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Lietuvos Prezidento Valdo Adamkaus 
metinis pranešimas (ištraukos]

...Sparti mūsų tikrovės kaita kartais 
išmuša iš pusiausvyros net intelektualus 
ir politikus. Todėl darosi būtina atitolti 
nuo emocingų retorikos kovų ir ramiai, 
blaiviai analizuoti dabarties pokyčius, 
projektuoti tolimesnį tautos ir valstybės 
kelią.

Praėję - 1999-ieji - metai mums buvo 
sunkūs. Per šiuos metus kaip niekad 
išryškėjo ir nepriklausomybės dešimt
mečio laimėjimai, ir sudėtingos mūsų 
visuomenės bei valstybės problemos.

Lietuvos ūkis, kad ir patyręs didelių 
nuostolių, išlaikė Rusijos krizės egzaminą. 
Deja, šio egzamino neišlaikėme mes, 
šalies valdžia. Nesugebėjome ne tik 
suformuoti realaus prėjusių metų 
biudžeto, bet ir laiku jo pataisyti Tik tada, 
kai kilo akivaizdi grėsmė valstybės 
finansiniam ir ūkiniam stabilumui, Seimo 
dauguma, kad ir vėluodama, kad ir
patyrusi rimtą vidaus krizę, prisiėmė
atsakomybę už padėtį šalyje. Vyriausybės 
darbe ėmė ryškėti naujo tvarkymosi 
galimybių. Tikiuosi, kad dabartinis 
ministrų kabinetas prireikus pajėgs laiku 
taisyti savo klaidas, jei bus būtina, 
patikslinti ir šių metų biudžetą.

Mūsų valstybės raidą pernai įvertino 
~ tarptautinė bendruomenė. Balandžio

Prezidento pranešimas
Prieš Velykas Lietuvos prezidentas 

Valdas Adamkus Seime perskaitė antrą 
savo metinį pranešimą, kuriame peržvelgė 
praėjusių metų įvykių raidą, išvardinda
mas valstybės pasiekimus ir nusivylimus. 
Prezidentas pastebėjo, kad pergyventos 
valstybės klaidos ir krizės privedė prie tam 
tikros visuomenės savivokos sumaišties, 
kuri iškėlė visuomenės abuojumą apie 
Europos Sąjungos ir NATO narystę. 
Prezidento manymu, Lietuvos narystė 
šiose organizacijose yra vienintelis kelias 
užtikrinti valstybės ateitį ir laisvą bei 
demokratinį gyvenimą.

Adamkus pabrėžė reikalingumą 
įveikti sovietinės praeities trauką, atsisa
kyti seno mąstymo, seno elgesio įpročių 
ir atsakingai imtis “naujos politikos”. 
“Nauja politika” Prezidento apibūdinta 
kaip racionalus, ūkiškas, viešas ir į ateitį 
orientuotas valstybės bei visuomenės reikalų 
tvarkymas - t.y. demokratinis bendro 
gyvenimo tvarkymas, pagrįstas asmens 
iniciatyva ir atsakomybe. Nauja politika 
turi remtis sutarimu dėl strateginio tautas 
kelio, gairių ir pilietinių įsipareigojimų 
pagrindiniams valstybės siekiams. 
Prezidentas pabrėžė, kad tai yra esminės 
sąlygos Lietuvos demokratijos išvystymui.

Prezidentas gan aštriai kritikavo kai 
kurias (neišvardintas) partijas, sakyda
mas: ... mes neturime lėtinti šalies 
euroatlantinės integracijos darbų dėl 
antivakarietiškų emocijų ar kai kurių 
politinių partijų rinkimų taktikos. Noriu 
priminti, kad Jūs, gerbiamieji Seimo nariai. 

vadovai įvardijo Lietuvą kaip aktyviai 
narystės siekiančią šalį ir suteikė vilties, 
kad mūsų priėmimo į šią organizaciją 
klausimas bus svarstomas jau 2002 metais. 
Gruodžio mėnesį Helsinkyje Lietuva 
buvo pakviesta derėtis dėl narystės 
Europos Sąjungoje. Tai viena - viltingoji 
praėjusių metų pusė.

Kita - daug sudėtingesnė ir skaudesnė, 
pažymėta krizės ženklais. Pernai net 4.1 
nuošimčio sumažėjo Lietuvos bendrasis 
vidaus produktas. Didėjo ir šiuo metu iki 
13 milijardų lįjųišaugo valstybės skola. 
Ir paradoksalu, ir dėsninga, kad krizės 
ženklai išryškėjo dešimtaisiais 
nepriklausomybės metais. Jie rodo ne ką 
kita, o neįgyvendintų reformų kainą. 
Kainą politikos, pataikavusios praeities 
inercijai ir permainų baimei...

...Šiandien negalime nematyti ir tam 
tikros visuomenės savivokos sumaišties.
Vis dažniau imama pasigesti aiškesnių
bendro gyvenimo orientyrų. Dabarties 
klaidos ir sunkumai dalį žmonių verčia 
abejoti strateginėmis Lietuvos kelio 
gairėmis. Lietuvos spaudoje pasirodo 
kategoriškų pareiškimų: “Už ką balsuoti 
per artėjančius rinkimus, kad 
nepatektume į NATO?”

Štai kaunietis Valentinas Sventickas 

jau šiandien galite pašalinti išlikusią teisinę 
Lietuvos įsijungimo į Europos Sąjungos 
kliūtį - pataisyti kai kurias Respublikos 
Konstitucijos nuostatas... susitarkime dėl 
pataisų ir iki šio Seimo kadencijos pabaigos 
padarykime valstybės rytdienai būtinus 
sprendimus...(P\ačiau žiūr. viršuje. Red.)

Politiniai komentatoriai Prezidento 
pranešimą įvertina kaip švelnią dabarti
nės A.Kubiliaus vedamos vyriausybės 
paramą.

Rinkimai
Pagal Prezidento Valdo Adamkaus 

balandžio 28 pasirašytą dekretą Lietuvos 
Seimo rinkimai įvyks spalio 8. Pagal 
Lietuvos Konstituciją eiliniai Seimo 
rinkimai rengiami ne anksčiau kaip prieš 
du mėnesius kaip prieš mėnesį pasibai
giant Seimo narių įgaliojimams. Šio 
Seimo narių ketvėrių metų įgaliojimo 
laikas baigiasi šių metų lapkričio 25.

LDDP vadovas Česlovas Juršėnas 
paskelbtą rinkimų datą vertino gan 
teigiamai. Jo manymu, dabartinė Seimo 
darbo sesija baigsis apie liepos 6 tuo 
sutrumpiiant žmonėms įgrįsusį konser
vatorių valdymą. Be to, ankstyva rinkimų 
data leis naujai išrinktai vyriausybei kuo 
anksčiau (t.y. per pirmą dešimtį lapkričio 
dienų) sudaryti ministrų kabinetą, tuo 
duodant daugiau laiko apsvarstyti 2001 
metų biudžeto įstatymo projektą.

Konservatorių vadija nenumato, kad 
rinkiminė data iškeltų partijai kokių nors 
problemų. Seimo pirmininko pirmasis 
pavaduotojas, Tėvynės Sąjungos frakcijos 
seniūnas Arvydas Vidžiūnas prileidžia,

Prezidentas Valdas Adamkus ir Australijos lietuviams gerai pažįstama sporto 
žurnalistė Marytė Marcinkevičiūtė
už Lietuvos įstūmimą į naują vergiją - j 
Europos Sąjungą ir NATO. Kada baigsis 
tos patyčios. (...) Kuo labiau sunaikinta 
Lietuva, tuo labiau Europos Sąjungos ir 
NATO emisarai giria savo vasalus, 
skelbia, kad Lietuva jau “pasiruošusi” į 
jų vergiją. Ir Tamsta, pone Prezidente, 
tam ne tik pritariate, bet ir pats 
propaguojate. Ko mes Europos Sąjungoje 
pasigedome, ką jie mums atnešė?

kad ankstyva rinkimų data buvo parinkta 
numatant naujos vyriausybės sudarymo 
problemas. Anot A.Vidžiūno, naujai 
išrinktas Seimas galėtų būti gana margas 
ir vyriausybės sudarymas pernelyg ilgas.

Kaip tik šiuo metu dvi kairiosios 
partijos - LDDP ir Vytenio Andriukaičio 
vadovaujama Socialdemokratų partija 
(LSDP) sprendžia koalicijos sudarymo 
klausimus. Šių partijų formalus 
bendradarbiavimas prasidėjo jau pernai, 
kai buvo surengti bendri Seimo frakcijų 
posėdžiai. Pasak V.Andriukaičio, Lietuvai 
reikalinga stipri socialdemokratinė partija 
ir todėl suartėjimas su LDDP yra būtinas, 
nors suartėjimo būdai gali būti įvairūs. 
LDDP vicepirmininkas Juozas Berna
tonis teigia, kad per ateinantį LDDP 
tarybos posėdį bus nutarta, ar sudaryti 
partijų koaliciją Seimo rinkimams. Jisai 
neatmeta galimybės, kad per diskusijas 
gali iškilti partijų susijungimo klausimas, 
nors, jo manymu, tai veikiausiai bus 
sprendžiama po Seimo rinkimų.

Partijų susivienijimas svarstomas ir 
tarp dešiniųjų partijų. Tėvynės liaudies 
partijos pirmininkė Laima Andrikienė 
teigia, kad visos dešiniosios partijos 
suvokia vienijimosi būtinybę ir, esant 
reikalui, TLP yra pasiruošus imtis 
atitinkamos iniciatyvos tą įgyvendinti, nes 
to reikalauja valstybės interesai. Tėvynės 
liaudies partija jau anksčiau yra 
pareiškusi esanti pasirengus konstruk
tyviai bendradarbiauti su visomis 
nuosaikiomis dešiniosiomis ir centro 
dešiniosiomis partijomis, įskaitant 
Tėvynės Sąjungą, Krikščionis demokratus 
bei Liberalų sąjungą.

Buvęs kalinys prieš Landsbergį
Prieš mėnesį iš kalėjimo išleistas 45 

metų verslininkas Jonas Urka tvirtina, 
kad Seimo pirmininkas Vytautas 

Pornografiją, narkomaniją, banditizmą, 
egoizmą, tautinės kultūros griovimą”.

Deja, tai nėra pavienės nuomonės. 
Todėl noriu į jas išsamiau atsakyti. Juo 
labiau kad atsiranda politikų ir 
intelektualų, kurie stengiasi tokioms 
nuomonėms pataikauti, mėgina grįžti į 
tautinio atgimimo dienas ir iš naujo leistis

Nukelto į 2 psL

Landsbergis yra jam skolingas 100 000 
JAV dolerių, kuriuos jis Landsbergiui 
paskolino 1995, tarpininkaujant 
tuometiniam, dabar jau mirusiam, 
Lietuvos ambasadoriui Anglijoje, 
Raimundui Rajackui. Jonas Urka kreipėsi 
į Generalinę prokuratūrą, prašydamas 
ištirti, ar tikrai Seimo pirmininkas gavo 
minėtą paskolą ir ar ant turimo paskolos 
dokumento yra autentiškas Vytauto 
Landsbergio parašas. Paskolos 
dokumento originalas laikomas Maskvoje.

J.Urka aiškino Lietuvos ryto 
korespondentams, kad derybos dėl šios 
paskolos buvo vedamos su R.Rajacku, 
kuris, gavęs paskolos pinigų sumą, jam 
davė paskolos dokumentą su tariamu 
V.Landsbcrgio parašu. Po to .1.1 Jrka vieną 
kartą kalbėjo telefonu su VLandsbergiu 
ir jį pažino iš panašumo į per televiziją 
girdėtą Landsbergio balsą. Dokumentas 
neturi liudijančio notaro parašo, jame 
trūksta reikalingų duomenų, įrašyta 
klaidinga VLandsbcrgio gimimo data.

Reaguodamas Į šiuos “skolos” užme
timus VLandsbergis kreipėsi į generalinį 
prokurorą, prašydamas iškelti bylą dėl 
dokumento bei parašo klastojimo ir 
šmeižimo. J.Urka ginasi, kad jis proku
ratūros prašo išaiškinti, ar jo teigimas yra 
teisus ir kad jis nedaro jokių užmetimų.

