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SPECIALIAI “MUSŲ PASTOGEI” IŠ LIETUVOS

SAUSRA
Šiemet pavasaris Lietuvoje prasidėjo 

labai anksti. Balandžio pabaigoje oro 
temperatūra buvo 28 laipsniai, pražydo 
ievos, įšilo ežerų ir upių vanduo. Balandį 
vaikai jau maudėsi vietiniuose tven
kiniuose. Net į Palangą buvo suplūdę 
daug atvykėlių iš Kauno ir Vilniaus. 
Tokio ankstyvo pavasario net senesni 
gyventojai nepamena. Atrodė, jog toks 
pavasaris ir su juo susieta ankstyva sėja 
žada ilgą vasarą ir gausų derlių. Ibi guodė 
kaimo žmonės.

Tačiau atėjo gegužė, o su juo ir 
smarkus oro atšalimas. Prasidėjo stiprios 
šalnos. Jos žudančiai veikė šilumoje 
gerokai išbujojusius augalus, net pievų 
žolę. Ypač šalnos “pričiupo” žemumose 
esančių durpynų augmeniją.

Gerokai anksčiau nei įprasta šiemet 
pražydo sodai. Tačiau tik savaitę baltu 
nuometu džiaugėsi trešnės, vyšnios, 
slyvos ir obelys. Gegužinių šalnų pakąsti, 
žvarbaus vėjo nuvarginti žiedlapiai 
raukėsi ir skriejo žemėn. Obelys šiemet 
žydėjo negausiai. Vyšnių užuomazgų 
matosi nemažai.

Dar nebūtų didelė bėda, jei po šalnų 
trečioje dienoje būtų nulijęs lietus - juk 
taip paprastai būdavo. Bet lietaus 
nebuvo, o, atvirkščiai, likusią dirvos

Bernatonis ir Juozas Olekas. Social-SociaMemoKratų Sąjunga su LDDP
Vilnius, gegužės 9 d. (ELTA). Seimo 

LDDP ir Socialdemokratų frakcijos 
sudarė Socialdemokratinių opozicinių 
frakcijų koaliciją. Taip šios frakcijos 
nusprendė pateikti stiprią alternatyvą 
dešiniajai Seimo daugumai, praneša 
ELTA

Sprendimas sukurti frakcijų koaliciją 
priimtas vykdant abiejų partijų Tarybų 
nutarimus bei vadovaujantis Seimo 
Statutu. Abi opozicinės frakcijos savo 
veikloje žada remtis Socialistų Interna
cionalo principais, svarbiausiomis 
vertybėmis jos laikys laisvę, socialinį 
teisingumą ir solidarumą.

Sudariusios koaliciją, Socialde
mokratų ir LDDP frakcijos derins savo 
požiūrį į svarbiausius Seime svarstomus 
klausimus, rengs įstatymų bei kitų teisės 
aktų projektus. Frakcijos kartu orga
nizuos opozicines darbotvarkes, susiti
kimus su rinkėjais, spaudos konfe
rencijas ir kitus renginius. Koalicijos 
partnerės bendromis pastangomis vykdys 
vykdomosios valdžios parlamentinę 
kontrolę.

Bendradarbiaudamos opozicinės 
LDDP ir Socialdemokratų frakcijos 
laikysis savo programinių nuostatų ir 
bendrus sprendimus priims pariteto 
pagrindais.

Pareiškimą dėl Socialdemokratinių 
opozicinių frakcijų koalicijos sudarymo 
pasirašė LDDP ir Socialdemokratų 
frakcijų seniūnų pavaduotojai Juozas 

drėgmę garino stiprūs gegužės vėjai ir 
vaiski saulė. Paskutinis lietus buvo 
balandžio viduryje.

Gegužės viduryje jau ryškiai matosi 
sausros požymiai. Nustojo augti žolė, 
vasarojus ir cukriniai runkeliai sudygę 
lopais, daug nesudygusių daržovių 
kiekvieno kaimiečio (ir daugelio mies
tiečių) sklypeliuose. Artėja šienapjūtė, o 
žolės pievose beveik nėra - pasislėpti 
kiškiui beveik nėra kur. Rugiai, pakilę 
vos per porą sprindžių, jau plaukėją.

Esant tokiai nenormaliai padėčiai 
kaime dėl sausros, Lietuvos žemdirbių 
interesams atstovaujantys Žemės ūkio 
rūmai (ŽŪR) išplatino pareiškimą, 
prašydami valdžios paskelbti Lietuvą 
stichinės nelaimės ištikta šalimi ir 
atlyginti žemės ūkiui dėl šalnų ir sausros 
patirtus nuostolius.

Žemės ūkio ministerijos atstovas 
aiškino, jog padėtis nėra tokia jau bloga, 
kaip teigia kai kurie veikėjai. Labiau 
nukentėję nuo šalnų ir sausros pietryčių 
Lietuvos žemdirbiai, ten kur dirvos 
smėlingos. Normaliose dirvose drėgmės 
dar yra ir jeigu netrukus palis, augmenija 
atsigaus.

Lietuvos Žemdirbystės instituto 
(Dotnuva) direktorius Z.Dabkevičius 
sakė, jei sausra ilgiau užsitęs, Vidurio 

Nukelta Į 4 psl.

demokratinių opozicinių frakcijų koa
licijoje bus 20 parlamentarų, iš kuriu 13 
priklauso LDDP, 7 - Socialdemokratų 
frakcijai. ELTA primena, kad balandžio 
29 d. LDDP ir Socialdemokratų partijos 
tarybos priėmė sprendimus sudaryti 
rinkimų koaliciją.

Kairiųjų koalicija rengiasi 
rinkimams

Vilnius, gegužės 13 d. (ELTA). 
Šeštadienį Vilniuje rengiamas pirmas 
Socialdemokratų ir LDDP koalicinės 
tarybos posėdis, praneša ELTA. 
Taryboje yra 50 narių, po lygiai abiejų 
koalicijos partnerių atstovų. Balandžio 
pabaigoje rinkimų koaliciją sudarę 
socialdemokratai ir demokratinės darbo 
partijos atstovai tarybos posėdyje turėtų 
sudaryti bendrą darbo grupę Seimo 
rinkimų programai parengti, centrinį 
rinkimų štabą, patvirtinti koalicinės 
tarybos reglamentą. Tarybos posėdyje 
taip pat bus pateikti siūlymai dėl koa
licinės sutarties rengimo.

Šią savaitę Seime LDDP ir 
Socialdemokratų frakcijos jau sudarė 
Socialdemokratinių opozicinių frakcijų 
koaliciją. Šis sprendimas priimtas 
vykdant abiejų partijų Tarybų nutarimus.

Naujoji sąjunga sostinėje pradėjo II 
suvažiavimą

Vilnius, gegužės 13 d. (ELTA). 
Vilniuje prasidėjo antrasis teisininko 
Artūro Paulausko vadovaujamos 
Naujosios sąjungos (socialliberalų)

SYDNEJAUS 
LIETUVIŲ 

KLUBE
Nuogaliai, kuriuos 

matote nuotraukoje šalia, 
Australijoje nežiemos. 
Pasipuošę šiais Ramonos 
Rataitės-Zakarevičienės 
sukurtais maudymosi 
kostiumais jie su visa 
grupe kitų modelių važi
nės po Europą, neužmirš 
ušsukti ir į Lietuvą.

Bet prieš tai - birželio 
11 d. jie du kartus pasiro
dys Sydnėjaus lietuvių 
klube. Turėsime progos 
pamatyti ne tik maudy
mosi kostiumus ir ne tik 
Ramonos sukurtus. Savo 
darbus demonstruos ir 
jauna aborigene Robyn 
Caughlan ir kt. Beje, 
Robyn savo kolekciją 
žada padovanoti Klaipė
dos šokių kolektyvui 
“Žuvėdra”.

Madų parado metu 
skambės operų arijos ir 
aborigenų didžeridu.

Plačiau apie viską - 8 psl.

suvažiavimas, praneša ELTA. 
Jame bus patvirtinta naujoji social
liberalų programos ir įstatų redakcija, 
išrinkta nauja partijos taryba. Renginyje 
bus aptariamos strateginio bendradar
biavimo su kitomis partijomis, pirmiausia 
su Lietuvos centro sąjunga, galimybės bei 
kiti pasiruošimo Seimo rinkimams 
klausimai.

Naujosios sąjungos pirmininkas 
Artūras Paulauskas perskaitys ata- 
skaitinį-programinį pranešimą apie 
partijos pasiekimus ir vietą šalies 
politiniame gyvenime, apie “Trečiojo 
kelio” Lietuvoje pradžią.

Planuojama, kad Šiaulių merė Vida 
Stasiūnaitė skaitys pranešimą “Savivalda 
- demokratinės valstybės pagrindas”, 
Naujosios sąjungos Ekonomikos komi
teto pirmininkė Vida Jakiūnaitė - 
“Rinkos ekonomikos augimo sąlygos”. 
Taip pat bus skaitomi pranešimai apie 
žemės ūkį, švietimą ir kiti.

Šiuo metu Naujoji sąjunga vienija 
beveik 4 tūkstančius narių ir rėmėjų.

Aloyzas Sakalas atsistatydina?
Vilnius, gegužės 11 d.(ELTA). 

“Lietuvos Rytas” pranešimu, nepri
tardamas Lietuvos socialdemokratų 
partijos (LSDP) vienijimuisi į koaliciją su 
LDDP, LSDP garbės pirmininkas Aloy
zas Sakalas vakar pareiškė atsistatydinąs 
iš Seimo frakcijos seniūno pareigų.

Apie tai rašo kiek plačiau 5/11 
“Lietuvos Aidas”: “... Pasak [LSDP 
vadovo] V. Andriukaičio, atsistatydinimą 
dar turės aprobuoti LSDP frakcija, 
partijos prezidiumas ir taryba. “Kol kas 
nepriimtas joks sprendimas”, - sakė V. 
Andriukaitis, vakar pavakarę kartu su 
Algirdu Brazausku ir LDDP pirmininku 
Česlovu Juršėnu viešėjęs Kaišiadoryse.

