos pranešimas. 11. 
Diskusijos dėl pranešimų ir jų priėmimas. 12.1999 - 2000 m. sąmatos pateikimas 
ir tvirtinimas. 13. Mandatų komisjos pranešimas. 14. Revizijos komisijos rinki

mai. 15. Mandatų komisijos rinkimai. 16. Klausimai ir.pasiūlymai. 17. Susirinkimo 
uždarymas. Melburno Lietuvių Klubo Valdybos pirmininkas

AULOS 
australuos 

UEIUVIĮ 
FONDU

Australijos Lietuvių Fondui aukojo:
500 dol. - D. Baltutienė - a.a. D. Juch

nevičiaus atminimui;

50 dol. - Melburno "Dainos Sambūris";
po 20 dol. - D. Lynikienė (490), A. ir J. 

Šimkai (465), J. Žalkauskas (675);
po. 10 dol. - M. Sodaitienė (480), B. 

Prašmutaitė (195), M. Igaunienė (90), 
V. ir R. Mačiulaičiai (40), G. ir R. Stat- 
kai (60), R. ir J. Dagiai (110), A. ir D. 
Klimai (130);

5 dol. - V. Lazauskas (210).
Valdybos vardu dėkoju visiems už 

aukas. A. Balbata
AL Fondo iždininkas

* SKAITYTOJOJ ŽODIS »

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
KLUBAS

16-18 East Terrace, BANKSTOWN, 2200
Tel.:9708 1414 Fax.:9796 4962

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ
NUO 5.00 iki 6.00 vai.

LINKSMOJI VALANDA
VISI GĖRIMAI TIK PUSE KAINOS

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

ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

VALGYKLA VEIKIA: 
PENKTADIENIAIS NUO 6.00 IKI 8.00 vai. 

ŠEŠTADIENIAIS ŠVEDIŠKAS STALAS NUO 12.00 vai. 
SEKMADIENIAIS NUO 12.00 vai.

KIEKVIENĄ KETVIRTADIENĮ
Jūsų laukia bilijardo kambaryje žaidėjai kovojantys dėl kasdienio skysčio 

VISO VAKARO IŠLAIDOS ŽAISTI TIK 2 DOLERIAI
Pradžia 7.30 vai.

Čia visada visi būsite mielai laukiami iš visų Australijos vietovių 
ir kitų pasaulio kraštų!

SEKANTI PENSIJŲ DIENA RUGSĖJO 16 d. 
ŠVEDIŠKAS STALAS NU012.00 vai. KAINA $5.00

TEIRAUKITĖS APIE LIETUVIŠKĄ DUONELĘ

Nepamirškite susimokėti nario mokestį ir prikalbinti naujų narių.

KLUBO METINIS BALIUS SPALIO 9 d.
SAVAITĖS MINTIS:

JEI DAUGUMA KVAILIŲ PALAIKO, 
VADINASI IDĖJA YRA KVAILIAUSIA.

Gerb. Redaktoriau,
Nors pretenzijas dėl "Mūsų Pastogė

je" , Nr. 32, 1999.08.16 išspausdinto 
straipsnio "Po parodos" jau reiškiau te
lefonu, kaip sutarėme - siunčiu ir raštu.

Sutinku, kad užrašai po piešinių 
nuotraukomis, rašyti paskubomis paš
te, buvo per ilgi, todėl taisytini. Taigi ir 
reikėjo palikti tik autoriaus pavardę ir 
piešinio pavadinimą - būtų ir užrašas 
trumpas, ir palikta visa reikalinga in
formacija apie nuotrauką.

Po pirmuoju piešiniu išspausdinta: 
"Vienas iš darbų, tai "Portretas?" Tai ne 
tik vienas iš darbų, tai geriausiai įver
tintas parodos darbas, turintis ir savo 
pavadinimą - "Portretas". Be klaustuko! 
' Sekančioje nuotraukoje yra ne įvai

rių autorių "pirmosiomis vietomis 
įvertinti piešiniai", o vieno autoriaus 
piešiniai, įvertinti pirmąja vieta.