Lileikio ir Gimžausko bylos
Vilniaus apygardos teismas, atnaujinęs 

žydų genocido kaltinamųjų Aleksandro 
Lileikio ir jo buvusio padėjėjo Kazio 
Gimžausko bylas, nutarė teisiamiesiems 
paskirti kompleksinę medicinos ir psichiat
ro ekspertizę, kuri turi būti baigiama iki 
gegužės 15. Abudu kaltinamieji yra 92 
metų amžiaus ir iki šioi sveikatos 
sumetimais nėra dalyvavę nė viename

Perkelta į 2 psl.
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♦ Pietinėje Filipinų salų dalyje savo 
veiklą suaktyvino dvi sukilėlių grupės, 
siekiančios iškovoti musulmonams atskirą 
valstybę, nepriklausomą nuo katalikiškų 
Filipinų. Abi grupės grobia įkaitus savo 
tikslams pasiekti. Balandžio 23 Abu 
Sayyaf grupės teroristai pagrobė 21 įkaitą 
kaimyninėje Malaizijos valstybėje, užpuo
lę turistus Sipadan saloje prie Borneo. 
Tarp pagrobtų turistų yra trys vokiečiai, 
du prancūzai, du suomiai, du Pietų 
Afrikos piliečiai, vienas libanietis. Už 
įkaitų paleidimą sukilėliai nori išsiderėti 
pinigų bei JAV kalinamų musulmonų 
teroristų paleidimą. Manoma, kad 
vėliausiai pagrobti įkaitai laikomi Jolo 
saloje. Deryboms užsitęsus, sukilėliai 
graso įkaitams nukirsti galvas.
♦ Zimbabvės pilietinio karo veteranai, 
išvarinėję baltuosius iš ūkių, skelbia 
pasiekę su jais susitarimą ir sustabdę 
smurto veiksmus. Faktiškai smurto 
veiksmai tęsiasi, sumušami ar nužudomi 
juodieji, dirbę baltųjų farmose, jų namai 
sudeginami. Sumušami ir kartais žudomi 
visi, remią opozicines partijas.
♦ Tamilai sukilėliai Šri Lankoje tęsia 
puolamuosius veiksmus prieš valstybės 
kariuomenę, ginančią Jaffna pusiasalį. 
Patyrusi sunkių nuostolių Šri Lankos 
vyriausybė mobilizuoja visus į atsargą 
išėjusius karius. Padidintas gynybos 
biudžetas ir vedami skubūs pasitarimai su 
užsienio ginklų pirkliais.
♦ Rusijos prezidentas Vladimir Putin 
atmetė čečėnų lyderio Aslan Maschadov 
siūlymą užmegsti pasitarimus dėl kovų 
sustabdymo. Čečėnų sukilėliai vėl aktyvūs 
tiek Grozny mieste, tiek kaimuose į pietų 
rytus nuo sostinės. Rusų kariniai daliniai

Atkelta iš 1 psL
teismo posėdyje. Tačiau šių metų kovo 
mėnesio pradžioje Lietuvoje įsigaliojo 
Baudžiamojo kodekso pataisos, leidžian
čios teismui nagrinėti bylas ir tuo atveju, 
kai teisiamieji dėl sveikatos būklės negali 
dalyvauti teismo posėdžiuose. Teisėjų 
kolegija nori išaiškinti, ar būtų įmanoma 
bylą vesti vartojant vaizdo ir garso 
komunikacijos priemones.

Pagal Baudžiamojo kodekso pataisą, 
teismas gali svarstyti bylą, kai teisiamasis 
teismo posėdyje negali dalyvauti dėl 
silpnos sveikatos. Tačiau jam turi būti 
sudarytos sąlygos bylos nagrinėjime 
dalyvauti “telekomunikacijos” būdu. 
Lietuvos teismai dar tos reikalingos 
įrangos neturi, bet, anot Teisingumo 
ministerijos direktoriaus pavaduotojo 
Romo Laurinavičiaus, yra galimybių ją 
nuomotis. Problema, kad tam reikalingų 
lėšų nėra numatyta šių metų biudžete. 
Teisingumo ministerijos pareigūnas 
minėjo, kad Švedija ruošiasi šios naujos 
technikos įrangai, bet pabrėžia, kad 
Švedijos finansinis pajėgumas yra didesnis 
nei Lietuvos.

Jūros siena su Latvija
Latvijos Seimas gegužės mėnesį 

ratifikuos sutartį dėl jūros sienos su 
Lietuva. Tačiau iki tol šalys turi pasirašyti 
ir sutartį dėl žvejybos pasienio zonoje. 
Latvijos užsienio ir žemės ūkio ministerija 
rengia sutartį dėl žvejybos teisių. Latvijos 
parlamentas pirmojo svarstymo metu 
pritarė sutarčiai dėl jūros sienos su sąlyga, 
kad su Lietuva bus pasirašyta sutartis ir 
dėl žvejybos rajonų naudojimo, kuri yra 
gan palanki Latvijai.

Jūros sienų sutartis, paruošta pagal 

nuolat užpuolami iš pasalų. Rusų karo 
aviacija bombarduoja įtariamas sukilėlių 
pozicijas Argun ir Vedeno tarpekliuose 
pietinėje Čečėnijoje.
♦ Maskvoje Rusijos Federalinio archyvo 
patalpose suruošta paroda, skirta 
paminėti 55 metų pergalės prieš Vokietiją 
sukaktį. Paroda pavadinta Trečiojo Reicho 
Agonija - Atpildas. Dėmesio centre yra 
parodoje išstatyta Hitlerio kaukuolės 
dalis, atrasta 1946 metais.
♦ Japonija stengiasi pritraukti kuo 
daugiau turistų iš užsienio, siekdama 
sustiprinti sušlubavusius finansus. Tačiau, 
Otaru miestas priėmė nutarimą neįsileisti 
užsieniečių į viešąsias maudykles. Nutari
mo priežastis - įsigėrusių rusų jūreivių 
elgesys.
♦ Irane musulmonų dvasininkų 
kontroliuojami teismai kovoja prieš 
prezidentą Mohammad Khatami ir jį 
palaikančius reformų šalininkus. Jau 
seniau buvo uždaryta keliolika laikraščių, 
dabar vėl uždaryti dar du populiarūs 
laikraščiai neva dėl Islamo įžeidimo ir 
korupcijos skleidimo. Už religinių jausmų 
pažeidimą kalėjimo bausme nubausti trys 
žurnalistai, kiti du dar laukia teismo.
♦ Kurį laiką buvo įsitempę diplomatiniai 
santykiai tarp Australijos ir Indonezijos. 
Prezidentas Wahid neribotam laikui 
atidėjo iš anksto planuotą vizitą į 
Canberrą; Indonezų karo lėktuvai 
agresyviai lydėjo neginkluotų australų 
karo lėktuvų skrydį į Singapūrą, nors jie 
skrido tarptautiniu oro koridoriumi, gavę 
išankstinį Indonezijos sutikimą.
Vėliausiuose savo pasisakymuose 

žiniasklaidoje, Indonezijos prezidentas 
dr. Wahid santykius su Australija švelnina.

tuometinius įstatus, yra Latvijai 
nepalanki, nes, anot geologų, Latvija 
praranda šimtus milijonų dolerių, 
atiduodama Lietuvai didžiąją dalį zonos 
su naftos potencialu. Sutartis buvo 
pasirašyta 1999 liepos 9 po daugiau kaip 
5 metus trukusių derybų. Dokumente 
nustatyti šalių teritoriniai vandenys, 
ekonominės bei kontinentinio šelfo 
zonos.

Kun. Mikutavičiaus žudikai
Balandžio 26 Vilniaus apygardos 

teisme prasidėjo kunigo Ričardo 
Mikutavičiaus aipiplėšimo ir nužudymo 
bylos nagrinėjimas. Vagystės organiza
torius Vladas Beleckas prisipažino kaltu 
tik iš dalies - jis pareiškė neketinęs 
R.Mikutavičiaus nužudyti, bet tiktai 
apiplėšti. VBelecko sūnėnas Rolandas 
Beleckas, apkaltintas tik nusikalstamu 
būdu turto įsigijimu ir nusikaltimo 
slėpimu, ir Valdas Puodžiūnas irgi prisipa
žino kalti iš dalies. Visiška kalte, nužu^ 
dymu, plėšimu ir vagyste, prisipažino tik 
Ivanas Kvaskovas ir Artūras Daškovskis.

Ivanas Kvaskovskis, pats pasidavęs 
policijai ir jiems kriminalo eigą pilnai 
papasakojęs teigia, kad V.Beleckas, kuris 
kitiems nusikaltimo dalyviams žadėjo po 
100 000 JAV dolerių, o Kvaskovui 200000 
dolerių, yra kriminalo organizatorius, 
kuris užsakė kunigo apiplėšimą, pavogtų 
meno vertybių paslėpimą ir kunigo 
nužudymą. Teisme R.Mikutaviaaus sesuo 
L.Kolaitienė išreiškė abejonę, kad 
kunigas buvo nužudytas vien dėl jo meno 
kolekcijos. Manau, kad buvo užsakymas 
sunaikinti jį kaip asmenybę. Kas tokį 
užsakymą padarė nėra pranešta.

□

Jau trys savaitės praėjo nuo to laiko, 
kai kreipėmės į jus, malonūs skaitytojai, su 
prašymu pranešti, jei netikėtai kas gera 
atsitiktų jūsų gyvenime. Atsakymų dar 
nesulaukėme, tačiau daugelis mūsų 
tikriausiai pergyveno malonią staigmeną 
praėjusį antradienį (gegužės 2) vakare 
įsijungę SBS televizijos stotį ir pažiūrėję 
Rodo Freedmano dokumentinį filmą 
“Dėdė Chackelis” (Uncle Chackel).

Tūrbūt nesuklysiu tardama, jog ne 
vienas filmą žiūrėti pradėjome su tam tikru 
išankstiniu nusistatymu: šiaip ne taip prieš 
keletą savaičių per tą pačią televizijos stotį 
matėme ne per daug originalią to paties 
režisieriaus laidą apie dalyvavimu žydų 
genocide kaltinamą Adelaidės lietuvį.

Tad tuo maloniau buvo susipažinti su 
įžymiu lituanistu, daugelio žodynų 
autoriumi ir redaktoriumi, garsiu vertėju, 
(ne vienas vaikystėje gal iš vertimo 
susipažinome kad ir su Sinbado kelio
nėmis), lietuvių kalbos patriarcho Jono 
Jablonskio mokiniu, o vėliau ir sekre
toriumi Chackeliu Lemchenu.

Gražiai nufilmuota Lietuva, tiek 
Vilnius, Kaunas, tiek ir Papilė ar Žagarė - 
vietos susijusios su dėdės Chackelio 
gyvenimu. Gana suprantamai ir vaizdžiai 
atpasakota ir Lietuvos istorija, nepasakysi, 
kad neobjektyviai parodomas žydų kultūros 
ir švietimo klestėjimas pirmuoju ir 
atsigavimas antruoju mūsų krašto

Lietuvos Prezidento Valdo Adamkaus 
metinis pranešimas (ištraukos)

Atkelta iš 1 psl.
į ano meto diskusijas dėl Lietuvos raidos 
krypties. ,

Norėčiau, kad aiškiai suprastume: 
dabartis mums duoda istorinę galimybę 
įveikti sovietinės prąeities trauką, seno 
mąstymo, seno elgesio įpročius ir 
atsakingai imtis naujo bendrų reikalų 
tvarkymo. Imtis naujos politikos. Ji 
šiandien mum būtina. Tikiu, jog esame 
pajėgūs ją formuoti ir įgyvendinti...

...Ar galime šiandien spekuliuoti 
NATO ir Europos Sąjungos klausimais? 
Manau, kad nei tragiška dvidešimtojo 
amžiaus Lietuvos patirtis, nei dabarties 
tikrovė mums neleidžia naiviai šnekėti 
apie tautos saugumą be sąjungininkų. 
Neužmirškime Balio Sruogos perspėjimo: 
istorija mums lėmė “statyti namus ant 
Vezuvijaus”.

Mūsų, visų Lietuvos piliečių, istorinė 
pareiga - užtikrinti saugią atkurtos 
valstybės ateitį. Užtikrinti laisvą, 
demokratinį gyvenimą savo vaikams ir 
anūkams. Gerai suprantame, kad Lietuva 
nesukurs tokios kariuomenės, kuri viena 
įstengtų ją apginti esamoje geopolitinėje 
erdvėje. Bet mes galime tapti Vakarų 
gynybinės sąjungos - NATO - nariais, 
įnešę į šią sąjungą savo indėlį. Tai reali 
mūsų ir ateities kartų saugumo kaina. Juo 
greičiau įsijungsime į Vakarų 
demokratijos gynybos bendriją, juo 
greičiau šios investicijos atsipirks: 
dabartinis mūsų gyveninis taps stabilesnis, 
krašto ūkinė ir socialinė pažanga - 
spartesnė ir labiau užtikrinta.

Manau, kad Europos Sąjunga - ne 
mažiau svarbus uždavinys mūsų pažangos 
ir ateities gerovės garantas. Žinoma, 
šiandien galime mėginti dešimtmečių 
atotrūkį nuo Vakarų gyvenimo laimėjimų 
įveikti patys, be kitų paramos. Tik 
neužmirškime, kad Vakarų pasaulis 
nestovi vietoje. Dažnu atveju jis 
atsinaujina daug sparčiau už mus. Todėl 
vienintelis realus būdas Lietuvai išvengti 
provincijos atsilikimo - įlipti į greitąjį 
Europos traukinį, tapti visateise šio 
traukinio keleive...

nepriklausomybės laikotarpiu.
Mums, tikriausiai skirtingai negu 

kitataučiams, svarbiausia ne tas, kad dėdė 
Chackelis tikrai yra Australijoje gyvenančio 
ir savo giminės šaknų ieškančio filmo 
autoriaus giminė (prosenelės brolis). 
Mums įdomu ir malonu, kad Australijos 
televizijos žiūrovai turėjo progą pamatyti, 
kokių nuostabių žmonių esama Lietuvoje, 
kaip jie turtina jos kultūrą, ir už tai yra 
apdovanojami ordinais,'galėjo išgirsti 
gražią lietuvišką šneką.