Vakar ASakalas sakė, kad jo spren

dimą nulėmė tai, jog jis nepritaria LSDP 
tarybos sprendimui sudaryti koaliciją tik 
su LDDP. Jis mano, kad LSDP turėtų 
sudaryti koaliciją ir su kitomis socialde
mokratinėmis jėgomis. Kaip žinia, nuo 
LSDP neseniai atskilo partija “Socialde
mokratija 2000”. “Esu įvarytas į kampą. 
Būdamas partijos pareigūnu, arba turiu 
vykdyti sprendimus, kurie man nepriim
tini. arba oasitraukti”. - sakė ASakalas

Pasak jo, balandį LSDP tarybos 
priimtas sprendimas dėl koalicijų Seimo 
rinkimams ir Seime sudarymo prieš
tarauja dar’ neatšauktiems LSDP suva
žiavimų nutarimams, todėl, jo nuomone, 
“yra niekiniai”. LSDP suvažiavimas yra 
aukščiausias partijos organas. “Aš Aloyzą 
Sakalą labai vertinu ir gerbiu. Tai progre
syvus politikas, tik manau, kad jis šiek 
tiek paskubėjo”, - sakė VAndriukaitis. 
Jis pabrėžė, kad LSDP tarybos spren
dimas nėra nukreiptas vien į dvipartinę 
koaliciją su LDDP, o kviečiamos 
prisijungti socialdemokratinėms ver
tybėms pritariančios politinės jėgos.

Su Lietuvos Seimo delegacija Berlyne 
viešintis partijos “Socialdemokratija 
2000” pirmininkas Rimantas Dagys 
ASakalo sprendimą pavadino princi
pingu. Pasak jo, LSDP struktūrų 
sprendimai yra neteisėti, nes LSDP 
suvažiavimų nutarimais draudžiama 
sudaryti dvipartines koalicijas su LDDP. 
Pasak R. Dagio, “tai ne pirmas kartas”, 
kai LSDP vadovybė pažeidžia partijos 
statutą. Balandžio pabaigoje LSDP ir 
LDDP tarybos priėmė nutarimus sufor
muoti koalicijas Seimo rinkimams ir Sei
me. Šį sprendimą gerai įvertino A 
Brazauskas

Kariama dar viena nauja partija.
Iš Tėvynės sąjungos pašalintas buvęs

Nukelta į2psL

1



Vytautas Patašius

REDAKCIJOS SKILTIS

♦Gegužės 8 d. Tarailai sukilėliai pasiūlė 
Šri Lankos vyriausybei laikinas paliaubas, 
kad vyriausybė galėtų evakuoti iš Jaffnos 
pusiasalio 30 000 karių. Vyriausybei 
siūlymą atmetus, tęsiasi aršios kovos. 
Gegužės 13 d. pavieniai sukilėlių daliniai 
įsiveržė į Jaffna priemiesčius, bet sukilėlių 
masė stabdoma nuolatiniais oriniais 
puolimais.

♦ Gegužės 9 d. Dižioji Britanija 
evakuavo 300 europiečių iš Sierra Leone 
sostinės Freetown į gretimą Senegalą. 
Gegužės 10 d. nepasisekė sukilėlių 
bandymas užimti Waterloo miestą. 
Sukilėlių rankose yra turtingos Sierra 
Leone deimantų kasyklos bei 500 įkaitų - 
Jungtinių Tautų karių.

♦ Vokietijos karinė bazė netoli 
Rendsburg miesto pavadinta Anton 
Schmid vardu, pagęrbti Vienoje gimusį II 
pasaulinio karo puskarininkį. Jis buvo 
sušaudytas 1942 m. kovo 13 d. vokiečių karo 
teismo sprendimu už tai, kad išgelbėjo nuo 
sušaudymo Paneriuose daugiau kaip 250 
Vilniaus geto žydų. Iki šiol ši karinė bazė 
vadinta garsaus vokiečių generolo vardu.

♦Daug asmenų, dalyvavusių liberalų 
partijos renginyje Melbourne akvariumo 
patalpose balandžio mėnesį susirgo 
legionierių liga, tarp jų ir Australijos finansų 
ministras J. Fahey.

♦ Indonezija teisia savo karius dėl 
žiaurumų malšinant neramumus Aceh 
provincijoje Sumatros saloje. Trylika karių 
prisipažino teismui, kad jie nutempė 26 
sužeistus Aceh separatistus studentus į 
laukus ir ten juos nušovė, vykdydami savo 
viršininko pulkininko leitenento Sudjono 
įsakymą. Šis karininkas slapstosi

♦Gegužės 11d. filipinietis kompiuterių 
studentas, 23 metų Onei de Guzman, per 
savo advokatą prisipažino, kad gal netyčia 
paskleidė meilės laiško kompiuterio virusą, 
pridariusį milijardus dolerių nuostolių

Atkelta iš 1 psL
premjeras Gediminas Vagnorius ir jo 
šalininkai kuria Lietuvos konservatorių 
sąjungą. Ją steigia 32 nuosaikieji konser
vatoriai. Pasak Gedimino Vagnoriaus, tai 
bus centro dešinioji partija ir laikysis 
klasikinių konservatyviųjų partijų 
politikos principų, nuo kurių, pasak p. 
Vagnoriaus, nukrypo Tėvynės sąjunga. 
Steigiamoji konferencija vyks birželio 
mėnesį. Lietuvos radijas 05.11.

Pigiausias dienraštis.
Nuo trečiadienio “Lietuvos aidas” 

tapo pigiausiu iš trijų didžiųjų Lietuvos 
dienraščių. Jis kainuoja 1.5 lito. Tiro tarpu 
“Lietuvos rytas” kainuoja 3.5 lito, o 
“Respublika” - 2 litus. Naujieji “Lietuvos 
aido” savininkai ir vadovai tikisi išlaikyti 
7-8 tūkst. egzempliorių tiražą. Naujasis 
redaktorius Aurimas Drižius, buvęs 
“Respublikos” darbuotojas, pirmiausia 
laikraštyje ketina keisti naujienų 
pateikimą, kurios, pasak jo, negali būti 
kairiosios arba dešiniosios. L.S. 05.11.

Eilės prie JAV ambasados.
Prie JAV ambasados Vilniuje 

kiekvieną dieną nusidriekia ilga eilė 
žmonių, pageidaujančių gauti įvažiavimo 
į JAV vizas. Sąrašas žmonių, pakviestų 
pokalbiui su ambasados darbuotojais, 
sudarytas iki gruodžio mėnesio. Pasak 
JAV ambasados pareigūno, šiemet 
gaunama beveik dvigubai daugiau 
prašymų suteikti vizą nei prieš metus. Per 
savaitę ambasada priima per600 žmonių. 
Artėjant vasarai, visuomet padaugėja 
norinčių nuvykti į JAV. Šiuo metu 
konsulinis skyrius, kviesdamas į apklausą, 

visame pasaulyje.
♦Gegužės 11 d. Ingušetijoje nukauta 

18 rusų kareivių: įtariami sukilėliai iš 
kaimyninės Čečėnijos.

♦ Gegužės 13 d. Fatimoje, 
Portugalijoje, popiežius Jonas Paulius II 
palaimintaisiais paskelbė piemenėlę 
Jacintą Marto ir jos brolį Frandsco 1917 
m Fatimos apsireiškimo liudininkus. Dar 
gyva tebėra trečioji apsireiškimo 
liudininkė, 93 metų amžiaus vienuolė 
karmelitė Lucia dos Santos. Vatikanas 
atskleidė ir paskutinę - trečiąją - 
apsireiškimo paslaptį. Buvęs išpranašautas 
atentas Romoje prieš popiežių, įvykęs 1981 
m. gegužės 13 d., lygiai po 64 metų po 
pirmojo apsireiškimo Fatimoje.

♦ Gegužės 13 d. įvyko didžiulis 
sprogimas Ensehede mieste Olandijoje. 
Miesto pakraštyje 1977 m. pastatytame 
sandelyje sprogo iš Kinijos importuotos 
medžiagos skirtos fejerverkams. Miestui 
augant, sandėlys atsidūrė miesto viduryje. 
Žuvo 20 žmonių, 500 sužeistų, sunaikinta 
didelė miesto dalis.

♦ Zimbabvės prezidentas Mugabė, 
ruošdamasis birželio mėn. rinkimams, 
ėmėsi žygių prieš dvigubos pilietybės 
balsuotojus. 86 000 rinkėjų turės atiduoti 
savo pasus, nes jie nėra atsisakę Didžiosios 
Britanijos pilietybės.

♦Gegužės 14 d. 750 000 amerikiečių 
motinų Motinos Dieną surengė masinę 
demonstraciją Washington, reikalaudamos 
iš JAV Kongreso griežto ginklų kontrolės 
įstatymo. Kievieną dieną JAV nuo šaunamų 
ginklų žūva apie 20 vaikų.

♦Gegužės 12 d. vėl prasidėjo kovos 
tarp Etijopijos ir Eritrėjos. Jungtinių tautų 
delegacijos bandymai sutaikyti abi 
valstybes, kenčiančias nuo sausros ir bado, 
neatnešė vaisių.

□

pirma kviečia studentus, ketinančius 
vykti pagal programą “Dirbk ir 
studijuok”. Dėl to. norintys gauti 
turistines vizas turi ilgiau palaukti eilėje. 
Manoma, kad maždaug trečdalis 
atvykusių į JAV pasilieka ten nelegaliai 
ilgam laikui. Iš 600 kas savaitę gaunamų 
prašymų suteikti vizą JAV ambasada 
atmeta maždaug trečdalį. Kadangi 
trečdalis laimingųjų lieka JAV, galima 
spėti, jog dabar kas savaitę JAV vizas 
gauna maždaug 120 būsimų nelegalų. Jei 
norinčių patekti į JAV nesumažės, per 
metus į šią šalį iš Lietuvos gali emigruoti 
apie 5-6 tūkst. žmonių. Tikslių duomenų 
apie išvykusius Lietuvos piliečius nėra. 
Tai turėtų paaiškėti po visuotinio 
gyventojų surašymo, kuris vyks kitų metų 
rudenį. LR 05.11.

“Meilės virusas” Lietuvai nepakenkė.
Pasaulyje daug nuostolių pridaręs 

kompiuterių virusas I LOVE YOU, pasak 
įmonių ir įstaigų darbuotojų, Lietuvoje 
buvo laiku sustabdytas arba iš viso 
nepateko į kompiuterių tinklus. Be to, 
Interneto vartotojai Lietuvoje, matyt, 
naudoja elektroninio pašto programas, 
kurios šiam virusui atsparesnės.

Pirminiais duomenimis, I LOVE 
YOU į Lietuvą pateko iš Estijos 
kompiuterių. Ten virusas buvo 
paralyžavęs daugelio įmonių ir kai kurių 
bankų veiklą.

“Respublikos” dienraštis prisipažino, 
kad viruso pažeisti kompiuteriai privėlė 
klaidų pirmajame “Respublikos” priedo 
“Gyvenimas” puslapyje. R 05.05.

Praėjusį savaitgalį Sydnėjuje (ir “Mūsų 
Pastogės” redakcijoje, žiūr. nuotrauką 
dešinėje) lankėsi ir vietos lietuvius išsamiai 
apklausinėjo Deakino -» universiteto 

(Geelongas) magistrante Gražina 
Pranauskienė.