Todėl norėtume šiuos klaidinančią 
informaciją teikiančius užrašus pakeis
ti sekančiai:

1. Vietoje "Vienas iš darbų. Portre
tas?", turi būti "Mikolas Simankevičius 
(5 m.) Portretas".

2. Vietoje "Pirmosiomis vietomis 
įvertinti piešiniai, turi būti "Martynu- 
ko Didžio (9 m.) piešiniai".

Iš anksto dėkinga Entuziasčių vardu.
Lilija Kozlovskienė

Gerb. bendradarbę atsiprašome dėl 
padarytų netikslumų po nuotraukomis 
(žiūr. str. "Po parodos", "M.P." Nr. 32. 
Taip pat atsiprašome ir suinteresuo
tus. Red.

Nors praėjo jau laiko tarpelis, bet ne
galiu pamiršti E. ir B. Malinauskų šei
mos. Po kelionės traukiniu į Brisbanę, 
susirgau. Į savo gražius ir jaukius na
mus jie parsivežė mane, labai rūpinosi 
mano sveikata, slaugė ir gydė, sudary- 
darni man kuo geriausias sąlygas. Pra-
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Gerb. Redaktoriau,
"Mūsų Pastogėje" skaičiau straipsnį 

apie Praną Lubiną, kuris man priminė 
mano jaunystę.

Buvau Vilniaus "Birutės" gimnazijos 
mokinė. Vieną rytą gimnazijos direkto
rius paprašė, kad visi susirinktume į 
sporto salę. Mums buvo labai įdomu,ką 
praneš. Galvojome, gal uždarys gimna
ziją, nes tuo metu visada buvo toks pa
vojus.

Direktorius paskelbė, kad mus ap
lankys labai specialus svečias, garsus 
krepšininkas p. Lubinas. Visi labai nu
stebome, kai šalėn įėjo labai, labai 
aukštas vyras. Mes visi jį apsupome, ir 
jis stovėjo tarp jaunų gimnazistų. Tu
rėjome labai aukštai žiūrėti, kad galė
tume matyti jo veidą. Jis kalbėjo su 
vaikais apie krepšinį, žadėjo vėl aplan
kyti, bet, žinoma, tai niekada daugiau 
neįvyko.

Aš buvau pati mažiausia iš visų, taigi 
mane pastatė šalia p. Lubino. Mudu, 
matyt, tikrai atrodėme labai įdomiai, 
kadangi visi staiga ėmė kvatoti.

Vis dar matau tą vaizdą. Tai buvo 
viena linksma diena iš mano gimnazijo- 
sa metų. Jadvyga Mitkus

Gerb. redaktoriau,

Pranešimas Melburno Pensininkų Sąjungos nariams. Sekantis susirinkimas
vyks rugsėjo mėn. 14 dieną, 11 vai., Lietuvių namuose. A. S.

4319.
\__________________

lietinių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje* 
mūsų visų reikalas

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

Naudokite pavadinimą anglų laiboje - Australian Lithuanian 
Foundation Inc. 44 - 50 Errol št., North Melbourne, Vic. 3051

Turint klausimų, galite skambinti A. Šimkui tel. (03) 9578

sirgusi savaitę, "Dainos" choro koncerte 
dainuoti negalėjau.

Prieš porą dienų šiuos namus buvo 
palikusios dvi ponios, viešėjusios iš 
Lietuvos, Alytaus.

Visi nuo seno gerai žino E. ir J. Kli
mų, o dabar ir E. ir B. Malinauskų nuo
širdumą ir vaišingumą. Jų namuose sve
čiavosi daug žmonių iš Lietuvos ir iš 
užsienio. Net garbingiausias svečias 
vysk. P. Baltakis svečiavosi jų namuo
se. Svečiai pas šiuos žmones priima-. 

Musų Pastogė
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mi nuoširdžiausiai ir gražiausiai. Stalai 
nukloti skaniausiomis vaišėmis, kurias 
ypatingai ir išradingai skaniai pagami
na ponia Elytė Malinauskienė. Tuo įsi
tikinau daug kartų būdama jų namuose. 
Todėl iš visos širdies jiems dėkoju už 
tokią gerą priežiūrą ir rūpinimąsi ma
nimi ligos metu. Niekada jų nuoširdu
mo ir gerumo nepamiršiu. Telydi juos 
gera sveikata ir laimė.

Su pagarba ir dėkingumu
Danutė Svaldenienė
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