92 metų dėdė Chackelis giminaičiams 
iš Australijos, nesvarbu, kad jie su video 
kamera, laiko skyrė tiek, kiek jo liko nuo 
jo pagrindinio užsiėmimo - naujo žodyno 
sudarymo.

Kauno gete praradęs du sūnus, perėjęs 
Vokietijos kocentracijos stovyklas ir anksti 
našliu likęs Ch.Lemchenas visgi neprarado 
ramios gyvenimo filosofijos, išlaikė net 
švelnų jumoro jausmą. Ar ne jauku buvo 
išgirsti, kad sovietiniais laikais Lietuvoje 
penki profesoriai norėjo išleisti medicinos 
terminų žodyną be tarptautinių žodžių 
lietuviškoje dalyje, kur “arterija” turėjo 
tapti, berods, “tvinkle”?

Reikia manyti, kad apie dėdę Chackelį 
(tiek filmą, tiek žmogų) MP puslapiuose 
kalbėsime dar ne kartą.

Bet laukiame parašant ir apie kitus 
malonius nutikimus.

R.B.

...Valdžios institucijose ir valstybės 
įmonėse privalo veikti išties savarankiška 
audito sistema. Užtikrinti jos efektyvų 
darbą - tiesioginė šių institucijų vadovų 
pareiga. Visuomenei brangiai kainuojantį 
pareigūnų neūkiškumą ar aplaidumą 
turime vertinti kaip nusikaltimą ir už tai 
reikalauti asmeninės atsakomybės.

Šiandien žmonės pagrįstai piktinasi, 
kad daug žalos valstybei padarę 
sprendimai lieka teisiškai neįvertinti, 
veiksmai - neišaiškinti, juos atlikę 
asmenys - nenubausti. Tokia praktika 
neturi tęstis. Tikuosi, kad ūkinių 
nusikaltimų prevencijos dar atidžiau imsis 
Valstybės kontrolė, o šių nusikaltimų 
tyrimo - Generalinė prokuratūra.

Nežabojama korupcija tampa 
nacionalinio saugumo problema. Tai 
rimta valstybės liga. Dėl jos prarandamos 
didelės biudžeto lėšos, pakertamas 
piliečių pasitikėjimas valstybe. Kad ir 
pavėlavę, turime grumtis su korupcija ir 
savivaldybėse, ir aukščiausiose valdžios 
institucijose. Ar nereikėtų pradėti nuo 
paprastų klausimų, kurie, manau, kyla 
daugeliui žmonių? Pavyzdžiui, kodėl kai 
kurios savivaldybės kurą pastatų šildymui 
perkasi tuomet, kai jo kainos didžiausios? 
Kodėl iki šiolei nebaigtos kompiuterizuoti 
Lietuvos muitinės?...

...Esminis naujos politikos uždavinys 
- ginti piliečio teises, jo žmogiškąjį orumą. 
Negali būti ir niekada nebus gerbiama 
valstybė, negerbianti žmogaus. Mūsų 
valdžia vis dar pernelyg abejinga asmens 
teisių ir laisvių varžymui, kasdieniam 
biurokratiniam žmogaus žeminimui. Iki 
šios dienos Lietuvos piliečio pase išlikęs 
privalomas įrašas apie nuolatinę 
gyvenamąją vietą - iškalbingas tokio 
abejingumo ženklas.

Manau, kad, leisdami įstatymus ir 
kitus teisės aktus, turėtume nuolat savęs 
klausti: kaip konkrečiu teisės aktu galime 
sumažinti biurokratinių visuomenės 
gyvenimo varžtų, sustiprinti prigimtinių 
žmogaus teisių ir laisvių apsaugą...

□
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Metinis susirinkimas Geelonge
Š.m. balandžio 16 įvyko metinis Gee- 

longo Lietuvių Sąjungos Klubo narių susi
rinkimas pagal paskelbtą darbotvarkę, 15 
Garloch Grove, Newtown, Vic.

Prisiminti ir susikaupimo minute pa
gerbti metų kadencijoje mirę nariai a.a. 
Antanas Miliauskas, Juozas Medelis, 
Agota Jančiauskienė, Vincas Šalaviejus ir 
Antanina Žvirblienė.

Pirmininkas Juozas Gailius apgailesta
vo, kad vyresniosios kartos gretos sparčiai 
retėja, daugelis atsidūrė slaugos namuose, 
bet ir pasidžiaugė, kad atsirado pora nau
jų narių, kurie net sutiko papildyti valdy
bą. Tai Rūta Steponavičius-Cusack su 
vyru Tony.

Nežiūrint kuklių pajamų, metų būvyje 
lietuviškai veiklai ir labdarai išleista apie 
2 250 dolerių.

Kasininkas Vytas Mačiulis patiekė raš
tišką apyskaitą lietuviškai, o tiems, kas ne
suprato, paaiškino ir j užklausimus atsakė 
angliškai.

Revizijos Komisijos aktas atitiko kasi

Šv. Velykų pamaldos Geelonge
Pagal nusistovėjusią tradiciją, Geelon- 

go lietuviai katalikai per didžiąsias šven
tes gausiai susirenka į šv. Petro ir Povilo 
bažnyčią bendrai šv. Mišių aukai.

Neturint savo lietuvio kunigo šiemet 
šv. Velykų rytą 9 vai. mišias aukojo vietos 
klebonas Fr. M.Fitzpatrick.

Mišių metu girdėjome iš juostelės 
Melbourno parapijos choro giesmes: 
Garbė Tau, Viešpatie, Aleliuja ir Apsaugok 
Aukščiausias. Įspūdingai gražiai jos skam
bėjo lyg tai choras būtų buvęs su mumis.

Lietuviškų dainų kelionė į
Canberrą

Šių metų kovo 3 pilnas autobusas 
linksmų žmonių nuo Lietuvių Namų 
išsiruošė į kelionę. Tai buvo Melboumo 
Dainos Sambūris kartu su Geelongo choru 
Viltis, o taip pat ir svečiais. Kelionė į 
Canberrą paliko daug gerų įspūdžių, 
linksmų prisiminimų ir akimirkų. Ją 
organizavo Danutė Lynikienė kartu su 
Melboumo Dainos Sambūriu. Taip pat 
norisi viskuom pasidalinti su brangiais 
laikraščio skaitytojais. Manau bus įdomu 
paskaityti apie šios kelionės koncertus, 
susitikimus ir nuotykius.

Melbourno Dainos Sambūris buvo 
pakviestas koncertuoti Canberros 
lietuviams ir dalyvauti Multicultural 
Festival. Prie Melbourno Dainos 
Sambūrio prisijungė Geelongo choras 
Viltis ir svečiai.

Kelionėje nebuvo kada liūdėti: kas 
dainavo, kas juokavo ar taip sau plepėjo. 
Atvykę į sostinę jau vakarop visi skubėjo 
į savo kambarius pailsėti ir pasiruošti 
rytdienos koncertui.

Išaušus gražiam rudens rytui, choro 
dainininkai, pasipuošę lietuviškais 
tautiniais rūbais, su šypsenom veiduose 
kartu su savo svečiais išvyko į 
Multicultural Festival. Čia įvairių šalių 
žmonės, gyvenantys Australijoje, rodė 
savo tautinius rūbus, šokius ir dainavo 
liaudiškas dainas. Koncerto pasižiūrėti ir 
lietuviškų dainų paklausyti, žinoma, atėjo 
ir Canberros lietuviai. Visi buvo labai 
sužavėti dirigentės rimtės Prašmutaitės 
programos pravedimu. Ji sugebėjo 
išjudinti žiūrovus, išmokė dainuoti 
priedainį dainos Žemėj Lietuvos. Visi 
lingavo ir stengėsi taisyklingai ištarti 
žodžius, kad ir kaip sunkiai sekėsi. Ji taip 
klausytojams išaiškino, kur yra mūsų 
mažytė, bet nuostabi šalis - Lietuva.

Koncerto metu įvyko istorija, kurią 
papasakojo mūsų vairuotojas kai 
sugrįžome į autobusą: autobusas buvo 
pastatytas tokioje vietoje, kur buvo 
uždrausta stovėti bet kokiam transportui, 

ninko daviniams. Po juo pasirašė Vytas 
Bindokas ir Genovaitė Valaitienė, o tre
čias Revizijos narys Kajetonas Starinskas 
atostogauja Lietuvoje.

Valdybos rinkimai praėjo greitai, nes 
tik išrinktas vicepirmininkas vietoje miru
sio Vinco Šalaviejaus, o visi kiti sutiko lik
ti ir sekančių metų kadencijai.

Klausimų ir sumanymų dalyje paste
bėta, kad sudegus Lietuvių Namams ir 
dabar nutarus juo parduoti, pagal įstatus 
liksime be pirmojo paveldėtojo. Reiktų 
pasiskaityti įstatus. Yra ir kiti nurodymai, 
bet reikalingas narių pritarimas.

Naujoji valdyba pasiskirstė pareigomis 
taip: Juozas Gailius - pirmininkas, Rūta 
Cusack - vicepirmininkė, Birutė Liebich 
- sekretorė, Irmgarda Gailiuvienė - mo
terų reikalams ir Vytautas Mačiulis - kasi
ninkas. Revizijos Komisija palikta ta pati 
sekančiai kadencijai. Po susirinkimo įvyko 
pietūs, kuriuos paruošė valdyba ir kurie 
užsitęsė iki vėlumos.

Geelongo Liet. S-gos Klubo Valdyba

Skaitymą atliko Vytas Bindokas, tikin
čiųjų maldą perskaitė Juozas Gailius, au
ką atnešė Birutė ir Rudiger Liebich. Pa
maldose dalyvavo daugiau kaip 40 asme
nų, dauguma priėmė šv. Komuniją. Labai 
gražu, kad ir sunkiai sergantys Salomėja 
Bungardienė ir Juozas Manikauskas atėjo 
priimti šv. Komuniją Kristaus prisikėlimo 
šventėje. Lai Dievas stiprina jų sveikatą. 
Ačių už jūsų visų apsilankymą ir dosnumą.

Juozas Gailius

kadangi ta gatve turėjo vykti eisena su 
įvairių tautų vėliavbmis ir plakatais. Deja, 
mūsų lietuviai, kad ir turėjo plakatų bei 
trispalvę, eisenoje nedalyvavo, kadangi 
nebuvo įrašyti į sąrašą. Tada prie 
vairuotojo priėjo policija, tvarkos 
konsulas ir paprašė, kad patrauktų 
autobusą. O vairuotojas atsakė, kad labai 
gaila, bet negalintis to padaryti, nes yra 
atvežęs iš Melboumo lietuvius, jie ne visi 
supranta angliškai ir jeigu jis patrauksiąs 
autobusą į kitą vietą, jie negalės rasti ir 
bus daug bėdos. Ir taip jis galėjo pasilikti. 
Ši istorija visiems sukėlė juoko.

Po pietų visi vykome į Vokiečių Klubą, 
kur buvome pakviesti Canberros lietuvių 
bendruomenės ir pirmininko Jono 
Mockūno. Buvome priimti labai šiltai. 
Susirinkusieji džiaugėsi galėdami 
paklausyti nuostabių dainų, atliekamų 
Melbourno ir Geelongo chorų 
dainininkų. Taip pat jie galėjo pasiklausyti 
Jaunimo Trio, kurį sudaro G. ir R. 
Kymantaitės ir S. Mačiulaitytė. Visi buvo 
nustebinti ir sujaudinti šiuo pasirodymu. 
Ne vienas nubraukė ašaras nuo skruostų. 
Koncertas baigėsi gražia kalba, 
apdovanojimais, plojimais ir, žinoma, 
Lictuvo^'Hihinu. -Po pasirodymo visi 
buvome susodinti prie stalų, nutiestų 
baltomis staltiesėmis, vaišinomės 
įvairiausiais valgiais, gėrimais ir 
skanėstais, dalinomės įspūdžiais, 
skambėjo užstalės dainos.

Sugrįžę į viešbutį Canberroje ir šiek 
tiek pailsėję susirinkome pasveikinti 
Ritos Mačiulaitienės. Su gėlių puokšte ir 
nuoširdžiausiais palinkėjimais atšven
tėme jos gimtadienį.

Taip greitai prabėjo dienos, tokios 
turtingų įvykių. Pamatėme, susipažinome 
ir aplankėme žymiąsias sostinės vietas: 
Parlamento namus, Karo prisiminimų 
muziejų, ambasadas ir kt.