Daugeliui mūsų klausytojų geriau 
pažįstama kaip ilgametė Geelongo lietuvių 
choro “Viltis” dirigentė (ji šį vienetą 
subūrė ir 81/2 metų jam vadovavo) Gražina 
tautiečių klausinėjo jų nuomonės apie 
lietuvių kultūros išlaikymo Australijoje 
galimybes. Šią temą ji pasirinko magistro 
laipsniui (Masters) gauti reikalingai 
disertacijai (Thesis). Baigusi žurnalistikos 
ir literatūros studijas bakalauro (Bachelor) 
laipsnį ji gavo parašiusi darbą apie lietuvių 
kultūros išlaikymą Australijoje 1940-1990.

Iš dirigentės tapusi korespondente (jos 
rašiniais kas dvi savaites gali pasidžiaugti
dienraščio “Klaipėda” skaitytojai) Gražina 
sakė pasiilgstanti dirigavimo, bet yra taip 
užsiėmusi studijomis ir mokslinio darbo 
rašymu (per dieną tam reikalui ji sugaišta 
8-9 vai), kad kol kas apie tai negali nė 
svajoti Antra vertus, Melbourne, kur ji dėl 
vyro Petro darbo persikėlė gyventi, yra 
puiki dirigentė Birutė Prašmutaitė.

- Melbourne į lietuvybę įsijungiau 
kitokiu būdu, būtent, rašau apie jos 
išlaikymą, - sako Gražina.

Paklausta, ar noriai tautiečiai atsako į 
jos išsiuntinėtą anketą, ji tiesiog nušvito:

- Labai noriai ir geranoriškai! Išsiuntusi 
396 anketas gavau net 172 išsamius 
atsakymus. Jie gali būti ir anonimiški. 
Dabar Sydnėjuje, klausinėju žmones 
asmeniškai, jų atsakymus įrašau į 
magnetofono juostelę. Po to tą patį darysiu 
Adelaidėje. Per tą savo darbą sutikau daug 
nepaprastai įdomių žmonių, išgirdau 
originalių minčių. (Hm, gal ir mums 
išsiuntinėti kokią anketą?)

Iš pokalbio redakcijoje paaiškėjo, kad 
Gražina nuo vaikystės norėjo būti 
žurnalistė, bet baigusi J.Šimkaus muzikos

Pažemintas Lietuvos diplomato 
ransas

Vilnius, gegužės 12 d. (ELTA). 
Griežtus Jungtinių Arabų Emyratų 
įstatymus pažeidęs ir nepageidaujamu 
asmeniu toje šalyje paskelbtas buvęs 
Lietuvos generalinis konsulas Dubajuje 
Gvidas Kerušauskas lieka dirbti 
diplomatinėje tarnyboje, tačiau jo 
diplomatinis rangas pažeminamas nuo 
patarėjo iki pirmojo sekretoriaus.

Griežčiausią drausminę nuobaudą 
reglamentuojantį įsakymą užsienio 
reikalų ministras Algirdas Saudargas 
pasirašė penktadienį, praneša ELTA

Kaip informavo Užsienio reikalų 
ministerija (URM), atšauktas iš 
Dubajaus diplomatas dirbs URM 
Konsulinio departamento pirmuoju 
sekretoriumi, nors buvo planuojama jį 
paskirti skyriaus vedėju.

Atestacinė komisija, pagal kurios 
rekomendaciją G.Kerušauskas paliktas 
diplomatinėje tarnyboje, siūlo po metų 
dar kartą įvertinti jo darbą ir tinkamumą 
tarnybai. “Persona non grata” 
Jungtiniuose Arabų Emyratuose 
G.Kerušauskas buvo paskelbtas po 
incidento prie Dubajaus “Marine Beach” 
klubo pastato.

Diplomatas, statydamas savo 
automobilį prie minėto pastato, šiek tiek 
užkliudė kitą transporto priemonę ir 
įsivėlė į ginčus su klubo apsauga.

Kadangi G.Kerušauskas prieš tai 
vykusiame renginyje vartojo alkoholio, 
atvykę policininkai jam neleido vairuoti 
toliau. Islamo šalyse alkoholio vartojimas 
yra labai ribojamas, todėl tokiu savo 
elgesiu Lietuvos diplomatas pažeidė

mokyklą pasuko dirigentės keliu - 
sėkmingai baigė Klaipėdos konservatoriją.

Tūrėjo Gražina puikių idėjų ir MP 
pagerinimui ir pati pažadėjo jas padėti 
įgyvendinti Gal reikės ir jai duoti nuolatinį 
kampelį...

Kad jis teiks džiaugsmo supratome jau 
iš jos rašinėlio apie Lietuvos muzikantų 
koncertą Melbourne (beje, ir nuotrauka 
buvo jos).

Originalią mintį MP paįdominimui 
iškėlė į redakciją paskambinęs skaitytojas 
iš Viktorijos, kuris pavardės laikraštyje 
nenori skelbti Ha-ha-ha, jis ir siūlo įvesti 
Anonimų skyrelį. Jame, jo nuomone, 
žmonės pasisakytų atviriau negu tada, kai 
reikia po savo žodžiais pasirašyti. Ne todėį 
kad jų pasisakymai būtų klaidingi ar 
negeranoriški, bet todėl, kad mūsų 
bendruomenės veikėjai yra baisiai jautrūs 
ir kritiką kartais priima liguistai

Redakcija šiai idėjai pritaria, bet su 
sąlyga, kad jai anonimų pavardės būtų 
žinomos. Jau ką-ką, bet paslaptis išlaikyti 
mes tikrai mokame.

RJB.

griežtus tos šalies įstatymus ir buvo 
paskelbtas nepageidaujamu asmeniu.

Dr A. Kabaila, 2000 05 12, 
Canberra.

“Sugrįžusį Išeivijos 
dailė"

Nuo kovo 12 d. iki rugsėjo 15 d. Vilniuje, 
aštuoniolikoje Radvilų rūmų salių 
(bendras plotas 2700 kv. m.) veikia 
paroda “Sugrįžusi išeivijos dailė”. Joje 
rodomi unikalūs išeivijos dailininkų 
kūriniai, sukaupti Čikagos M.K.Čiur- 
lionio galerijos kolekcijose, kurios dabar 
persiųstos į Lietuvą. Juos sukūrė žymiausi 
lietuvių dailininkai A Varnas, V.Vizgirda, 
AGaldikas, V.Ignas, V.Kašuba, ADargįs, 
M.Šileikis, V.Petravičius ir kiti Darbai 
buvo kaupiami kaip dovana Lietuvai kai 
ji taps vėl nepriklausoma.

Kartu su M.K. Čiurlionio galerijos 
kolekcijomis (1957-1997) eksponuojamas 
ir JAV Lietuvių fondo nupirktas ir 
Lietuvai padovanotas žymaus dailininko 
Prano Domšaičio vertingiausių darbų 
(per 600 kūrinių) rinkinys.

Parodoje taip pat rodomi ir kitų 
išeivijos dailininkų - P.Kiaulėno, 
AKurausko, AKrivicko, VRato, G.Stanulio, 
R.Viesulo, J.Katiliūtės ir kitų vertingiausi 
kūriniai, kuriuos saugo Lietuvos 
muziejus.

Numatyta meno vakarų, pokalbių, 
svarstymų su išeivijos menininkais ir

programa. Parodos atidaryme dalyvavo 
didelė grupė JAV kultūrininkų, perdavusių 
minėtas kolekcijas Lietuvai.

(Iš Lietuvos spaudos)
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Pagerbti už lietuvių kalbos mokėjimą
Du Melburno lietuviai jaunuoliai, 

praėjusių metų gale geriausiai išlaikę 
lietuvių kalbos abitūros egzaminus, už 
tai buvo viešai pagerbti. Jiems drauge 
su kitais kitas kalbas geriausiai 
išmokusiems Victorian School of 
Languages abiturientais kovo 23 d. 
Melburno Universiteto Wilson salėje, 
surengtas pažymėjimų įteikimas.

Padrąsinančią kalbą pasakė ir 
pažymėjimus įteikė Hon. Justin 
Madden, Viktorijos valstijos ministras 
jaunimo reikalams. Dalyvavo švietimo 
organų universitetų atstovai, gimnazijų 
vedėjai, įvairių valstybių konsulai, 
įskaitant ir Lietuvos garbės konsulą 
Andrių Žilinską. Su pasididžiavimu 
savo buvusius mokinius stebėjo 
mokytoja dr. Regina Švambarienė.

Timurui Mardijans ir Audriui 
Skeiviui tai buvo jau ne pirmas toks 
pagerbimas. Vasario 16 proga 
Melburno lietuvių namuose jie abu,

Prieš pora savaičių Holokausto atminimo dieną per SBS televiziją parodytas 
režisieriaus Rod Freedman dokumentinis filmas “Dėdė Chackelis” (Uncle Chatzkel). 
Pirmuosius įspūdžius apie šią juostą pateikėme 18-me “Mūsų Pastogės” numeryje. 
Redakcijos skiltyje. Daugeliui tautiečių, su kuriais apie filmą teko kalbėtis, jis paliko 
labai gerą įspūdį, 93 metų dėdė Chackelis (beje, tariama, kaip rašoma, o ne Čackelis, 
kaip kai kas sako) žiūrovus sužavėjo savo santūrumu, šviesia galva, gyvenimo išmintimi, 
tolerancija ir absoliučiu pagiežos ar pavydo neturėjimu. Tikimės sulaukti atsiliepimų ir 
MPpuslapiuose, o kol kas malonių skaitytojų dėmesiui siūlome straipsnį, kurį parašė 
Sydnėjaus dienraščio The Daily Telegraph žurnalistė Monica Henry.

.IIS IŠĖJO GYVAS IŠ PRAGARO
Jei ne gerasis jo buto šeimininkas, jis 

tikriausiai būtų buvęs negyvai už- 
daužytas; antrą kartą jam gyvybę 
išgelbėjo jo paties intelektualiniai 
gabumai. Vis dėlto Chackelis Lemchenas 
II pasaulinio karo visuotinio naikinimo 
dienomis prarado abu savo tėvus ir du 
vaikus.

Lemchenas, Lietuvos žydas, taip pat 
buvo išsiųstas į vieną koncentracijos 
stovyklą, o jo žmona, mokytoja, į kitą.

Karo pabaigoje sunkiai susirgusi Ela 
Lemchen atsidūrė vienoje Vokietijos 
ligoninėje ir vyras su žmona vėl susitiko 
tik po metų.

Jie kažkaip sugebėjo sudurstyti 
išdraskytos praeities gabalėlius ir pradėjo 
gyventi iš pažiūros beveik normalų 
gyvenimą, tačiau jo žmona galų gale 
pasidarė tokia ligonė, kad jam teko 
tiesiogine prasme ją nešioti ant rankų iš 
vietos į vietą. 1979 metais ji mirė.