Kaip bebūtų linksma ir gera sostinėje, 
atėjo laikas grįžti į mielą Melboumą. 
Žinoma, be išleistuvių nebuvo apsieita.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba
Nutarta...

Pirmadienį, gegužės 1, įvyko ALB 
Sydnėjaus Apylinkės Valdybos posėdis. 
Svarstymų metu padaryta nemažai 
nutarimų, iš kurių spaudoje verta 
paminėti šiuos:

* Valdyba nupirks pilną komplektą 
Lietuvos TV serialio “Giminės” (40 dalių 
vienuolikoje kasečių), kuris bus perduotas 
Klubo Bibliotekai. Dėl naudojimo sąlygų 
bus dar tariamasi, tačiau šiuo pirkiniu yra 
skatinamas video skyriaus įkūrimas. 
Videojuostų numatoma gauti ir daugiau, 
ypač iš Lietuvos TV. Tikimasi, kad bus 
galima užmegzti tvirtesnius komercinius 
ryšius su įvairiais, bet kol kas plačiai 
išsisklaidžiusiais video juostų kūrėjais.

& Finansiniu atžvilgiu Valdyba 
laikysis taupumo principų, nes kaip ir 
dauguma ALB apylinkių Sydnėjaus 
Apylinkės Valdyba turi išsiversti iš 
surenkamo “Lietuvio mokesčio”, anksčiau 
vadinto “Solidarumo mokesčiu”. Šiuo 
metu Valdybos finansinis stovis liūdnas, 
tad Valdyba yra nuoširdžiai dėkinga 
ilgamečiu! Sydnėjaus visuomenininkui 
Antanui Kramiliui, kuris per kruopštų 
konteinerių siuntimo darbą Valdybos 
iždui sukūrė solidžius pamatus. Valdyba 
pagal išgales rems lietuvišką veiklą, tačiau

Melbourno Dainos Sambūris ir Geelongo Viltis prie Eglės žalčių, karalienės skulptūros 
Glebe Park, Canberroje.

Canberros lietuvių būstinėje. Pirmoj eilėje iš kairės: Dana Lynikienė (choro pirm.), 
Jonas Morkūnas (Canberros LB pirm.), Regina Umber. Antroj eilėj iš kairės: Rita 
Mačiuhitienė, Alfa Olšauskas, Birutė Prašmutaitė (dirigentė), Romas Katauskas, Zita 
Prašmutaitė.
Pavakary visi rinkomės į M.Sodaitienės ir 
A. Urbonavičienės kambarį.

Turėjome atsinešti ką nors iš valgio, 
gėrimų ar apsirengti kaip įdomiau. 
Moterys iš Geelongo atrodė įspūdingai, 
atsinešusios iš rankšluosčių padarytus 
kūdikių, kurių veidų bruožai buvo sudėti 
iš įvairių uogų. Kas atėjo išsipaišęs katino 
ūsus, o nugalėtoju tapo R. Sližys, kuris 
persimetęs antklodę per petį atrodė kaip 
Cezaris! Jam buvo nupintas laurų vainikas, 
skambėjo pasveikinimai ir plojimai. Dar 

kartu nori priminti, kad Valdybos 
pajamos, kaip minėta, yra labai ribotos. 
Iždo stiprinimui karts nuo karto bus 
renkamos papildomos aukos.

* ALDienų Rengėjų Grupės 
prašymu, Valdyba paskolins $2000 (prieš 
pusmetį jau buvo paskolinta $1000) salių 
nuomos įmokėjimui ir panašioms 
išankstinėms Australijos Lietuvių Dienų 
išlaidoms.

* Valstybingumo Diena (formaliai 
liepos 6) Sydnėjuje bus minima Lietuvių 
Klube sekmadienį, liepos 9. Platesnis 
pranešimas seks vėliau.

* Kadangi Sydnėjaus lietuviai, ypač 
visuomenininkai, retai turi progą pasitarti 
lietuviškosios veiklos ir jos derinimo 
klausimais, sekmadienį, birželio 4, 2 va L 
p.p. Lietuvių Klube Apylinkės Valdyba 
kvies organizacijų pirmininkus arba jų 
atstovus bendram pokalbiui, kurio metu 
bus galima išsakyti pageidavimus, 
paminėti planus, nusiskųsti bėdomis ir Lt. 
Tarp turbūt įvairių temų bus dar kartą 
iškeltas Sydnėjaus lietuvių bendruomenės 
“inkorporavimo” klausimas, nes šitokiu 
keliu yra lengviau prieinama valstybinė 
parama, kuri lietuviams kol kas yra buvusi 
gana kukli.

Vytautas Doniela, Pirmininkas

visą ilgą vakarą skambėjo lietuviškos 
dainos, anekdotai ir sklido geros 
nuotaikos garsai. Lietuviškų dainų 
kelionė į Canberrą visiems paliko gerų 
įspūdžių, malonių prisiminimų.

Labai džiugu matyti Australijos 
lietuvių draugiškumą, bendravimą, jų 
aktyvumą ir norą visur dalyvauti. Smagu, 
kad nepamiršta lietuviškų papročių ir 
jumoro.

Joana Diburienė
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The Nth World Lithuanian Youth Congress Tourist Program!
____________________________________________ _________________________________________ “ C*

During the X PLJK, all international 
visitors will be given the opportunity to 
experience the wonders of Australia. No 
more so than the tourists themselves, who 
will be coming to Australia not only to 
support and participate in the celebrations 
and events of the X PLJK, but to enjoy the 
marvels of ‘ down under ’ and get an extensive 
taste of our ‘lucky' country’.

There will be two main tours offered 
during X PLJK, one of which will be repeated 
to ensure that international visitors are 
provided with a greater opportunity to 
partake. In addition, there will be lots of day 
excursions offered.

Tours come complete with a Lithuanian 
speaking guide, who will ensure a smooth 
and enjoyable trip for all, and who will be at 
the disposal of all participants throughout 
their journey'.

The main flight tours depart from and 
return to Sydney. The main bus tour departs 
from Sydney and ends in Melbourne. We 
suggest that participants pre-arrange their 
accommodation in Sydney for the period that 
they wish to stay before the tours begin. 
Accommodation bookings can be made 
through the X PLJK Organising Committee 
(at the Country Comfort Sydney Central Hotel) 
or made separately by the participant. There 
will be a lot of congress events and activities 
to enjoy during this time, such as the X PLJK 
Opening Ball, Christmas Eve celebrations and 
the New Years Eve Ball.

The first of the main tours is the Great 
Barrier Reef and Central Australia Flight Tour. 
This six day and six night tour will take off at 
two different times: 25lh December 2000 and 
3rd January 2001.

Some of the exciting things that 
participants can expect to do and see: explore

Straipsnio autorė, daugelio Lietuvos 
mokyklų konkursų mecenatė ISOLDA 
PO ŽELAITĖ-DAVIS, AM.

Prieš akis - LR švietimo ministro K. 
Platelio atsiųstas bendrojo lavinimo 
vidurinių mokyklų ir gimnazijų sąrašas.

609 mokyklos - 393 514 moksleiviai
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dienos. Tačiau j šių moksleivių skaičių nėra 
įtraukti devynmečių mokyklų provincijoje 
moksleiviai. Tad mokinių skaičius 
greičiausiai prašoka 400 000 iš 3 700 000 
visų krašto gyventojų. Tai turėtų apytikriai 
sudaryti 11% Lietuvos gyventojų.

11-oje procentų sukauptos Lietuvos 
ateities viltys!

Lietuva neturi žemės turtų. Jos 
geopolitinė padėtis nepavydėtina. Net ir 
turistų nelengva prisivilioti nesezoniniame 
Įkarštyje. Betgi Lietuva galėtų turėti gerai 
išsilavinusį jaunimą. Geriems rezultatams 
pasiekti neužtenka vien tik gražių meilės 
jausmų tėvynei ir dažnai kartojamo noro 
jai padėti, bet ir konkrečios finansinės 
paramos švietimui. Finansinė paskata, tai 
kapitalas, kurį būtina investuoti sumaniai 
ir betarpiškai taip, kad jis atneštų kuo 
didesnes “palūkanas” mokslo lygyje. 
Lietuvai reikia specialistų, sugebančių 
konkuruoti su pasaulinio masto 
specialistais. Jų gebėjimai, kad ir 
informatikoje, galėtų tapti valstybės 
“eksporto” ir pajamų šaltiniu. Paimkime
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Australia’s northern tropical rainforests; 
cruise Daintree River; visit Coconut Beach 
Reserve and Cape Tribulation Beach; explore 
one of the world’s greatest natural marvels - 
Australia’s Great Barrier Reef; travel to 
Agincourt Reef in a state of the art 
‘Quicksilver’ catamaran; walk into the base 
of Uluru (Ayers Rock) with an Aboriginal 
guide; visit the Mutitjulu Waterhole and 
discover local bush foods and hear tales of 
desert survival; in the evening, travel out to 
a private dining setting in the middle of the 
desert - dine on gourmet Australian delicacies 
and enjoy the wonder of the desert at night 
as an astronomer takes you on a tour of the 
southern night skies; Kings Canyon, at the 
western end of George Gill Ranges; swim in 
the rock pools in the Garden of Eden; 
Aboriginal guided Liru Walk with 
demonstrations of ancient bush skills, 
including spear throwing, fire making and 
building traditional shelters

The cost of this tour will include 
accommodation on a twin share basis, some 
meals and all transfers.

The second main tour is the Sydney to 
Melbourne Bus Tour from Wednesday 
January 3rd 2001 to Sunday January 7th 
2001. This five-day tour will follow the 
picturesque highway from Australia’s 
largest and most cosmopolitan city, to the 
world’s most liveable city, Melbourne.

Participants will: travel to the 
spectacular Blue Mountains; explore the 
Jenolan Caves, Australia’s best known 
limestone caves; visit Katoomba Falls; visit 
the Australian Wildlife Paik where you will 
see native animals in their natural habitat; 
tour Canberra, visiting the Parliament 
House, the National Gallery of Australia, 
the Australian War Memorial, the 

Paveiki pagalba Lietuvos mokykloms
pavyzdžiui Indijos atvejį. Jos informatikos 
specialistai aptarnauja įvairių valstybių, 
kaip pvz. Vokietijos ir Šveicarijos, firmas 
reikalingomis žiniomis net nepajudėdami 
iš vietos. O kodėl firmos juos renkasi? 
Darbas aukštos kokybės, o kainos 
žemesnės kaip vietinių specialistų.

Lietuvos iždas stokoja pajamų. 
Švietimui lėšos buvo sumažintos. 
Moksleiviai dabar turi patys įsigyti 
vadovėlius, o jie brangiai kainuoja, pvz. 
anglų kalbos vadovėlio nenupirksi be 40 
litų. O kas jei tėvas bedarbis? (Uetuvoje 
bedarbė pakilo iki 11.4%). Neseniai buvo 
panaikinti popamokiniai užsiėmimai 
mokyklose. Jų svarbą pedagogai labai 
vertina, nes jie atitraukia jaunimą nuo 
“gatvės” pokštų ir nusikaltimų. Kaip žinia, 
kriminogeninė jaunimo statistika auga 
Lietuvoje!

Finansinę paramą reikėtų teikti 
betarpiškai Dalis išeivių ir mano bičiulis 
K.B. galvoja, kad “mes turime atiduoti 
skolą Lietuvai”. Apleidome tėvynę 
sunkiausiu jos momentu, o teisintis, kad 
sovietai būtų mus išvežę į Sibirą ir į mirtį, 
tai sąžinei menkas suraminimas. Taip 
neįvyko! Gyvendami Australijoje ir nepasiturinčius gabius mokinius, kurie 
nemėtydami pinigų, susitaupėme kiek 
kapitalo. Už tai dabar turime progą 
atiduoti “skolą” tėvynei ir padėti jos 
jaunimui siekti mokslo laurų. Rėmėjų, 
kurie panašiai galvoja, turėjome ir 
anksčiau. Tebūna man leista nors kartą
jiems viešai padėkoti: dr. Elvirai Šumienei, 
p. Eugenijai Mackevičienei, Lietuvių 
Katalikių Moterų Draugijai Melbourne; 
bičiuliui Kazimierui Butkui, p. Birutei 
Vaitkienei, Broniui ir Palmyrai Žaliams 
Sydnėjuje; p. Liudui Liutkui, p. Anicetai 
Mainelienei, p. Viktorijai Vitkūnienei, p. 
Vladui Merkiui, p. Šulcui Adelaidėje.

Sydnėjiškis lietuvių jaunimo rėmėjas 
K.Butkus, kuris jau anksčiau yra sušelpęs 
nemažai karitatyvinio pobūdžio 
organizacijų Lietuvoje, įsteigė Australijos

Australian High Court; journey from 
Canberra into Kosciuszko National Park, 
travelling down the Alpine Way to enjoy the 
mountain scenery and wildlife across the 
‘rooftop of Australia’; travel to Milawa and 
the famous Brown Brothers Winery to 
sample award winning wines; travel through 
Bright, a picturesque holiday village; visit 
rural towns Gbulburn, Yass, Gundagai and 
Albury.