Chackelis pragyveno ne tik savo 
žmoną, jis pragyveno Rusijos revoliuciją, 
du pasaulinius karus, komunistinį režimą 
ir buvusios Lietuvos iš sovietų res
publikos tapsmą nepriklausoma valstybe.

Chackelis Lemchenas gimė 1904 
metais Lietuvoje, Papilėje, buvo jau
niausias iš septynių Abromo Jakovo 
Lemcheno ir jo žmonos Rochos sūnus. 
Du Chackelio broliai mirė jauni, vienas 
nuo šiltinės, kitas žuvo I pasauliniame 
kare.

Abromas prekiavo malkomis, sodino 
medžius ir samdė medkirčius. Rocha 
buvo krautuvininkė.

1913 metais tik ką ištekėjusi vyresnė 
sesuo išvažiavo iš Lietuvos j Pietų Afriką. 
Jos palikuonys vėliau persikėlė į 
Australiją. Chackelis buvo devynerių 
metų, kai jo sesuo išvažiavo ir jis jos 
niekuomet daugiau nematė.

Kaip vėliau atsitikdavo per visą jo 
gyvenimą, jaunojo Chackelio likimą lėmė 
politiniai įvykiai. Vos metams praėjus 
nuo sesers išvykimo prasidėjo I pasaulinis 
karas, fronto linija artėjo prie Papilės. 
Chackelis prisimena, kaip būdamas 
mažas žiūrėjo pro langą ir lauke matė 
kazokus.

Šeima pasitraukė į artimiausią 
miestelį Žagarę, nežinodama, kad žydai 

kaipo geriausiai baigusieji lietuvių 
kalbos kursą, buvo apdovanoti 
Australijos Lietuvių Fondo premijomis.

Šie darbštūs jaunuoliai gerai baigė 
ne tik lietuvių kalbos kursą. Nepa
prastai gerais pažymiais įvertinti ir kiti 
jų abitūros dalykai, taigi abiems 
pasisekė įstoti į savo pasirinktus 
universitetus. Timūras Canberros 
akademijoje studijuoja teisę ir 
tiksliuosius mokslus. Negalėdamas 
ištrūkti iš akademijos ir parvažiuoti j 
Melburną, jis negalėjo asmeniškai 
dalyvauti nei premijos, nei pažymėjimo 
įteikime. Abu sykius jam atstovavo 
mamytė Vida. Audrius, arčiau namų - 
Melboumo universitete - studijuojantis 
komerciją ir teisę, iškilmėse dalyvavo 
kartu su tėveliais.

Abu jaunuoliai verti didelio pa
gyrimo, ypač Australijoje gimęs ir augęs 
trečios kartos lietuvis Audrius. O 
Timūras ypatingo pagyrimo vertas už 

iš čia jau buvo išvaryti. Lemchenams 
atvykus Žagarėje dauguma namų buvo 
tušti, miestelyje tebuvo likę tik du žydai. 
Kariuomenės vadas Nikolajus Niko- 
lajevičius išleido įsakymą visus žydus 
pašalinti iš Kauno gubernijos, bijodamas, 
kad jie gali kolaboruoti su vokiečiais.

Tai reiškė, kad Lemchenų šeimai teks 
judėti toliau. Iš pradžių jie nuvyko į Rygą 
(Latvija), paskui į Mogiliovą (Bal
tarusija), kol pagaliau apsistojo Penzoje, 
Rusijoje.

Prasidėjus Rusijos revoliucijai, kuri 
atėjo tiesiog prie pat jų prieangio, 
Chackelis tebebuvo mokinukas. Penzoje 
jis matė, kaip kareiviai susidorojo su 
ypatingu žiaurumu pasižymėjusiu vadu. 
Jam gyvam buvo nutrauktos rankos ir 
kojos, nusukta galva.

Septynerius metus praleidęs Penzoje, 
jam tuomet buvo septyniolika, Chackelis 
su šeima pradėjo kelionę namo į Papilę, 
į Lietuvą. Slėpdamiesi prekiniuose vago
nuose, traukiniui sustojus, jie stotyse 
vogė anglis, kad galėtų pasišildyti prie 
geležinės krosnelės.

Kai pagaliau jie pasiekė “namus”, 
Papilė nebeegzistavo; praėjus čia aršiems 
mūšiams, miestelis buvo sudegintas iki 
pamatų. Lemchenų šeima apsigyveno 
Žagarėje ir čia septyniolikametis Chac
kelis pirmą kartą pradėjo mokytis 
lietuviškai.

Jo tėvai gyveno iš medžiagų dažymo. 
Abromas Lemchenas garsėjo dosnumu 
mažiau laimingiems negu jis, tapo 
Žagarės žydų komiteto nariu.

Sulaukęs devyniolikos Chackelis 
įstojo j universitetą. Čia jis sutiko žmogų, 
laikomą šiuolaikinės lietuvių kalbos tėvu, 
Joną Jablonskį. Profesorius Jonas Ja
blonskis sirgo kaulų liga ir negalėjo 
vaikščioti ir rašyti lentoje. Po kurio laiko 
Chackelis tapo profesoriaus padėjėju ir 
sekretoriumi. Šis ryšys vėliau išgelbėjo 
jam gyvybę.

Jaunasis Chackelis buvo vienas iš 
keturių savo kurso studentų, tikrai gerai 
išmokusių lietuvių kalbą ir vėliau tapo 
pirmosios Lietuvoje žydų gimnazijos 
mokytoju. Jis vienodai gerai mokėjo jidiš, 
rusiškai ir lietuviškai.

1928 metais, būdamas dvidešimt

Nuotraukoje iš kairės: Garbės konsulas Andrius Žilinskas, mokytojos Ieva Arienė 
ir dr. Regina Švambarienė, Vida Mardįjants, Audrius Skeivys

tai, kad neseniai atvykęs iš Lietuvos, 
visai nemokėdamas angliškai, sugebėjo 
ne tik kalbą išmokti bet ir puikiais 
pažymiais gimnaziją baigti.

Lemchenų šeima laimingesniais laikais Lietuvoje. Iš kairės: 
vyresnysis sūnus Viktoras, Chackelis, Ela ir jaunylis Azarįjas. Abu 
vaikai žuvo holokausto metu.

ketverių, jis buvo skaitomas vienu 
geriausiu jidiš kultūros žinovų, ypač 
meno, teatro, sporto ir mokslo srityje.

Laikui bėgant geriau įsikūręs žydų 
gimnazijos mokyytojas ėmė galvoti apie 
meilę ir susipažino su moterimi, kuri 
dėstė vokiečių kalbą. Tai buvo Ela (Lena) 
Wohlson.

Porai teko išgyventi daugybę tra
gedijų. Jie turėjo du sūnus: 1931 metais 
gimė Viktoras, o penkeriais metais vėliau 
Azarijas.

Netrukus į šeimos likimą įsikišo 
Rusijos-Vokietijos santykių eiga, kai 
suskaldžius Lenkiją, 1939 metais 
Pabaltijo valstybės atiteko Rusijai. Dve
jiems metams praėjus Hitleris sulaužė 
nepuolimo sutartį su Rusija ir įsiveržė į 
Pabaltijo valstybes.

Chackelis buvo taip užsiėmęs darbais, 
kad neturėjo kada klausytis gandų apie 
tai, kad Hitleris naikina žydus, todėl jis 
labai nustebo išvydęs prieš save unifor
muotus vyrus. Išgirdę, kad jis buvo 
profesoriaus Jablonskio studentas, jie 
paliko jį ramybėje.

Antrą kartą ne taip gerai pasisekė: jį 
išvedė iš namų ir pristatė j vietą, kur 
žydus mirtinai mušė. Visgi jo buto 
šeimininkas sugebėjo Chackelį išgelbėti. 
Vieno iš pareigūnų jis paklausė, ar tas 
atpažįsta savo viršininko parašą ir 
pasakė, kad tai parašas po įsakymu 
Chackelį palikti gyvą. Iš tikrųjų lapelyje 
nebuvo nieko panašaus, tačiau viršininko 
parašo užteko išgelbėti Chackelio gyvybę.

Iš tikrųjų lapelyje nieko panašaus 
nebuvo parašyta. Propaganda, ypač 
plitusi per filmus, skatino žmonėse 
priešiškumą žydams, apie 1941 
nesuvaldomai siautėjo vokiečių mirties 
būriai.

Per švenčiausią žydų religinę šventę 
Yom Kipur, taip pat atgailos dieną ir

Tegu abiems kuo geriausiai sekasi jų 
tolimesniuose moksluose!

JA.

dešimčiai dienų praėjus po žydų Naujųjų 
metų, Chackelio tėvai atsidūrė tarp 
suvarytųjų ir apsuptų miestelio (Žagarės. 
Red.) turgaus aikštėje.

Čia lietuviai ir vokiečių karininkai 
jiems pasakė, kad jų ateitį užtikrins dar
bas - po to žmonės vietoje sušaudyti. Jų 
kūnai suversti į griovį ir apipilti kalkėmis. 
Sužeisti, bet likę gyvi, buvo palikti drauge 
su lavonais - žemė judėjo tris dienas.

Vienas Lemchenų sūnų (Kauno.Red.) 
gete buvo paimtas tą dieną, kai tėvai 
paliko jį namie dėl aukštos temperatūros. 
Pareigūnai surado trylikametį Viktorą, 
kuris turėjo dirbti drauge su kitais bent 
12 metų sulaukusiais vaikais.

SS sargybiniai taip pat išsivedė 
aštuonerių metų Azaliją, tėvai niekada 
nebematė jo gyvo.

Abu Chackelis ir Ela buvo išsiųsti į 
koncentracijos stovyklas (Vokietijoje. 
Red.) Daug kalbų mokėjusiam 
Chackeliui buvo pavesta išrūšiuoti knygas 
priklausiusias žydams.

Sklido gandai, kad jos bus kata
loguojamos ir rodomos kaipo pri
klausiusios išnykusiai rasei.

Lietuvoje holokausto metu nužudyti 
94 procentai iš 240 000 ten gyvenusių 
žydų.

Išleistas iš Dachau Chackelis 
Lemchenas redagavo žodynus, o 1991 
metais pamatė dar vieną istorijos lūžį, kai 
Lietuva stojo prieš savo okupantus ir tapo 
nepriklausoma.

Jo darbą aukštai įvertino Lietuvos 
vyriausybė.

Šiandien savo šalyje Chackelis 
nebeturi jokių artimųjų, vieninteliai jo 
giminės gyvena Australijoje.

(Vertė RiBa)
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SPECIALIAI “MŪSŲ PASTOGEI” IŠ LIETUVOS

SAUSRA
Atkelta iš 1 psL
Lietuvos lygumose pasėliai gal dar ištvers, 
o Dzūkijos, Aukštaičių krašto kalvelėse 
sulaukti bent pakenčiamo derliaus beveik 
nebeliks vilčių. Labiau nukentėję 
menkiau tręšti javų pasėliai. Linai išdygę

KAS GIRDĖT PAS AMERIKONUS

Katalikiškajai išeivijos daliai tenka visa lietuvybė
Vilniuje, Radvilų rūmuose, veikia pasaulio lietuvių meno paroda “Sugrįžusi išeivijos 

dailė’’, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 10-mečiui. Parodos globėjai - LR 
Seimo Pirmininkas prof. VLandsbergis ir JAV Lietuvių bendruomenės krašto valdybos 
pirmininkė REGINA NARUŠIENĖ. Į Lietuvą šią parodą atlydėjo JAV lietuvių bendruo
menės kultūros tarybos pirmininkė MARIJA REMIENĖ. Viešėdama Lietuvoje, ji dalyvavo 
pokalbyje apie išeiviją ir kultūrą, vykusiame Radvilų rūmuose. Siūlome fragmentą iš šio 
pokalbio, kurį vedė Vilniaus paveikslų galerijos vedėjas VYTAUTAS BALČIŪNAS.

Kunigas Stasys Yla mėgdavo kartoti, kad 
žmogaus gyvenimas yra toks, kokia yra jo 
diena. Tai kokia yra JAV lietuvių 
bendruomenės tarybos pirmininkės diena?

Mums šioje žemėje svarbu išlikti 
lietuviais. Tuo paremtas visas Amerikos 
lietuvių bendruomenės gyvenimas. Prieš 
50 metų pasirašyta Lietuvių charta, kurios 
50-metj pernai šventėme, yra tarsi mūsų 
šventasis raštas ir gyvenimo kelrodis. Ir 
ne tik kultūros, bet ir visuomeninėje 
veikloje. Ačiū Dievui, per 50 metų, gy
vendami svetimųjų jūroje, išlikome 
lietuviais. Ir ne tik išlikome, bet ir kai ką 
sukūrėme. Mums su dailininke Mag
dalena Stankūniene teko prisidėti prie šių 
paveikslų atvežimo Į Lietuvą. Tai dovana 
Lietuvai

Mano diena prasideda labai anksti, 
dažniausiai 1-2 vaL nakties, kai pradeda 
zirzti faksas. Labai dažnai negaliu ramiai 
pavalgyti pusryčių. Gyvenu Čikagos 
priemiestyje, o kartais su reikalais tenka 
keliauti į miestą net du kartus, ypač j 
“Draugą”, nes esu jo direktorė.

JAV turim 70 tokių lietuviškų židinių 
- mažesnių ir didesnių, - kur gyvena 
lietuvių. Didžiausias židinys, žinoma, yra 
Čikaga, kurią mes laikome išeivijos 
sostine. Čia mes sukūrėme tokį savo 
gyvenimą, ne tik kultūrinį, turim labai 
tvirtus pamatus. Mūsų pamatas yra 
lietuvybė.

Grįžkim prie Jūsų dienos. Jeigu Jūsų 
nesuranda “Drauge”, tada ieško 
“Margutyje”?

Vadovauju ir radijo programai 
“Margutis”, tai viena seniausių radijo 
programų Amerikoje, kuri egzistuoja jau 
67 metus ir veikia visuomeniniais 
pagrindais. Išsilaikom iš aukų, skelbiame 
įvykius, kurie vyksta Čikagos apylinkėse. 
“Margutis” veikia penkias dienas per 
savaitę. Tas programas veda trys žmonės, 
atvykę iš Lietuvos.

Mes prižiūrim, kad programos atitiktų 
mūsų standartą, kad nebūtų vartojamos 
kalbos svetimybės (Lietuvoje žmonės 
pripratę jas vartoti), kad būtų atitinkama 
muzika. Pateikiame daug žinių iš 
Lietuvos, nes gyvename jos džiaugsmais 
ir vargais. Mūsų valdyba yra tas užnugaris, 
kuris finansuoja: renkame pinigus stočiai 
sumokėti už eterio laiką, mokame trims 
diktoriams.

Tokių laidų Amerikoje turime 
nemažai, apie dvidešimt. Jos dažniausiai 
veikia savaitgaliais, o “Margutis” - pen
kias dienas per savaitę. Rengiame 
kultūrines programas, skelbiame 
konkursus.

Jeigu Jūsų nėra “Margutyje”, ieškome 
teatre. Turbūt vienintelėje vietoje, kur 
dalyvauja mūsų naujieji išeiviai, o jų 
Čikagoje, sako, jau apie 20 tūkstančių. Ką 
veikiame šiame teatrėlyje?

Lietuvių emigracija į JAV daugiausia 
vyko 1947-1950 metais. Iš Lietuvos išvyko 

ir nuo šalnų nenukentėję, bet jei dar 
kokią savaitę nebus lietaus, išgels. Jei bus 
vasara drėgna, žolės ir šieno priaugs iš 
viduvasario atolų.

Gegužės 16 dienos radijo apklausa 
parodė skirtingas gyventojų nuomones 
apie pagalbą kaimui. Kaimiečiai norėtų 
paramos; miestiečiai gi žino, kad pinigų 

beveik 65 proc. inteligentijos, - meno 
žmonių ir profesorių (veikė netgi 
Profesorių sąjunga).

Iš istorijos žinome, kad dar prieš 
mums atvažiuojant Amerikoje veikė 
keliasdešimt lietuvių teatrų, tarp jų - keli 
Čikagoje. Bet jie jau seniai palaidoti

Šiuo metu Amerikoje vienintelis 
teatras - Los Andžele, kuris be 
pertraukos veikia jau 45 m. Kiti du 
teatrai yra Kanadoje, mūsų kaimynystėje 
- Hamiltone ir Toronte.

Čikagoje ilgesnį laiką teatro nebuvo. 
Man kilo tokia mintis - suorganizuoti 
teatrą. Laikraščiuose, “Margutyje” 
skelbiau ir kviečiau tuos, kurie domisi 
teatru. Atsirado apie penkiolika 
entuziastų. Jie labai nori dirbti. 
Pradėjom repetuoti vakarais Jaunimo 
centre. Aktoriai repetavo per visus 
praėjusios vasaros karščius, o rudenį 
įvyko pirmasis spektaklis. Tur būt 
Jaunimo centro salė nebuvo mačiusi 
tokio antplūdžio. Ten yra 650 sėdimų 
vietų, visos jos buvo užimtos ir buvo dar 
stovinčių. Kitiems net teko grįžti į 
namus. ./

Tai neprofesionalus, kaip ir klojimo 
teatras. Jis vadinasi “Žaltvykslė”.

Jus sieja glaudūs ryšiai su senaisiais 
lietuvių vienuolynais, bažnytiniais centrais. 
Jūsų sesuo yra Nekalto Prasidėjimo seserų 
vienuolyno vienuolė Putnume, to garsaus 
vienuolyno, kur dirbo kun. Yla, kur veikia 
“Alka”. Papasakokite apie tai plačiau.

Savo visuomeninę veiklą pradėjau 
jaunimo organizacijose. Buvau dar gana 
jauna, kai mane pakvietė vadovauti 
Putnamo seselių rėmėjams. Jos kūrėsi, 
visos buvo neseniai atvykusios, 
tremtinės. Reikėjo pastogės, visko 
reikėjo. Pirmininkavau 25 metus.

Lietuvių fonde dirbau 22 metus. 
Reikėjo kaupti pinigus, statyti koplyčią, 
paskui vienuolyną. Susipažinau su 
dailininku A.Galdiku, taip pat su p. 
M.Galdikiene, jie ten ir baigė savo 
gyvenimo dienas.

Esu surengusi labai daug M.Galdiko 
parodų ne tik Čikagoje: nuo Ramiojo iki 
Atlanto vandenyno, o ir Kanadoje. 
Paveikslus mes pardavinėjome. Šie 
finansai ir sudarė mūsų materialinį 
pagrindą. Tiesa, esame išleidę ir gražią 
A.Galdiko monografiją. Tokia buvo 
pradžia.

Grįžkim prie sudėtingiausia - išeivijos 
likimo klausimo. Kun. S.Yla yra išleidęs 
studiją “Lietuvos šeimos tradicijos”, 
kuriame jis apžvelgia lietuvių orga
nizavimosi savotišką modelį: lietuviai, 
atvykę į svetimus kraštus, pirmiausia 
steigia parapiją, stato bažnyčią ir 
išsprendžia pagrindinį savo likimo 
klausimą, po to organizuoja sekmadienines 
vaikų mokyklas. Trečiasis aspektas yra 
kultūrinė veikla: šokių kolektyvai, knygos 
ir kita spauda. Kokia situacija dabar? 

valstybės ižde labai trūksta ir, jei reikės 
padėti kaimui, tai mažiau jų teks miesto 
reikmėms. Žinia, badas gyventojams dėl 
nederliaus negresia. Esame atvira 
valstybė ir trūkstamos produkcijos 
visuomet atveš iš kitų šalių, kur jos yra 
perteklius. Bet tokios negandos vis 
neduoda atsitiesti besikuriančiam 
Lietuvos ūkininkui ir itin nemalonios 
kaimo daugumai, gyvenančiai iš 3 ha

Kai 1949 m. atvykom į Čikagą, radom 
12 ar 13 bažnyčių, kurias pastatė lietuviai. 
Vietovės keičiasi. Į mūsų rajonus veržiasi 
juodieji ir ispanai iš Meksikos. Jie užima 
mūsų vietas. Kadangi jie katalikai, užima 
ir mūsų bažnyčias.

O juk mūsų veikla susijusi su bažnyčia. 
Ji mus jungia. Prie bažnyčios yra salės, 
nes dauguma mūsų tikintieji. Jie ateina į 
bažnyčią, o po pamaldų vyksta koncertai 
ar susirinkimai, paskaitos. Gyvenam 
labai plačiai išsibarstę, ypač dabar 
jaunesnioji karta. Aš Čikagoje irgi 
trumpai gyvenau. Į bažnyčią ir į lietuvių 
centrus keliauti toli. Mus Išstūmė.

Paskutinė vieta yra Cicero - Čikagos 
priemiestis, kur buvo vienas iš didžiausių 
mūsų sambūrių, ten gyveno rašytojas 
Aloyzas Baronas, prel. Mykolas 
Krupavičius, lituanistas Babrauskas, 
poetė Babrauskienė.

Dabar meksikiečiai yra užėmę visą 
mūsų parapiją ir bažnyčią, kuri lietuvių 
buvo pastatyta 1925 m. Palaimintasis 
Jurgis Matulaitis ją pašventino. Lietuviai 
čia nebeturi vietos. Klebonas yra 
amerikietis, svetimtautis. Čikagoje yra 
net 3 parapijos, kur neturim lietuvio 
kunigo.