The cost of the bus tour includes 
accommodation on a twin share basis, most 
entry fees into the various parks and 
breakfast and dinner.

As for the excursions, there will be a day 
tour of Sydney on Tuesday, January 2nd 2001. 
On this trip, you will visit Darling Harbour, 
cruise Sydney Harbour and visit the historic 
Rocks area, which is the site of Sydney’s first 
white settlement at the base of the Sydney 
Harbour Bridge. You will also travel to the 
architectural icon and world famous Sydney 
Opera House, and later soak in the sun on the 
picturesque northern beaches of Sydney.

During the Melbourne leg of X PLJK, 
participants will be offered daily sightseeing 
excursions of Melbourne and its surrounding

Lietuvio Fondą J.Janonio gimnazijoje 
Šiauliuose. Fondo pradžiai jis įnešė 
stamboką indėlį į J.Janonio gimnazijos 
sąskaitos Nr. 97088001 Vilniaus banko 
Šiaulių filialą. Buvę šios gimnazijos 
auklėtiniai (Pirmosios Nepriklausomybės 
laikais ji vadinosi Šiaulių Berniukų 
gimanzija) ir kiti rėmėjai turės dabar gerą 
progą prisidėti prie fondo papildymo ir 
padėti Šiaulių miesto ir rajono 
moksleiviams siekti mokslo laurų.

Australijos Lietuvio Fondo tikslai
Iš gaunamų kasmetinių palūkanų ir, 

reikalui esant, dalies fondo kapitalo 
skatinti jaunimą:

Mokytis anglų kalbos ir dalyvauti 
kasmetiniuose anglų kalbos konkursuose. 
(3 piniginiai prizai ir paskatinimo prizai 
knygoms). Šiauliuose tokie konkursai jau 
įvyko devynerius metus.

Įvertinti kasmet tris geriausiais 
pažymiais baigusius gimnaziją mokinius (3 
piniginiai prizai).

Šelpti nepasiturinčius moksleivius 
vadovėliais ir, reikalui esant, finansiškai 
jiems padėti tęsti mokslą.

Atkreipti dėmesį į materialiai
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artėja pne paskutiniųjų gimnazijos klasių 
ir finansine pašalpa padėti jiems baigti 
mokslą.

Priklausomai nuo fondo įplaukų, būtų 
galima sustiprinti popamokinių užsiėmimų 
skalę, skatinti informatikos specialybės 
plėtrą, išplėsti visuomeninio, 
demokratinio, socialinio bei dorovinio 
mokslų aspektus ir įgyvendinti daugybę 
kitų projektų.

Almos Adamkienės labdaros ir 
pašalpos fondas

Cituoju iš Fondo nuostatų:
“Fondo tikslas - inicijuoti ir teikti globą 

bei materialinę paramą socialiai 
remtiniems vaikams ir jaunuoliams.

Esminė Fondo veiklos iki 2000 nuostata 
- remti Lietuvos kaimo vaikus. Tam tikslui 

attractions. These tours are not offered as a 
package - participants are welcome to join 
all of them, or whichever one appeals, and 
meals will be at their own expense during 
these daily tours.

There are three excursions that take place 
between January 8th to January 10th 200: 
Evening Phillip Island Penguin Parade Tour 
- watch the tiny fairy penguins’ daily journey 
from sea to land as they return to their nests 
to feed their waiting families; Great Ocean 
Road Tour - taking you along the beautiful 
southern coastline, passing through Geelong 
and Torquay, the surfing capital, on towards 
the world famous large limestone rock 
formations of the Twelve Apostles; Melbourne 
City Tour - visiting the colourful Queen 
Victoria Market, the famous gardens of 
Melbourne, and the streets of waterside 
Williamstown

Accommodation in Melbourne can be 
arranged for you. Two options are offered - 
dormitory style accommodation at 
Melbourne University College, Janet Clarke
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kaimo mokyklose steigti popamokinio 
ugdymo klases bei organizuoti vaikų 
užimtumą ir lavinimą. Kita Fondo veiklos 
kryptis - skatinti ir remti galintį ir norintį 
studijuoti, tačiau materialinių sunkumų 
turintį kaimo kalinimą”.

Toliau norėtume skaitytojus 
supažindinti su Almos Adamkienės 
labdaros ir paramos fondo 1999 metų 
ataskaitos išlaidų diagramos procentais, 
t y., kiek ir kokiems tikslams skiriamos 
surinktos lėšos. “74% lėšų surenkama iš 
užsienio šalių arba bendrų Lietuvos įmonių 
bei užsienio šalių privačių asmenų. 26% 
surenkama iš LR įmonių bei privačių 
asmenų”. Atsiskaitomoji sąskaita Nr. 
2700063, Bankas Hermis, Viliaus filialas, 
kodas 260101730.

Išlaidos
“Remiamoms mokykloms - 77%; 

vaikučių Atvelykio ir Kalėdų šventėms 
išlaidos - 5%; atlyginimai su mokesčiais - 
2%; knygoms, Vilniaus baleto mokyklai, 
vaikų ligoninei ir kitoms socialiai ir 
psichologiškai remtinų vaikų bei jaunimo 
institucijų paramai -16%.”

Kelios citatos iš p. Almos Adamkienės 
laiško. Iš jų skaitytojai pamatys, kad šis 
fondas yra rimtai susirūpinęs Lietuvos 
vaikų ir jaunuolių ateitimi:

“Almos Adamkienės fondas buvo 
įkurtas tam, kad Lietuvoje būtų užtikrintos 
bent pagrindinės vaikų teisės, kad mūsų 
vaikai ir jaunuomenė neprarastų vilties, jog 
turės normalias sąlygas mokytis ir 
studijuoti, kad tikėtų Lietuvos ateitimi”.

Turiu prisipažinti, kad man kaip senai 
pedagogei, šie tikslai labai patinka. Vertinu 
Fondo pastangas steigti ir plėtoti 
popamokinį ugdymą kaimo mokyklose. 
Prisiminkime, kaip greitai temsta žiemos 
dienos. Dažnai vaikai, parėję namo, neturi 
tinkamų sąlygų atlikti pamokų užduotis - 
elektra brangi, namų šildymas irgi nepigus, 
o be to, jie turi dar padėti naminiuose 
darbuose. Tad mokslui nelieka laiko. Almos 
Adamkienės Fondas skiria 77% lėšų kaimo
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ruduo, piemuo, želmuo.

KAKTĄ “ŽMUK” Ir “$UO” 
iši, nes visi kiti turėjo bent po du skiemenis: akmuo,

Mūsų XVI a. raštuose yra minimas “žmuo” ir galininkas “žmuni”, kuriems atitinka 
senovės prūsų “smoy” - vyras ir “smūni” - žmonės. Tačiau senų senovėje “žmuo” 
giminiavosi su indogermanų “ghem”, kuris išsivystė į “ghmon”. Lotynų kalboje iš jo 
pasidarė “homo”, o lietuvių kalboje - “žmuo”, kuris reiškė žemės būtybę. Ilgainiui 
“žmuo” pailgėjo ir pasidarė “žmo-gu-s”. Tverečiuose dar dabar yra žodis “goti” ir 
“groti” - eiti. Taigi “žmogus” - vaikščiojanti žemės būtybė.

Šuo (arba šuva), savo ruožtu, kilęs iš indogermanų “kuo-n”, kuris išsivystė į “švuo” 
(lotynų k. “canes”). Tasai “n”, kuris tame žodyje slypėjo, vėl išlindo, kai “šunį” reikėjo 
linksniuoti: šuns, šuniui, šunes. “Žmogus” savo gramatiniam kaitaliojimui daugiskaitoje 
prisiglaudė prie “giminių”, o vienaskaitoje prie “sūnaus”. Vargšas žmogus! Taikėsi ir 
prie vienų ir prie kitų, kad tik galėtų būti visur vartojamas. Gerai ir taip -kai kuriose 
kalbose, pav. anglų, daiktavardžio “žmogus” iš viso nėra.

Gi lietuvių k “žmonės” ne tik gyvuoja, bet ir visokių darinių pasidarė: “žmonysta”
- susirinkimas, bendrystė, pagerbimas, nuolankumas; “pasižmonėti” - lankytis pas 
žmones; “žmoninti” - vaišinti. Daukanto raštuose yra: “Visokio luomo svetį savo 
namuose žmonino”. O dar pagalvokime apie “žmogišką” (suvisom žmogaus silpnybėm) 
ir “žmonišką” (su žmogaus sielos kilnumu). Subtilu, ką?

Neskaitant “geriausio žmogaus draugo”, šuo turi ir daugiau reikšmių: 1. piktas, 
nemoralus žmogus, 2. verpimo ratelio dalis, 3. įrankis nytims sureguliuoti, 4. šuneliai
- vežime, skersinis prie užpakalinės ašies.

“Kalė” su “šuniu” nieko bendro neturi - ji giminiuojasi su “skalyti”, “skaliku”. 
Sen. prūsų “scalenix” - vadovaujantis šuo.

Paliksime dabar žmogų ir šunį, o kitą kartą važiuosime pasižmonėti pas žmogų ir 
žmona

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO

Miela redakcija,
“Mūsų Pastogės” kiekvieną savaitę 

laukiame su nekantrumu.
Jūsų, Rita, pasakymai ir aprašymai 

labai taiklūs ir smagūs, o iš “Aliutės 
kampelio” daug pasimokome, o kai kada 
jis mus net prajuokina. Pavyzdžiui, kaip 
toks nago darinys”znagucinti”.

Su geriausiais linkėjimais
Vida V.

Gerbiama Redakcija
Atkreipė dėmesį laikraštyje 

spausdinamas skelbimas "Aplankykite 
Sydnejaus Lietuviu Klubo Biblioteką. 
Nustebsite, kiek nedaug kainuoja 
lietuviškos knygos, plokštelės ir 
vaizdajuostės”. Bet mums turbūt per toli 
važiuoti pasižiūrėti Jūsų skelbiamų 
gėrybių.

Būtų geriau mažesnėmis 
raidėmis atspausdinus jų pavadinimus, 
turinį ir kainą su persiuntimu, kad ir 
“užkampiuose” gyvenantieji lietuviai 
galėtų įsigyti kai kurias knygas, 
vaizdajuostes ir plokšteles.

Su pagarba
Endrius Jankus

Sandford-Tasmania

Gerbiamas Redaktoriau, 
maloniai prašau paskelbti žemiau 

patiekiamą klaidos atitaisymą:
“Mūsų Pastogėje” Nr 16 straipsnelyje 

“Padėka” norėjome padėkoti p. 
V.Morkūnienei, NE Mockūnienei.

“Nauja Soc. Globos Moterų Valdyba” 
NE (Nauja Moterų Valdyba)

Pirmininkė J.Žalkausldenė.
Telefonas(03) 9874 5250 - buvo 

klaidingai paduotas.
Soc. Globos Moterų D-ja

MELBOURNE

NUO REDAKCIJOS:
kadangi galime pretenduoti į aukščiau 

minėtų (jau nekalbant apie kitas) klaidų 
“bendraautorius”, Melbourno Soc. 
Globos Moterų D-ją ir skaitytojus 
nuoširdžiai atsiprašome.

Iho pačiu skelbiame:
REDAKCIJAI SKUBIAI REIKALINGI 
SAVANORIAI KOREKTORIAI, -ĖS.

DARBAS TREČIADIENIAIS.

Gerb. Redakcija,
Dėl kreipinio į Lietuvos Respublikos 

garbės konsulus Australijoje
Jau kelintą kartą tenka pastebėti, kad 

laiškuose, adresuotuose laikraščio 
redaktoriui ir kituose lietuvių bendruo
menės leidiniuose, nuorodos apie 
Lietuvos garbės, konsulo pareigas 
einančius žmones Australijoje rašomos 
neteisingai. Kreipinys “garbės konsulas 
Australijoje” ir “garbės generalinis 
konsulas Australijoje” yra netikslus ir 
įneša tam tikrą nesusipratimą ir painiavą 
dėl konsulatų jurisdikcijos bei klaidina 
lietuvių bendruomenės narius dėl garbės 
konsulo įgaliojimų.

Visi trys Lietuvos Respublikos garbės 
konsulai Australijoje (esantys Sydnėjuje, 
Melbourne ir Adelaidėje) turi savo 
atskirą žinybingumo teritoriją, tai yra: LR 
generalinio konsulato Sydnėjuje - New 
South Wales, Queensland ir Australian 
Capital Territory; LR konsulato Mel
bourne žinioje yra Victoria ir Tasmania; 
LR konsulato Adelaidėje - South Australia, 
West Australia ir Northern Territory.