Į bažnyčią Cicere, kur yra nedidelis 
lietuvių pulkelis, vis dėlto dar susirenka 
daugiau kaip šimtas žmonių. Ten veikia 
aktyvi Lietuvių bendruomenė “Altas”, 
“Balfas”, Šaulių organizacija. Ir jeigu ten 
bus uždaryta bažnyčia, teks likviduoti ir 
organizacijas. Tai būtų didelis nuostolis 
mūsų lietuvybei

Iš Jūsų pasakojimo aišku, kad norint 
ką nors padaryti, reikia rasti pinigų. 
Lietuvių bendruomenės veikla, tos gausios 
institucijos, projektai turi būti remiami 
pačių žmonių. Papasakokit apie savo 
dabartines programas ir tas, kurias 
rengiate.

Mums algos paprastai niekas nemoka. 
Negana to, mes patys turim apsimokėti 
visas išlaidas, pvz., kad ir kelionę į 
Lietuvą, važinėjimą į posėdžius, 
repeticijas ar telefono, fakso išlaidas. Ir 
kuo toliau, tuo sunkiau surasti 
pirmininkaujantį, nes pirmininkas visada 
labiausiai nukenčia.

’Draugas” pernai atšventė 90 m. 
gyvavimo jubiliejų. Lietuvos istorijoje tai 
pirmas toks įvykis, kad lietuviškas 
dienraštis pasaulyje eitų 90 metų be 
sustojimo. Net ir Lietuvoje tokio 
neturite. Mes tuo labai džiaugiamės. Nei 
mūsų laikraščio, nei mūsų radijo niekas 
neremia.

Tbrim savo atributiką, uniformas, 
rengiame eitynes gatvėmis. Esame 10 
autobusų vykę į Vašingtoną. Naktį 
keliavę į Vašingtoną, dieną demonstravę 
(kai atvažiuodavo koks nors 
Ševardnadzė) prie sovietų ambasados, 
paskui kitą naktį vėl autobusu atgal. 
Manifestacijas dažnai rengdavome 
Čikagoje. Visada stengdavomės įtraukti 
ir estus bei latvius, bet jų mažiau, be to, 
mes labiau susicementavę.

Ir mūsų mokyklos gerai veikia.* 
Lemento mokykloje dabar yra daugiau 
kaip 300 mokinių lietuviukų. Padaugėjo 
žmonių Jaunimo centre, kadangi pas mus 
ateina jau nemažai naujųjų emigrantų iš 
Lietuvos.

Girdėjau, kad šventės pas jus vyksta 
džiaugsmingai, žmonės kupini nepaprasto 
entuziazmo.

žemės derliaus.
Sinoptikai lietaus žada jau 

savaitgalyje. Dar kentėsim ir su viltimi jo 
lauksim, - ką daugiau bedarysi. Gal bus 
ir visai nebloga vasara. Čia tinka senas, 
guodžiantis lietuviškas priežodis: Dievas 
davė dantis - duos ir duonos.

Dr. Kazys STROLYS 
Baisogala

Iš tiesų renginiuose visada labai 
džiugu. Pvz., praėjusiais metais per 
“Draugo” jubiliejų sugalvojau pasikviesti 
tris chorus: iš Kanados, Klivlendo ir 
Čikagos. Trys stiprūs chorai. Su jais 
dirbau 3 metus. Lietuvoje pagal 
J. Marcinkevičiaus eiles buvo sukurta 
muzika. Chorai repetavo atskirai. 
Atsivežėme juos autobusais, paskui vyko 
bendros repeticijos. Reikėjo surasti ir salę 
150 žmonių chorui. Kai kas abejojo, ar į 
renginį naujoje vietoje susirinks 
klausytojų. Bet viskas vyko labai gerai, 
buvo didelio džiaugsmo ir didelių išlaidų, 
nes reikėjo orkestro, - savo neturim. Bet 
vis dėlto mes dar ir uždirbome.

Paprastai per metus organizuojame 
tris renginius. Jau esu susitarusi su 
solistais I.Milkevičiflte ir VŽemaičiu. Jie 
atvyks lapkričio 5 d. koncertuoti 
“Draugui”.

Jūsų darbą padalijus penkiasdešimčiai 
žmonių, visi būtų išgriovę iš nuovargio, 
pasipiktinę ir sakytų: nebenorim, 
nebedarysim, pavargom...

Žinau keletą temų, kurios Jums yra 
svarbios ir neduoda ramybės... Štai 
M.K.Čiurlioniogalerija, kurios turtai buvo 
padovanoti būsimai nepriklausomai 
Lietuvai. Jie grąžinti Jūsų rūpesčiu. 
Lietuvai padovanotas ir Žilevičiaus 
archyvas...

Steigiantis M.K.Čiurlionio galerijai 
buvo parašytas testamentas, kad 
kiekvienas dailininkas, kuris joje rengs 
savo parodą, galerijai padovanos vieną 
savo darbą, ir jis bus skirtas Lietuvai. 
Paveikslai buvo kaupiami 40 metų. Praėjo 
beveik 10 metų, kol jie atkeliavo į 
Lietuvą. Mūsų žmonės dar nedrįsta visko 
siųsti į Lietuvą.

Kita panaši problema yra archyvai. 
Mes turim turtingų archyvų: Čikagoje, 
Jaunimo centre, kurį globoja dr. 
Račkauskas. Turim turtingą Alkos 
archyvą Putname, prie vienuolyno. Yra 
ir kitur, pvz., Kento universitete. Ten 
medžiaga yra mikrofilmuota, o originalai, 
man atrodo, sunaikinti

Mūsų archyvus į savo globą nori 
paimti Minesotoje esantis specialus Rytų 
Europos archyvas, kuris turi didžiulius 
sandėlius. Mūsų patalpos yra 
nepritaikytos: laikraščiai genda. Pvz., kad 
ir “Draugo” archyvas. Pirmųjų 
egzempliorių, kurie buvo išleisti prieš 90 
metų, dabar jau beveik negalima 
pajudinti, nes yra pageltę ir tiesiog trupa.

Žinoma, “Draugas” dar nenori 
atiduoti savo visų archyvų į Lietuvą. 
Nežinau, kaip tą problemą reikės 
išspręsti.

Čikagoje taip pat yra muzikologijos 
archyvas. Netgi muzikai iš Lietuvos 
atvažiuoja ko nors skolintis, studijuoti. 
Turime labai turtingą fotografijų, 
lituanistinį archyvą ir kt.

Problemų daugėja, aš pati nemoku 
tvarkyti archyvų ir surasti žmonių labai 
sunku. Dažniausiai dirba pensininkai. 
Norėčiau po truputį archyvus vežti į 
Lietuvą, juos mikro-filmuoti ir vieną 
kopiją susigrąžinti. Bet tai jau priklauso 
ne nuo manęs.

Parengė 
Audronė Viktorija Škiudaitė

(“Lietuvos aidas”)
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Pats Ir pati
Čia tai Įdomūs žodžiai! Jų pagrindinė reikšmė yra savo asmenybes pabrėžimas - aš 

pats! Iš to išsivystė ir antrinė reikšmė - svarbus asmuo, ponas, valdovas ir ...savo moterį 
valdantis vyras. Lotynų kalbospolis - turtingas galingas (lot.possum aš galiu, kilęs iš 
polis sum - esu galingas. Nieko bendro su australiškais posūniais!)

Dabar gyvojoj kalboj dar yra žmonos reikšmė išlikusi pati, bet jau niekas nebesako 
Čia mano pats. Tačiau senoviškai kalbantis žmogus vieton paklausęs Kaip tamstai 
sekasi?, pasakys: Kaip pačiam sekas? Kas pas patį girdėti?

Senovės indų Žodis buvopo/z - ponas, valdovas, vedęs vyras, ii patini - ponia, valdovė, 
žmona.(Atrodo, kad šiokia tokia lygybė buvo pripažįstama).Sen.prūsų kalboje buvo 
žodis pattiniskum - santuoka. Lietuvių kalboje, šalia viešpats - ponas, yra išlikęs žodis 
viešpatni, ku rį galima p a lygjn ti su sen. prūsų waispairin - mote ris ir burtas waispattin - 
Šeimininkė. ■ ; 'C-
^hPtits, pati sustiprina prieš ar po jo eina tį žodį: pats didžitiusias, ir net sutrumpėjęs 
iki pat vis dar pasilieka valdovo autoriteto likučius: Padaryk tuojau pat!

■' Asmenybes pabrėžimas išsiplėtė ir kalbant apie gyvulius ir net daiktus: Ožka pati 
parbėgo iš miško. Pamatęs savo šluotą pas kaimyną, žmogus sako: Tai tapati, kurią aš 
paskohnauOjK žmona). Maža mergaite gah sakyti aš pati, nors dar daug laiko praeis,

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS BRISBANĖJE

IS REDAKCIJOS PAŠTO
Dėl skonio nesiginčyjama
Negaliu prisiminti tikslių žodžių, 

kuriais mūsų Balys Didysis (B.Sruoga) 
apūbudino poeziją.

Bet mintis maždaug buvo tokia, kad 
jei Tavo parašyta poezija nesukelia 
žmogaus širdy ar sieloj jokių emocijų - 
mesk į šiukšlių krepšį ir pradėk iš naujo.

Aš, subrendusi to didelio poeto 
laikais, žavėjaus jo ir panašių poetų 
poezija.

Senatvėje,deja(reikėjo matyti meną ir 
poeziją, kur dažnai niežtėjo sušukti: 
“Karalius nuogas!” Bet vis drąsos 
pritrukdavo.

Bet perskaičiusi J.Malijauskienės 
“Modernios poezijos pabarėje” (MP 
Nrl7) prisiminiau, kaip pernai (MP 
Nr23) skaičiau poeziją apie miško kaulus. 
Ji man jokių emocijų nesukėlė, tik davė 
“įkvėpimo” parašyti “poeziją” apie 
virtuvės kaulus, kuri skambėjo šitaip:

Virtuvė
Iš puodo kyšo kaulas,
Jei nebūtą pasaulyj kaulų,
Nebūtų sriubos.
Žinojau,kad mano poezija nesujudins 

nei širdies, nei sielos, bet gal suerzins 
bent uoslę, pakvipus sriubai.

Nina Kantvilienė

Keliaujantis Totemas
Šis totemas buvo įsteigtas Pan Pacific 

Jamboree laiku. Jamboree vyko 1948- 
1949 metu sąvartoje, Yarra Brae 
Viktorijos valstijoje, Australijoje.

Jau 1947 metais į Australiją atvykę 
lietuviai jaunuoliai būrėsi į skautų 
vienetus. Aukščiau minėtoje Jamboree, 
pirmą kartą Australijos skautiškoje 
istorijoje dalyvavo ir lietuviai išeiviai 
skautai, vadovaujami v.s. Boriso 
Danučio.

Už ypatingai gražų ir pavyzdingą 
pasirodymą stovykloje, australų skautų 
vadovybė įvertino lietuvių skautų vienetą, 
įteikdama vadovui stovyklinį totemą su 
sekančiu pageidavimu: “Parveškite šį 
žymenį į LAISVĄ Lietuvą!” Brolis 
Borisas tai pažadėjo.

I V-tos Tautinės stovyklos metu, 1958 
metais, Mornington, Viktorija, v. s. 
Borisas Dainutis matyt jausdamas, kad 
jis, sunkiai sergantis jau nebepamatys 
laisvosios tėvynės, perdavė totemą 
stovykloje dalyvavusiam Sydnėjaus 
skautų Vyčių Geležinio Vilko būreliui, 
tikėdamas, anot jo, kad “kas, kas, bet 
Geležinio Vilko vyčiai tikrai ištesės mano 
pažadą, duotą Pan Pacific Jamboree 
vyresnybei ir parveš žymenį ten, kur jis

Miela redaktore,
Plačiai žinomas posakis sveikame kūne 

sveika siela ne visai tiksliai verčiamas ir 
cituojamas.

Juvenalio posakis “Prašykite dangaus, 
kad sveikame kūne būtų sveikas protas” 
be reikalo trumpinamas.

Skaitome Mūsų pastogėje išsamų sporto 
skyrelį, matome kaip tobulėja sveikas 
kūnas, o mano draugai pasigenda 
kryžiažodžių, kad ir protą būtų kuo 
pamankštinti.

Jiems pritariu ir aš, o kad mano žodžiai 
nebūtų pilstymas iš tuščio į kiaurą, 
siunčiu Jūratės Zailskienės sudarytą 
Lietuvos istorijos kryžiažodžių knygelę 
Lietuvos mokykloms. Gal pasinaudosite.

Alena
NUO REDAKCIJOS: Alenos siūlymu mielai 
pasinaudosime artimiausiame numeryje. Ačiū.

Tikslus BRONIAUS STAŠIONIO 
adresas: .

9 Kelvin Grove
Winston Hills NSW 2153 

tel.: 9686 4923
(Klaidų praėjusiame MP numeryje privėlį kaukai 
griežtai nubausti. Redakcija)

Totemas - Erelio sparnai, supantys Jamboree 
emblem".Teodoro Rotco piešinys. 

buvo numatytas - į laisvą tėvynę.”
2000 - taisiais metais, minėto skautų 

vyčio būrelio įkūrėjas, v. S. Bronius Žalys 
nutarė “grįžti” namo - persikelti iš 
Australijos nuolatiniam gyvenimui į 
gimtinę - tėvų žemę. Tų pačių metų 
gegužės 7d., t. y., keturias savaitės prieš 
išvykstant, Sydnėjaus lietuvių skautų 
Aušros tunto surengto atsisveikinimo 
laužo metu, Pan Pacific Jamboree 
totemas buvo iškilmingai perduotas 
Broniui Žaliui - “tęsti ir išpildyti duotą 
pažadą”. Įteikimo ceremoniją atliko 
ilgametis brolio Žalio bendradarbis, 
Geležinio Vilko būrelio ko - įkūrėjas IV- 
tos Tautinės Stovyklos prezidentas senas 
vilkas s. Teodoras Rotcas.

Ir štai, po 50 metų, pirmasis lietuvių 
skautų Australijoje atžymėjimas yra 
pakeliui į savo nuolatinę būstinę - laisvą, 
nepriklausomą Lietuvą.

Jaučiu neišpasakytą garbę galėdamas 
raportuoti a. a. v. s. Borisui Dainučiui: 
Pažadą išpildžiau - ilsėkis ramybėje!

s. Teodoras J. Rotcas

Gegužės 7 d., sekmadienį, Brisbanės 
Lietuvių Namuose buvo surengtas 
Motinos Dienos minėjimas. Valdybos 
pirmininkas Vincas Kviklys pasveikino 
gausiai susirinkusias motinas. Linkėjo 
joms geros sveikatos ir linksmų dienų savo 
anūkėlių būryje. Į garbės prezidiumą 
pakviestos padėkos nusipclnusios 
motinos: B.Žygienė, F.Luckienė, 
M.Butkienė ir M.Lorencienė. P. Butkų 
anūkė Carla prisegė motinoms po 
raudoną jurgino žiedą. Paskaitą skaitė 
Eglė Pauras. “Motina - toks brangus ir 
šventas žodis. TU išmokei mus gimtąją 
kalbą, išauginai tautai darbščius 
žemdirbius, mokslininkus ir savanorius. 
Mes, jau metų naštos varginami, 
žilapalaukiai, bet savo motinoms liekame 
jos vaikeliai. Miela mama tu amžinai būsi 
mūsų širdyse” - sakė ji.

p.J.Einikienė angliškai kalbantiems 
svečiams papasakojo apie motinos 
šventės prasmę. Vienos motinos kilni 
idėja pagerbti motinas, greitai prigijo 
visame pasaulyje. p.J.Einikienė savo 
kalbą baigė perskaitydama liūdną 
pasakojimą apie močiutės vargus.

Mirusių motinų prisiminimui 
sugiedota Marijos giesmė. Neseniai iš 
Lietuvos atvykęs svečias p.Klemensas, 
linksmai pasveikino susirinkusius ir

Svečiuose “Vakarinės Australijos žinutės”

Motinos diena Perthe
Tęsdama atsivežtą iš Lietuvos paprotį 

švęsti Motinos Dieną pirmą gegužės 
sekmadienį, Pertho Bendruomenės 
valdyba Motinos Dienos minėjimą ruošė 
gegužės 7 d. Daug tautiečių tą dieną atėjo 
į bažnyčią, kur atvyko ir vokiškai 
kalbančiųjų bendruomenės nariai, nors jų 
skaičius pastebimai sumažėjęs. Šv. Mišias 
atnašavo kun. dr. ASavickis, patarnavo 
A.Malinauskas, vargonais grojo 
VRadzivanas. Gegužės mėnesį giedamą 
švč. Mergelės Marijos litaniją vokiškai 
giedojo kun. Savickis, o dalyviai atsakė 
nustatytu refrenu.

Pamaldos užsitęsė ilgiau kaip 
paprastai ir bažnyčioje dalyvavę, į 
Lietuvių Namus atvykę jau rado ten 
daugelį sėdinčių už padengtų stalų. 
Kiekvienai prie stalo sėdinčiai motinai 
Eglė Kairienė davė po chrizantemos 
žiedą. Nuotaika salėje buvo šilta ir 
draugiška ir gražių žodžių motinoms 
negailėta . Dalyvavo viso 43, įskaitant 3 
mažutėlius.

Baigęs pardavinėti pietų bilietukus, 
iždininkas paprašė susirinkusius pasiimti 
paruoštus valgius ir dėtis sau kiek kas ko 
nori, nes maisto buvo daug ir jo taupyti 
nereikėjo.

Po pietų ALB Pertho apylinkės 
valdybos pirmininkė Eglė Kairienė su 
savo mažaja dukrele Gabriela ant rankų 
pradėjo minėjimą padeklamuodama 
trumpą eilėraštį skirtą Motinai. Ji 
pasveikino susirinkusias motinas, 
palinkėjo joms geros sveikatos ir ilgiausių 
metų. Tada pakvietė Vytautą Radzivaną 
skaityti paskaitą.

Prelegentas pradėjo sakydamas, kad 
daug, labai daug kartų esame girdėję 
paskaitas apie motinas, apie kurias daug 
gražių žodžių pasakyta. Šia proga jis 
norėjo kalbėti apie motinystę platesne 
prasme - apie jos esmę. Sakė, kad yra 
“motina”, kuri kūrinį pagimdo. 
Menininkas, pavyzdžiui semiasi įkvėpimo 
iš įvairių šaltinių, kuriuos galima 
pavadinti jo kūrybos motinomis. Meilė 
gali būti įkvėpimo šaltiniu ir vyrui, ir 
moteriai, ir vaikui ir todėl tas kūrybinis 
įkvėpimas vaizduojamas motinystės 
pavidalu. Yra ir pasakymas “Necessity is 

pavaišino lietuviškos duonos kepalu.
Po trumpos pertraukos įvyko meninė 

programa. p.Filomena Luckienė, su giliu 
įsijautimu deklamavo K.Kaminsko 
eilėraštį “Motina”. Choras, vadovaujamas 
R.Platkauskienės, padainavo dvi dainas 
“ Jau pražilo plaukai ant galvelės” ir “Kur 
Nemunas”. Jaunoji Carla perskaitė 
rašinėlį “Kas yra motina”. F.Luckienė 
skaitė K.Kaminsko poemą “Norėčiau 
pasakyti”. Pabaigai choras padainavo 
“Mamos dalia” ir linksmą dainą “Ar 
galima, mama?”. Chorui padėjo paruošti 
dainas ir akomponavo pianistė Edita 
Furmanaitė.

Po koncerto buvo pasveikinta mūsų 
nepamainoma deklamatorė, choristė, 
ilgus metus buvusi lietuvių namų 
šeimininkė Filomena Luckienė sulaukusi 
80 metų. Jubiliejaus proga, jai įteikta 
didžiulė rožių puokštė ir sugiedota 
“Ilgiausių metų”. Valdybos pirm. 
V.Kviklys padėkojo programos ruošėjams 
ir pakvietė visus prie pietų stalo.

Puikius pietus pagamino šeimininkė 
p.M.Kviklienė. Vėliau ant stalo atsirado 
didžiulis tortas, kurį iškepė ir padovanojo 
mamytėms Elytė Malinauskienė. Greitai 
prabėgo linksma popietė savųjų tarpe.

Regina Platkauskienė

the mother of invention” ir dar daug 
panašių pasakymų apie motinystės esmę. 
Yra daug pasakymų ir apie žemę, 
vadinant ją šventa motinos žeme. Mūsų 
laikų žmogus - jei nemato, tai netiki. Savo 
motiną jis pažįsta, bet ar tikrai ją įvertina, 
nepažinęs motinystės esmės? Ryšys tarp 
motinos asmens ir jos esmės randamas ir 
pasakyme "Lietuvos šventa žemė 
motinėlė”. Todėl jos negalima teršti, nes 
kaip rūpinamės savo motinos sveikata, 
taip reikia prižiūrėti ir žemę. Kalbėjo jis 
ir apie Dievo motiną Mariją. Kai gegužės 
mėnesį giedame Jos litaniją, reikia 
įsisąmoninti Jai skiriamų žodžių prasmę, 
Jos kaip motinos įvairius apibrėžimus. Ar 
ne tą patį esame patyrę ir iš savo 
žemiškųjų motinų? Kristus įkūrė šventą 
motiną Bažnyčią, kuri atlieka dvasinį 
auklėjimą.išganymui. Tik moteris gali būti 
mūsų motina, bet motinystės dvasioje gali 
veikti visi, kam rūpi kūryba, meilė, 
auklėjimas. Darbai kitų labui irgi gali būti 
rišami su motinystės esme. Mylėkime 
savo motinas, mylėkime ir tą gyvenimo 
srovę, kuri jas apjungia viename tiksle.