Nežiūrint to, kad garbės konsulo 
pozicija Adelaidėje yra laisva, kai nė kiek 
neįtakoja pasiskirstymo jurisdikcijos 
zonomis. Garbės konsulai, paskirti 
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų 
ministerijos, dirba konkrečiame Austra
lijos mieste, t.y. Adelaidėje, Sydnėjuje ir 
Melbourne, ir yra vienodai atsakingi bei 
pavaldūs Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Kartais tiek į p. Šliterį, garbės genera
linį konsulą Sydnėjuje, tiek į mane, garbės 
konsulą Melbourne, ir, be jokių abejonių, 
į p. Jonayij'jų, buyusf garbės konsulą 
Adelaidėje, 'kreipiasi žmonės tokiais 
klausimais, kurie yra kito Lietuvos 
Respublikos konsulato žinioje, kuri, dar 
kartą norėčiau atkreipti dėmesį, yra 
suskirstyta tik teritoriniu atžvilgiu ir jokiu 
būdu ne konsulų įgaliojimų vienas kito 
atžvilgiu. Kad būtų išvengta tolesnių 
nesusipratimų ir klaidų, būtų labai didelė 
pagalba, jeigu Jūs ateityje kreiptumėtės į 
Lietuvos Respublikos konsulato atstovus 
Australijoje taip: Viktoras Šliteris, LR 
garbės generalinis konsulas Sydnėjuje; 
Andrius Žilinskas, LR garbės konsulas 
Melbourne;....... ....................LR garbės
konsulas Adelaidėje (kai kas nors bus 
paskirtas).

Andrius Žilinskas,
Garbės konsulas

Petras Vyšniauskas (kairėje) ir Antanas Smolskus muzikinę dvikovą kartais tęsia 
ir po koncerto. Vytauto Opulskio nuotrauka.

Trumpos gastrolės sukūlusios audringus 
jausmus

Žymus Lietuvos saksofonistas Petras 
Vyšniauskas ir birbynininkas Antanas 
Smolskus gastrolių Australijoje metu 
prisimena Klaipėdą. Petrą Vyšniauską su 
Klaipėda sieja praeities studijos. Čia 1976 
metais jis baigė tuo metu vadinamą Stasio 
Šimkaus aukštesniąją muzikos mokyklą. 
Klaipėdoje vyko mano paruošiamieji darbai 
gyvenimui, - sako Petras. Antanas, gi, 
vedęs klaipėdietę muzikologę.

Petro Vyšniausko ir Antano Smolskaus 
asmeninis vizitas Australijoje išsivystė į 
ištisą virtinę koncertų lietuviškose 
kolonijose. Muzikantai su dideliu 
pasisekimu grojo Sydnejaus, Canberros, 
Adelaidės ir Melbourno lietuviams, o taip 
pat pasirodė australų publikai. Petras 
Vyšniauskas buvo pakviestas pravesti 
grojimo meistriškumo kursus Adelaidės 
universiteto džiazo fakulteto studentams. 
Šiame universitete jiedu su Antanu turėjo 
progos pademonstruoti ir savo 
meistriškumą.

Pasak Antano, birbynės ir saksofono 
profesinė draugystė Lietuvoje užsimezgė 
vienos parodos metu. Čia Antanas su Petru 
pasirodė atskirai, vėliau susijungdami į jau 
ketvirtus metus gyvuojantį duetą. Atlikėjai 
yra kartu įgroję kompaktinį diską “Amžių 
dialogas”, kurį galima buvo įsigyti 
koncertų Australijoje metu. Iš viso šio 
unikalaus dueto muziką galima išgirsti 
keturiuose kompaktiniuose diskuose. 
Duetas yra plačiai žinomas Lietuvoje, 
koncertavęs Izraelyje ir Euromusica 
festivalyje Norvegijoje.

Petras Vyšniauskas muzikuoja jau 38 
metus ir jam koncertui ruoštis nereikia. 
Jis sakosi savaime įplaukiąs į sceną. 
Antanas Smolskus mėgsta prieš koncertą 
pasigroti. Tačiau po koncerto, viskas 
atvirkščiai: Antanas tuoj pat atsigauna ir 
su didžiausiu entuziazmu dalinasi 
įspūdžiais Australijoje. Petras, gi, dar 
valandą po pasirodymų jaučiasi kaip 
nesavas ir nei girdi, nei supranta, ko iš jo 
norima.

Po pasirodymo Melbourno publikai, 
dar neatsigavęs po “sunkaus darbo” 
scenoje, Petras Vyšniauskas atrodė 
nusivylęs, kad jo džiazo improvizacijų 
neatėjo palaikyti jaunimas. Ypač jį slegia 
pagyvenusi publika, kuri tarsi gramzdina 
žemyn. Muzikanto nusivylimas akivaizdus, 

APLANKYKITE SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBO BIBLIOTEKĄ 

NUSTEBSITE KLEK NEDAUG KAINUOJA 

LIETUVIŠKOS KNYGOS, PLOKŠTELĖS IR 

VAIZDAJUOSTĖS 

sekmadieniais 12.00 iki 230 vai

juk jis savo saksofoną tiesiog gręžte 
išgręžė. Petro manymu, australų klausytojai 
įnešė šviežumo, jie geriausiai mūsų muziką 
priėmė.

Melbourno lietuvių bendruomenės 
pirmininkas Andrius Vaitiekūnas jautė 
didelę nuoskaudą, kad žiūrovų gretose 
matėsi vos vienas kitas jaunas veidas. Man 
ir liūdna, ir keista, ir graudu, ir pikta. Tiesiog 
nežinau, ką sakyti dėl tokio jaunimo 
abejingumo, pareiškė jis.

Atlikėjai scenoje stebino rimtai 
nusiteikusius žiūrovus savo šmaikščiais 
dialogais. Antano Smolskaus birbynė 
virto medžio kamienu, aplink kurį gyvatės 
lankstumu vinguriavo Petro Vyšniausko 
saksofono soprano inprovizacijos. 
Krintančių lapų šnarėjimas, neužbaigto 
tango garsai ar smilkstančios cigaretės 
dūmai, persipindavo su graudžiais, 
nostalgiškais birbynės sąskambiais.

Nors Petras su Antanu atskrido į 
Australiją savomis lėšomis, jie mano, kad 
kelionės išlaidos visapusiškai atsipirko. 
Čia buvo mūsų labdara Australijos 
lietuviams, - pasakė Antanas Smolskus. 
Tačiau iš tiesų, vargu ar už bilietus 
aštuoniuose koncertuose surinkti pinigai 
padengs visas išlaidas.

Šiam pasaulinio lygio muzikantų 
duetui poros savaičių laikotarpyje teko 
paskubomis apkeliauti tūkstančius 
kilometrų, kad didžiuosiuose Australijos 
miestuose išsibarstę lietuviai galėtų juos 
išgirsti.

Skirstosi Melbourno Lietuvių Namų 
žiūrovai, scenoje gęsta šviesos. Antanas 
su Petru prižada ateityje būtinai sugrįžti 
į Australiją. Malonu čia būtų pasisvečiuoti 
su savo šeimomis, pakeliauti vandenyno 
pakrantėmis ar susitikti su čionykščiais 
aborigenais.

Tačiau dėl laiko stokos tenka skubėti 
į Lietuvą. Ateityje ne kartą išgirsime apie 
Petro ir Antano Vilniaus Muzikos 
akademijoje išugdytus muzikus. O kol 
kas, apsikabinę jiems padovanotus 
tradicinius aborigenų medinius pučia
muosius instrumentus “didgeridoo”, 
Petras su Antanu jau mąsto, ką jais 
(daugiau skylučių išgręžus) būtų galima 
lietuviško išpūsti.

Gražina Pranauskienė
Melboumas
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Antanas 
Laukaitis

Lietuvos Tautinis olimpinis komitetas, 
susitaręs su Sydnėjaus Lietuvių Klubu, yra 
numatęs būsimos olimpiados metu 
surengti ir eilę susitikimų-subuvimų su 
Australijos lietuviais.

Rugsėjo 10 - Lietuvos olimpiečių 
susitikimas su Sydnėjaus Lietuvių 
Bendruomenės atstovais Lietuvos 
valstybės vėliavos iškėlimo Olimpiniame 
kaimelyje proga. Ruošia LTOKomitetas. 
Numatoma, kad dalyvaus 150 vietos 
lietuvių ir 30 iš Lietuvos.

Rugsėjo 16 - Prezidento Valdo 
Adamkaus susitikimas su Lietuvių Bend
ruomenės atstovais, dalyvaujant Lietuvos 
sportininkams ir LTOK atstovams. Tai 
bus Lietuvių Bendruomenės priėmimas.

Rugsėjo24-Seimo Pirmininko Vytau
to Landsbergio susitikimas su Australijos 
Lietuvių Bendruomenės atstovais ir 
Lietuvos sportininkais bei LTOK atstovais. 
Tai Lietuvių Bendruomenės priėmimas.

Rugsėjo 29 - Lietuvos olimpinės 
delegacijos ir Australijos Lietuvių 
Bendruomenės atsisveikinimo vakaras. 
Rengia LTOK.

Lietuvių Klube numatoma
1. Lietuvos sporto literatūros paroda.
2. Fotografijų paroda, skirta Lietuvos 

sportininkų pasiruošimui ir dalyvavimui 
Sydnėjaus olimpiadoje.

3. Pastoviai olimpiados metu pristatyti 
iš Lietuvos į Sydnėjaus Lietuvių Klubą 
laikraščius ir žurnalus.

4. Pristatyti vaizdajuosčių apie Lietuvą 
ir Lietuvos sportininkus.

5. Laisvu nuo lietuvių veiklos metu 
sudaryti galimybę Lietuvių Klube lankytis 
ir praleisti laiką iš Lietuvos ir kitų šalių 
atvykusiems svečiams (baras, biblioteka, 
žaidimų kambarys ir kita).

6. Pristatyti Lietuvių Klubui 
valstybinės ir sportinės atributikos

s Lietuvių Klube

Kur? Kaip?
(vėliavos, hebas, himno įrašas, vėliavėlės 
ir kita).

Šios programos įgyvendinimą 
koordinuoja LTOK viceprezidentas 
Vytautas Nėnius, pagalbininkai iš 
Lietuvos - radijo ir TV diktorius
J. Šalkauskas, olimpinės rinktinės vadovas
K. Steponavičius, spaudos ir propagandos 
vadovas Z.Motiekaitis ir Olimpinio 
komiteto direktoriai P. Statutą ir 
A.Maldūnas, kartu su Sydnėjaus Lietuvių 
Klubo direktoriais ir garbės gen. konsulu 
VŠliteriu.

Ar žinai, kad...
♦ Pirmose olimpiadose vyrai bėgikai 
bėgdavo visai nuogi. Ištekėjusios moterys 
negalėjo olimpiadose ne tik dalyvauti, bet 
net jų ir stebėti. Vienintelės olimpiadoje 
moterys būdavo tik deivės Demetros vai
dilutės. ♦ Nė viena moteris žaidynių metu 
negalėdavo peržengti Alfėjo upės. 
Nusikaltusios šiam įstatymui būdavo 
nustumiamos nuo uolų. ♦ Olimpinėse to 
laiko žaidynėse galėdavo dalyvauti tik 
graikai. Užsieniečiai būdavo tik 
stebėtojai. ♦ Olimpiniai dalyviai ir teisėjai 
praleisdavo 10 mėnesių pasiruošimams.
♦ Net ir pirmoje modernioje olimpiadoje 
Atėnuose 1896 moterims nebuvo 
leidžiama dalyvauti.

Svečiai iš Vokietijos
Velykų švenčių metu dvi savaites 

Sydnėjuje svečiavosi biznieriai iš 
Vokietijos Eglė ir Herbert Pautai, kartu 
su savo ketverių metų sūnumi Martynu. 
Prieš 7 metus kaunietė Eglė ištekėjo už 
berlyniečio biznieriaus Herberto. Dabar 
jie turi lauko kavinę-restoraną 
kurortinėje Ruegen’o saloje. Paskutiniojo 
karo metu ši Baltijos jūros sala buvo garsi 
tuo, kad joje buvo įrengtos požeminės 
raketų bazės ir iš ten į Angliją leidžiamos 
tuo laiku garsiosios VI ir V2 raketos. 
Karo metu ši sala buvo uždara karinė 
bazė; joje dirbo ir ne vienas lietuvis, tų 
laikų Darbo, tarnybos vyras. Po karo šios 
bazės buvo panaikintos ir dabar čia yra 
vienas žymiausių Vokietijos vasaros

savo vyru vasaros metu 4 mėnesius su 
keliais pagalbininkais vaišina svečius 
įvairiu maistu ir gėrimais. Jų biznis eina 
taip gerai, kad paskui 7-8 mėnesius gali 
atostogauti.

Australijoje jie lankosi jau trečią 
kartą. Šis kraštas jiems taip patinka, kad 
net galvoja į jį persikelti visam laikui ir 
čia atidaryti savo biznį. Šį kartą ilgesnį 
laiką jie viešėjo Brisbanėje, susipažino su 
vietiniais lietuviais, Eglė net pradėjo 
dainuoti jų chore.

Būdami Sydnėjuje, kuris jiems ypač

kurortų. Ruegen’o sala garsi ir 
tuo, kad vasaros metu joje tris 
mėnesius vyksta garsieji 
“Stortebeker” teatro 
festivaliai. Kadangi Vokietija 
neturi daug jūros pakrančių 
kurortų, tai į šią salą, o taip pat 
ir pamatyti šį garsų teatrą, 
suvažiuoja labai daug žmonių.

Pagal seną legendą pats 
Stortebeker prieš kelis šimtus 
metų buvo garsus jūrų piratas. 
Jis apiplėšdavo turtingus 
pirklius ir viską išdalindavo 
vargšams. Bet galiausiai buvo 
sugautas ir jam nukirsta galva.

Ir dabartiniame teatro 
pastatyme dalyvauja 120 
artistų, 4 laivai, 20 žirgų. 
Vilioja ir puikūs pakrančių 
apšvietimai ir labai gražūs 
įvairiaspalviai fejerverkai. į šią 
salą iš Klaipėdos kursuoja 
vokiečių ir lietuvių teatrai.

Jau keleri metai Eglė su
Geelongo “Vytis” sportuojantis jaunimas 
laukia prasidedant eisenos per “Pako 
Festa” Geelonge. (Žiūr. tekstą 7 psl.) 

patiko, aplankė Lietuvių Klubą, dalyvavo 
velykinėse pamaldose, susidraugavo su 
vietos lietuviais. Išvažiuodami palinkėjo 
geriausios kloties visiems ir iki kito 
pasimatymo, nes Australija jiems pasidarė 
kaip antri namai.

□

Svečiai iš Vokietijos Eglė, Herbert ir Martynas Pa u ra i prie šventiško stalo Brisbanėje.

Dar pas skautus pasižvalgius
Ankstesniame MP numeryje nors 

korespondentas ir stengėsi, bet nespėjęs 
gauti reikiamų žinių, taip ir neužbaigė 
Australijos lietuvių skautų(-čių) statis
tikos - pritrūko Sydnėjaus Aušros tunto 
(paskutiniu metu labai išaugusio) skaičių. 
Prie to, atrodo, prisidėjo labai gerai pavy
kusi metinė stovykla bei bendra tunto 
veikla.

Sydnėjaus Ašros tuntą sudaro keli 
vienetai. Čia veikia jaun. skautų(-čių) ir 
skautų(-čių) draugovės ir vyr. skautų(-čių) 
vyčių būreliai.

Bintui vadovauja ps. Daina Šliterytė, 
talkinama adjutantės v.sk.pl. Julijos 
Viržintaitės, tunto sekretoriaus - s.v.v.sL 
Jeronimo Belkaus, iždininko - Vytenio 
Šliogerio. Skautų skyriui vadovauja v.sL 
Virginija Coxaite, skautų skyriui - s.v. 
Darius Gakas.

Jaun. skautų bei skaučių draugovėje 
yra 12 jaun. skautų (vilkiukų) ir 12 jaun. 
skaučių (paukštyčių). Vienetui vadovauja 
Belinda Hornaite-Wilson, pati 
besirūpindama I-ju - jauniausiųjų - 
būreliu, kuriam priklauso 4 berniukai ir 
6 mer-gaitės. II-jame būrelyje yra 8 
paukštytės (vadovė - ps. Kristina

Rupšienė) 4 vil kiukai (vadovas - s.v. 
Mark Wilson).

Skautų - čių draugovės draugininke 
yra s. Elena Kiverytė-Erzikov. I-jai skil
čiai, kurią sudaro 6 skautės, vadovauja v. 
sk. Laura Belkienė.

II-jai skautų skilčiai, vadovauja s.v. 
Kajus Kazokas; skiltyje 5 skautai.

Draugovės III-ją skiltį sudaro 6 
skautai ir 2 skautės - visi kandidatai. 
Jiems vadovauja pati draugininke.

IV-joje skiltyje,vadovaujamoje v.sk.v. 
si. Liudos Apinytės-Popenhagen, 
priklauso, brolis ir 2 sesės - visi II-jo paty
rimo laipsnio skautai.

Be šių dviejų vienetų, kuriems 
priklauso patys jauniausieji, dar veikia 
vyr. skaučių būrelis, vadovaujamas ps. D. 
Šliterytės; jame - 12 vyr. skaučių (iš jų 4 
skautininkės).

Skautų Vyčių Geležinio Vilko būrelį 
sudaro 17 skautų vyčių. Jų vadovas - 
s.v.Tomas Jablonskis. Praktiškai būrelio 
reikalus paskutiniu metu tvarko ps. 
Arvydas Zduoba.

Toliau L.S.S.*) Autralijos rajono 
skautai(-tės) skaičiuose:

SKAUTAI
Bintai jaun.sk skautai prit sk skvyčiai skautin. Viso

Adelaidės 5 6 2 9 2 24
Geelongo — 6 — 6 2 14
Melboumo 6 4 10 10 9 39
Sydnėjaus 8 12 — 18 2 40
Brisbanės
(pavieniai sk.) — 2 — 1 3
Viso 19 30 12 43 16 120

SKAUTĖS
Bintai jaun.sk skautai prit. sk skvyčiai skautin. Viso

Adelaidės . 5ik-l 2 4 . 9 5 25
Geelongo 2 5 — -2 1 10
Melboumo 4 10 3 11 4 32
Sydnėjaus 14 12 — 11 1 38
Brisbanės
(pavieniai sk.) — 2 — — — 2
Viso 25 31 7 33 11 107

L.S.S. Autralijos rajone atskirai dar veikia 3 vyr. amžiaus skautų(-čių) skyrius. Jų 
skaičiai duodami atskirai, nes vyresnių brolių-sesių vienetų nariai dažnai dirba vado
vais bei instruktoriais skautų(-čių) tuntuose.________ _______

Vieneto pavadinimas Vyrų Moterų Iš viso
Geelongo Skautų Židinys 5 5 10 T ie.tiivni ękmi-
Melburno Skautininkų Ramovė 7 7 14
Sydnėjaus Skautų Žydinys — — —

llį 3<ĮJUIlgU&...
•*) Akademinio

ASS**)Sydnėjaus Skyrius 12 2 14 skautų sąjūdžio...

Bronius Žalys
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Geelongo lietuviai tautų parade
Jau kelerius metus Geelongo 

lietuviai dalyvauja “Pako Festa” 
šventėje. Kiekvienais metais šią šventę 
rengia komitetas, sudarytas iš įvairių 
emigrantų grupių atstovų. Todėl ji ir 
pasižymi tuo gražiu spalvingu atspindžiu 
tos tautybės, iš kurios yra kilę jos 
dalyviai.

Tai gera proga parodyti ir mūsų 
lietuviškus tautinius drabužius australų 
visuomenei ir kitataučiams.

Šiais metais šioje šventėje gražiai 
pasirodė mūsų tautinių šokių grupės 
“Gegužė” patys jauniausi šokėjai, su 
savo vadove Birute Liebich. Nuo jų 

neatsiliko ir mūsų sporto klubo “Vytis” 
sportininkai(-ės), pasipuošę savo 
uniformomis.

Na, o mūsų choro “Viltis” atstovai, 
kuriems vadovauja Aldona Scano (tiek 
vyrai, tiek moterys), pasipuošę tautiniais 
drabužiais gal ir sudarė tą kulminacinį 
tašką, kai buvo galima pasigėrėti gražiu 
mūsų visų atstovavimu šiame didžiuliame 
tautų mišinyje.

Didelė padėka mūsų Apylinkės 
Valdybai ir jos pirmininkui Stasiui Šutui, 
kurie įdėjo daug darbo ir rūpesčio 
ruošiantis šiai šventei.

B-AS Geelongo lietuviai “Pako Festa” eisenoje.

Paveiki pagalba...
Atkelta iš 4 psL
vaikų švietimui. Tai yra labai reikalinga ir 
tinkamai panaudota parama. Deja, mes 
per dažnai linkę užmiršti mūsų provincijos 
miestelių ir kaimo mokyklėlių 
jaunuomenę. Galiu tiktai pasakyti, kad 
mane labai sujaudino 1991 -1992 ir 1998 
metais lankytos devynmetės kaimo 
mokyklos, kuriose su primityviomis 
mokslo priemonėmis, bet su pasišventimu 
mokė kompetetingi mokytojai. Ar ne 
laikas pagalvoti ir apie šį neeilinį vaikų ir 
jaunuomenės fondo rėmimą Lietuvoje?

Isolds Poželaitė-Davis, AM

MUSŲ MIRUSIEJI

a.a. VIKTORAS 
PETKUNAS

Velionį Viktorą ilgai kamavo širdies 
ir akių ligos. Vėliau jį ištiko insultas. 
Rezultate - paralyžuota dešinė ranka, 
koja ir kalba. Onutės Kapočienės dėka 
jis buvo perkeltas į Laureldene Nursing 
Home, Burvwoode, kur yra ir daugiau 
mūsų tautiečių. Sveikata nepagerėjo ir 
Viktoras Petkūnas atsiskyrė su šiuo 
pasauliu balandžio 15.

Velionis Viktoras Petkūnas gimė 
1924 sausio 3 Jenčių kaime, Lekėčių 
valsčiuje, Šakių apskrityje, mažažemių 
tėvų Juzės Račiukaitytės ir Prano 
Petkūno šeimoje. Brolis Petras miręs, 
seserys gyvena Lietuvoje: Ona 
Jurkšaitienė - Kazlų Rūdoje, o Albina 
Strelkuvienė - Elektrėnuose.

Viktoras buvo kuklus žmogus. Apie 
save daug nekalbėjo. Drauge su juo kelią 
iš Lietuvos pradėjome kartu atlikdami 
karinį apmokymą Vietinėje Rinktinėje 
Seredžiuje. Viktoras 309, o aš 310 
batalione. Abu buvome vokiečių 
nuginkluoti 1944 gegužės mėnesį 
Vilniaus krašte ir išvežti darbams į 
Vokietiją Luftwafes uniformose kaip 
“Kampfhelfers” be jokių kariškų 
laipsnių.

Viktoras į Australiją atvyko 1948 
gegužės mėnesį. Sutartį atliko su kitais 
lietuviais cukrinių nendrių plantacijose. 
Baigęs sutartį persikėlė į Sydnėjų ir 
dirbo batų fabrike iki pensijos. Iš savo 
santaupų pasistengė testamente 
nepamiršti ir lietuviškų organizacijų.

a.a. Broniui Sutkevičiui

mirus, jo žmonai Friedai ir visiems artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Gold Coast lietuviai

The Xth World Lithuanian Youth Congress Tourist
Atkelta iš 4 psL
Hali, and 3 ’/z star Hotel Ibis City Central. 
Participants are welcome, however, to 
organise their own accommodation during 
this period program and X PLJK then ends 
with the Closing Ceremony on Wednesday, 
January 10th 2001, where Congress 
participants and guests will celebrate with a 
dinner at a luxurious Melbourne ballroom.

It is important to note that the dates and

a.a.Viktoras Petkūnas
Čia, Sydnėjuje, prisiminė Mūsų Pastogę ir 
Moterų Draugiją, o Lietuvoje žurnalą 
Karys.

Po religinių apeigų, kurias atliko mūsų 
australas kapelionas Fr. Roger Belmore 
SM St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe, 
balandžio 19, Velionio palaikai buvo 
palydėti į Rookwoodo krematoriumą. Toks 
buvo Velionio pageidavimas. Giminių 
Lietuvoje ir draugų Australijoje vardu su 
Velioniu atsisveikino jo testamento 
vykdytojas Antanas Kramilius. Prie 
Lietuvos vėliava pridengto karsto 
buvusiam ramovėnui, kariui sugiedotas 
Lietuvos himnas. Po laidotuvių apeigų 
dalyviai buvo pakviesti gedulingiems 
pietums į Lietuvių Klubą.

Toli nuo gimtinės žalių miškų 
Zanavykijoje, mielas Viktorai, ILSĖKIS 
RAMYBĖJE.

AVK 

tour lengths are approximate, and destinations 
described are subject to change. Tour details 
including costs are subject to withdrawal or 
change without notice. Many of these tours are 
subject to a minimum number of participants. 
If we are unable to attract sufficient participants, 
this may result in cancellations or alterations 
of each tour.

Deposits are required by 1” August 2000, 
and full payments by 1" September 2000. If

a.a. JUOZAS PETRAITIS

Verbų sekmadienį Melboumas neteko 
dar vieno bendruomenės nario, tauraus 
lietuvio, visuomenininko, ekonomisto 
Juozo Petraičio. Gimė jis 1911 gegužės 2 
vargonininko šeimoje, Kretingoje. 
Būdamas gabus ir darbštus jau nuo 14 metų 
savo uždarbiu pamokomis padėjo tėveliams 
leisti į mokyklą jaunesniuosius brolius. 
Baigęs Linkuvos gimnaziją, 1929 įstojo į 
Vytauto Didžiojo universiteto Kaune Teisės 
fakulteto ekonomijos skyrių, kurį baigė 
pirmuoju 1933. Rašė [Ateitį ir Naująją 
Romuvą. Dirbo atsakingose pareigose 
bankuose. 1942 sukūrė šeimą su dantų 
gydytoja Jadvyga Jurevičiūte.

1944, besitraukiant nuo raudonojo 
siaubo, teko pagyventi ir dirbti Vienoje ir 
vėl išjos trauktis toliau į vakarus. Iš Hanau 
stovyklos 1949 emigravo į Australiją. 
Melbourne atliko dvejų metų sutartį 
malūne, nešiodamas ant pečių maišus 
miltų. Vėliau dirbo valdiškoje draudimo 
įstaigoje skyriaus viršininko pareigose.

Užaugintas religingoje šeimoje, 
universitete aktyviai dalyvaudamas 
studentų korporacijoje Kęstutis, Juozas 
išvystė savyje tvirtą pasaulėžiūrą, kuri 
atsispindėjo ir jo lietuviškoje veikloje 
išeivijoje. Prisimenam anuos laikus, kai 
Melbourno bendruomenė kunkuliavo 
“politiniuose” ginčuose. Juozas visada 
pasisakydavo ramiai, logiškai, siekdamas 
taikos, tačiau tvirtas savo įsitikinimuose. Jį 
erzino nereikalingas susipriešinimas. 
Kuriantis lietuviškoms organizacijoms, kurį 
laiką dirbo ir pirmininkavo lietuvių 
bendruomenei bei Australijos Lietuvių 
Katalikų Federacijai, mokytojavo savait
galio mokykloje, priklausė Karių Ramovei 
(Lietuvoje buvo ir atsargos leitenantas). 
Jadvygos ir Juozo šeimoje užaugo ir baigė 
aukštuosius mokslus dukros Sigutė ir 
Loreta, sūnus Juozas pasiekė daktaro 
laipsnį (PhD) Cambridge universitete, 
Anglijoje. Iki paskutinės savo gyvenimo 
dienos Juozas gyveno meile savo šeimai ir 
Lietuvai.

you register and pay deposit before 1" 
August, an ‘early bird’ discount applies. 
To book a registration form will need to 
be completed, which lists deposit amounts, 
early bird discount rate, and methods of 
payment.

Further information regarding the 
tours can be found on the XPLJK website: 
www.rapidnet.net.au/~aljs. Please feel free 
to e-mail us at our website with any 
questions, enquiries and your registration 
forms: aljs@rapidnet.net.au/~aljs

□

a.a.Juozas Petraitis

Bažnyčioje po sukalbėto rožinio 
pasigirdo Juozo numylėtas Mozart’o 
Requiem. Jautriai atsisveikino ALK 
Federacijos vardu E.Šidlauskas, Karių 
Ramovės - V.Bosikis, Halina 
Statkuvienė, prisimindama ir dėkodama 
svainiui Juozui už parodytą meilę jos 
vaikams ir moralinę paramą mirus jos 
vyrui. Sūnaus Juozo atsisveikinimo 
žodžiais ... Lietuviškas beržas įleido 
šaknis į svetimą žemę ir su viltimi dairėsi 
atgal į tėvynę. Tačiau grįžti nebuvo lemta. 
Tėvynės ir artimųjų ilgesį nugalėti padėjo 
begalinė meilė Dievui ir šeimai...

Kunigas Stasys Gaidelis, SJ aukojo 
šv. Mišias, pamoksle paminėdamas a.a. 
Juozo nuoširdų tikėjimą į Dievą ir 
amžinąjį gyvenimą. Nėra nė vieno, kuris 
būtų apie jį pasakęs blogą žodį. Mišių 
metu giedojo B.Kymantienė ir 
R.Mačiulaitienė Č.Sasnausko Avė 
Maria, J.Rubas-Anapus saulės (muzika 
Blanche Kerr).

Artimųjų ir gausaus skaičiaus 
tautiečių palydėtus palaikus priglaudė 
Fawkner kapinės. Prasmingai ėjęs 
gyvenimo keliu Juozas atrado ramybę 
Amžinojo Tėvo namuose.

Vida Vaitiekūnienė

a.a. Rimui Ramanauskui
mirus, reiškiame gilią užuojautą tėvams, Viliutei ir Jonui Ramanauskams, 

netekusiems mylimo ir artimo sūnaus. Užjaučiame žmoną Barbarą, seserį Dalę 
ir visus artimuosius. . . . ' .

Vida Ir Algis Kabailai
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE
Praūžė Velykų Šventės. Tuo metu paloškite pokerio mašinomis, atsi-

KJubo salė buvo perpildyta svečiais. Estai 
surengė savo 18-tąjį festivalį. Apgai
lestauju, kad man asmeniškai nebuvo 
galimybės apsilankyti ir pabuvoti tuo 
metu savame Klube. Kiek girdėjau iš 
Kęstučio Proto, kuris ir alų šinkavo, kad 
viskas praėjo taip, kad geriau ir būti 
negalėjo. Krito į akis estų tvarkingumas 
ir gera organizacija. Ir su mašinų pa
statymu nebuvo mažiausios bėdelės.

Gražiai pasirodė mūsų savanoriai 
talkininkai, kurie dirbo išsijuosę. Visus 
nustebino p. Jane Kalgovienė, kuri labai 
gražiai aptarnavo svečius, maloniai su jais 
bendraudama. Nuoširdus ačiū visiems 
talkininkams už suteiktą pagalbą, o p. 
Kalgovienę būtų tikrai malonu matyti 
mūsų nuolatinėse eilėse.

Atsisveikinta su Bibliotekos pagel- 
bininke p. Palmyra Žaliene, kuri sugrįžta 
nuolatiniam gyvenimui į Lietuvą. 
Bibliotekos darbuotuoju suruoštoje 
vakarienėje gegužės 1 d. Vakarienės metu 
kalbėjo Dr. Vytautas Doniela, Kęstutis 
Protas, Jadvyga Burokienė įteikė mažą 
simbolinę dovaną, o atsakydami 
atsisveikinimo žodžius tarė abu Žaliai. Ir 
aš ten buvau ir man teko tarti žodį.

Prie stalo buvo prisiminta praleistos 
jaunos dienos, pragyventi vargai, 
pasidalinta nuomonėmis kas norėtų ir 
negalėtų gyventi dabartinėje Lietuvoje. 
Tai dar mūsų Klubas neteks porą narių, 
kurie aktyviai reiškėsi mūsų 
kasdieniniame gyvenime.

Kartais ir nuolatiniai lankytojai 
nepastebi įvairių pasikeitimų. O jų yra 
nemažai... Noriu priminti ir pabrėžti, kad 
buvo išleista nemažai Klubo pinigų ir 
reikėtų juos kaip nors atgauti, nes su 
tuščia kasa ilgai negyvensi. Taigi, stogas 
sulopytas, mašinų statymo aikštelė 
išlyginta. Klubo įėjimai pagražinti, vidus 
išdažytas, danga sulopyta, aplinkui 
prisodinta augmenijos. Neskaitant poros 
pokerio mašinų, ledų mašinos, plovimo 
mašinų ir kitų kasdieninių remontų. 
Viskas kainuoja. Tikimės, kad nariai tam 
viskam pritars ir parems. Užsukite 
dažniau į Klubą, pasisvečiuokite, 

gaivinkite gėrimu, o gal ir draugą 
pavaišinkite - žiūrėk mūsų Klubo kasa ir 
papilnės. Ne veltui sakoma: “Lašas po 
lašo ir akmenį pratašo!” Neužmirškite, 
kad Jūsų buvimas Klube yra dar ir 
moralinė parama.

Kalbant apie pokerio mašinas, esame 
gana keblioje padėtyje. Mūsų valstijos 
vyriausybė kovo 28 išleido įsakymą, 
draudžiantį didinti pokerio mašinų 
skaičių. Paneigdama prieš pora savaičių 
spaudoje rašytą straipsnį apie tai, nedavė 
galimybės tinkamai tam pasiruošti. Tbo 
pačiu iki 2001 sausio 1 mašinos turi būti 
pakeistos į “X” serijos laidą. Mūsų 
Klubui išlaikyti turimų mašinų skaičių 
reikia pirkti 10 naujų mašinų, jei mes jų 
skaičių dabar sumažinsim, nežinia kada 
bus pakeisti įstatymai, jei bus iš viso 
pakeisti. Kitaip sakant su sumažintu 
skaičiumi reikės ir likti. Naujos mašinos 
kaina sakykim apie $15,000.00. 
Tolimesnę matematiką kiekvienas 
lengvai atliksite pridėję nulių 
padauginimui iš 10.

Praėjusi posėdį, pirmą kartą, rašant 
posėdžio protokolą, reikėjo 
užprotokoluoti, kad naujų narių 
prašymų negauta. Ateinančiame 
posėdyje gegužės 2 d. patvirtinimo 
laukia: Edmundas Stąįtis, Danius Staitis, 
Raimundas Staitis, Danutė Staitis, 
Dainius Leskevičius, Nerijus Jaciunskas, 
Tadas Dambrauskas. Visi jauni ir gražūs. 
Kaip būtų malonu matyti tokį narių 
skaičiaus augimą kiekviename posėdyje. 
O mes posėdžiaujame kas antra savaitė. 
TUrint daugiau narių, daugiau bus 
dalyvaujančių Klubo gyvenime, didinsime 
Klubo kasą, ilgiau išlaikysime lietuvybę, 
tuo pačiu ir visas kliūtis lengviau 
nugalėsime.

Lankykimės Klube, būkime aktyvūs 
nariai, kas patinka pasigirkime ir 
draugams, kas nepatinka'pasakykime 
budinčiam Direktoriui. Ateikime 
paragauti šnapselio ir padiskutuoti 
Lietuvos ateitį su kaimynu!

IKI PASIMATYMO KLUBE!
Algis Bučinskas

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
16-18 East Terrace, BANKSTOWN NSW 2200

TEL.: 9708 1414 FAX.: 9796 4962

ČIA LAUKIAMI SVEČIAI IŠ VISŲ PASAULIO KRAŠTŲ 

Šeštadieniais ir šventadieniais nuo 12.00 vai. 

Darbo dienomis nuo 4.00 vaL
ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

Kiekvieną sekmadienį nuo 5.00 iki 6.00 vai 

LINKSMOJI FALAMM 

Gėrimų kainos pusiau sumažintos!

Nuo gegužės 20 d. šeštadieniais 230 vaL bus rodomi

LIETUVIŠKI FILMAI

Įėjimas nemokamas
Gegužės 7 d. 1.00 - 2.00 vai Baleto Bičiuliai rodys filmą 

BALERINA

apie žymią prima baleriną LORETĄ BARTUSEVIČIUTĘ-NOREIKIENĘ

Sekantis Bibliotekos Bičiulių Būrelio renginys bus gegužės 28 d.

“GRYBAI, GRYBAI IŠ VISO PASAULIO...”

Birželio 11 d. -MADŲPARADAS 

sekite spaudą

SAVAILĖS MINTIS: Į kelionę išvykęs asilas vistiek arkliu negrįš. Anonimas

Klubui reikalingi NAUJI NARIAI!

Šeštadienį, gegužės 13 d., 4 vai. p.p.
Melboumo Lietuvių Namų didžiojoje salėje

AMERIKOJE PARENGTAS KONCERTAS 
arijos ir dainos

solistė Virginija Bruožyte-Muliolienė (sopranas) 
akompaniatorius Michael Borowitz.

Bilietus galima įsigyti prieš koncertą 
$12 studentams ir pensininkams, $15 suaugusiems.

IEŠKO DARBO

Lietuvoje gyvenanti moteris, daug dirbusi su vaikais (apie 12 metų muzikos 
mokytoja) ir tokį užsiėmimą labai mėgstanti, norėtų rasti darbą Australijoje kaip 
vaikų auklė, mokytoja ar pan. Foto “M.P.” redakcijoje. Rašyti: Jadvyga 
Valentukevičienė, RCvirkos 23, LT-4690 Druskininkai, Lithuania.

Geelongo Lietuvių Bendruomenė
visus kviečia Į musų

Juoda-balta kabaretą - 2000

Birželio 3, šeštadieni, 8 vai. p.p.
Lietuvių Namuose Pettitt Parke 

Šilta vakarienė $7 

Įėjimas $12

Pasilinksminksite šokdami 

Salsa, Rumba ir Tango 

grojant

Movados kapelai

Bilietus užsisakyti pas V Breneri telefonu 03-52770929

Pranešimas Melbourno Pensininkų Sąjungos 
nariams

Sekantis susirinkimas įvyks gegužės 9, antradienį, 11 vaL 
Lietuvių Namuose.

A.S.

• MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS ADELAIDĖJE :
• •
• Tradicinis Motinos dienos minėjimas įvyks š.m. gegužės 14, sekmadieni, •
• 130 vai. popiet Lietuvių namuose, Norwood. •
• Programą atlieka Adelaidės lietuvių savaitgalio mokyklos mokiniai. *

• Dalyvaukime kartu su Mamytėmis ir Močiutėmis. •
• Stalus iš anksto galima Ūžsisakyti pas Petrą Ąndrijaitį. •
• •
• ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba*
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