Po paskaitos susirinkusieji pakviesti 
sugiedoti “Marija Marija”, giesmei 
pianinu akomponavo kun. Savickis. Jis 
minėjiman atvyko kiek vėliau, nes 
vokiškai kalbantieji jam buvo suruošę 
išleistuves bažnyčios kieme. Giesmės 
posmai skambėjo gražiai ir harmoningai.

Po to Valė Repševičienė perskaitė 
B.Steckio paruoštą paskaitą apie Motinos 
psichologinę, socialoginę ir antropologinę 
prasmes.

Pats Balys Steckis perskaitė savo 
kūrybos eilėraštį, pasakydamas, kad tai 
jo mintys šiai dienai. Minėjime dalyvavęs 
svečias iš Geelongo Jonas Tamošiūnas 
padeklamavo eilėraštį jau jam pamiršto 
poeto. Sakė, kad tas eilėraštis dažnai 
kartojasi jo mintyse.

Pabaigoje pirmininkė pranešė, kad 
šiandien bendruomenės metinis susi
rinkimas neįvyks ir jis nukeliamas 
vėlesniam laikui. Tada, motinoms sėdint, 
sudainuota joms ilgiausių, laimingų ir net 
vaisingų metų!

Minėjimas baigtas loterija ir kavute.

□
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Priėmimas Wollongong’e
Gegužės 10 d. naujame šio miesto 

krepšinio stadione Entertainment Cen
tre įvyko priešolimpinis šio stadiono 
pristatymas ir supažindinimas su 
priešolimpinėmis krepšinio varžyboms 
rugsėjo 11-12-13 dienomis. Į šį pristatymą 
buvo pakviesta šio miesto vykdomoji ir 
sportinė valdžia, krepšinio vadovai, 
Australijos vyrų ir moterų treneriai, o taip 
pat Lietuvos Garbės Generalinis konsulas 
Viktoras Šliteris ir aš. Prieš susirinkusius 
salėje svečius įžygiavo šio miesto 
sportinėmis uniformomis apsirengę 
berniukai ir mergaitės, nešdami valstybių
- būsimų varžybų dalyvių pavadinimus ir 
vėliavas. Čia dalyvausiančių valstybių 
olimpinės rinktinės bus: vyrų - Autralija, 
Lietuva, Jugoslavija, Prancūzija ir moterų
- Australija, Prancūzija, Kanada, 
Brazilija, Lenkija ir Slovakija.

Atidarymo žodį ir pasveikinimą tarė 
Wollongong Sports Ground Trust 
generalinis menedžeris Stuart Barnes, 
pakviesdamas svečius supažindinti su 
būsimomis komandomis šio stadiono 
menedžerį Milton O’Brien. Jis trumpai 
papasakojo apie komandų pajėgumą, 
pabrėždamas, kad šiame mieste tai bus 
istorinis dalykas, kai tiek daug pajėgiausių 
krepšinio komandų čia žais. Kalbėdamas 
apie Lietuvą pabrėžė, kad Lietuva tai 
tradicinė krepšinio jėgainė (powerhouse)

Fairfield City Farm was the venue for 
this year’s first excursion (įskyla). Despite 
the inclement weather almost EIGHTY 
scouts and parents turned up. Elena Erzikov 
and Laura Belkus organized the excursion 
on behalf of the “Ausros Tuntas”. The 
scouts, despite the dampness of the ground, 
had a “full on” day with various farming, 
and some not so farm-like, activities keeping 
them amused. A get to know session with 
the resident three metre python (attached to 
a handler) was meet with some skepticism 
by the grown-ups whilst the youngsters 
couldn’t wait for their turn to “pat the pet”. 
Eventually with some coaxing Roma Gakas 
and Kristina Rupsys had a “pat” however 
there was no way known that Alma 
Rowntree would venture within five metres 
of the reptile.

It was now time to split the scouts into 
four groups to commence their separate 
group activities. Group leader for the 
youngest troop was Belinda Wilson- Homas 
who was assisted by Darius Gakas. The first 
venture of Dominic Gakas, Todd Jablonskis, 
Natalija Lee, Tadas and Irena Kapočius was 
to visit the farm nursery and help feed the 
baby animals. These little “white tie” 
dynamos attacked their allocated tasks with 
much gusto with their troop leader finding 
it difficult to keep pace.

One “red tie” troop was made up Darius 
Popenhagen, Darius Kazokas, Andrius 
Belkus, Lydia Karp, Emilija Rupsys, Maree 
Kavaliauskas, Alana Rowntree, Lara Kains, 
and Kate Kazokas and supervised by Jonas 
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ne tik Europoje, bet ir pasaulyje, užtat 
pirmosios rungtynės su Australija bus 
ypač įdomios. Taip pat labai stiprūs yra 
dabartiniai pasaulio čempionai 
jugoslavai. Po komandų pristatymo jis 
pakvietė Australijos vyrų ir moterų 
olimpinių krepšinio rinktinių trenerius 
Barry Barnes ir Tom Maher trumpai 
papasakoti apie savas ir kitas čia būsimas 
komandas.

Tai buvo labai malonus ir draugiškas 
susipažinimas su šio miesto sporto 
vadovais ir kitais paskirų komandų 
atstovais, viską užbaigiant prie lengvų 
užkandžių stalo.

Galutinis varžybų tvarkaraštis
Pirmadienis, rugsėjo 11d.: 6val vakaro 

moterys Prancūzija - Kanada; 8val.vakaro 
vyrai Australija - Lietuva;

Antradienis, rugsėjo 12 d.: 6 vai. 
vakaro moterys Australija - Brazilija; 
8val.vakaro vyrai Lietuva - Jugoslavija;

Trečiadienis, rugsėjo 13 d.: 6val. 
vakaro moterys Lenkija - Slovakija; 8val. 
vakaro vyrai Jugoslavija - Prancūzija;

Ketvirtadienis, rugsėjo 14 d.: 7 vai 
vakaro Krepšinio sezono atidarymas 
Lietuva - Wollongong Profesionalai 
Hawks.

Naujos bilietų kainos
Kaip pranešė stadiono menedžeris yra 

galutinai nustatytos bilietų kainos į
pirmąsias trejas rungtynes. Jos yra: 
pirmasis sėdynių ratas apie 20 eilių 
kainuoja 39 dol., antrasis ratas aukščiau 
šone 24 dol. Nuolaidos čia duodamos 
pensininkams ir studentams - šone 20 
dol.ir gale 16 dol. Vaikams 3-16 metų 
pirmosios vietos 24 dol, antrosios šone ir

Wild - Almost!
and Danute Lee. Their first adventure was 
to observe the native and Lake Animals and 
then complete a quiz. During their 
wanderings two of the younger brigade were 
beset upon by a HUGE EMU but to the 
rescue came Jonas Lee, who with “Crocodile 
Dundee” type hand movements actually 
made the BIG BAD BIRD sit down and go 
to sleep. Jonas is now affectionately called 
“Crocodile Johnlee”.

Viktoriukas Sliteris and Audrey 
Markowskei supervised the second group of 
“red ties”. Their first task was the “memory” 
game whereby twenty-eight objects were 
placed on a table and after two minutes of 
intense concentration the objects were 
covered by a blanket and the group had to 
remember and list what was on the table. 
To nobody’s surprise this group of Dalius 
and Julian Wilson, Mattias Braach- 
Maksvytis, Christopher Kavaliauskas, Luke 
Kains. Sarah Markowskei, Nerija Rupsys, 
Giorgja Gakas, Alija and Isabelle Stasionis 
remembered 26 out of the 28 objects.

Group four, the “"yellow ties”, began 
their day by doing a refresher course in knot 
tying. Liuda Popenhagen and David 
Rowntree put them through their paces with 
some added assistance from Raymondas 
Vingilis and Kajus Kazokas. This was the 
largest group consisting of Louis Garrick, 
Mantas Zegeris, Alexander Karp, Rimas 
Kazokas, Jonathan Lee, Nikolas and 
Natasha Potter, Melissa Belkus, Elissa and 
Kristina Erzikov, Renata Popenhagen, 
Yasmina Gakas, Nicoletta Braach- 
Maksvytis and Jenna Kazokas.

A whip-cracking exhibition was next on 
the agenda followed by the milking in which 
most of our scouts took an active part. Lunch 
was next with “chefs” Mark Wilson, Jerry 

gale po 15 dol.Su mūsų konsulu mes 
užsakėme antrojo rato pačioje pradžioje 
šone ir galiniame šone po 7 eiles, vienoje 
eilėje 14 vietų.

Jei kas iš pensininkų ir studentų 
norėtų su nuolaida užsisakyti šono vietas, 
tai prašom tai pranešti. Visi norintieji 
užsisakyti vietas ir bilietus prašome tai 
padaryti pas ALaukaitį 18 Miller avė, 
Ashfield 2131, tel 9798 0306 ar pas 
V.Šliterį, tel 9498 2571 pinigus sumokant 
sekmadieniais Lietuvių klube ar 
pasiunčiant čekį paštu. Tai prašome 
padaryti kuo greičiau. Jeigu bus 57 
norintys, tai vešime autobusu iš 
Benkstowno Lietuvių namų iki stadiono. 
Kaina 10 dol. Jeigu autobusas bus 
nepilnas, tai kainuos daugiau. Pranešti 
užsakant bilietus į rungtynes. Išvykimo 
laikas bus praneštas vėliau.

Valio Gold Coast lietuviams
Beveik kas antradienį, klausydami 

mūsų Lietuviškąją Radio valandėlę, 
girdime sodrų Juozo Songailos balsą, 
pranešantį apie savo apylinkės lietuviškus 
nutikimus ir subuvimus. O šis auksinės 
pakrantės daugumos pensininkų 
gyvenimas yra tikrai nuostabus ir 
įspūdingas. Tai daugumoje, neapsiriksiu 
pasakydamas, turtingi pensinio poilsio 
užsitarnavę tautiečiai, suvažiavę iš kone 
visos Australijos. Manytum, kad čia jie tik 
saulėje gulėtų, maudytųsi vandenyno 
bangose ir jei dar noras yra, stebėtų 
pajūrio gražuoles. Bet pasirodo to visko 
jiems neužtenka ir lietuviška tautinė 
ugnelė dar nėra užgesinta. Energingų 
Juozo ir Joanos Songailų vadovaujami jie 
švenčia visas mūsų valstybines ir tautines 
dienas, rengia paskaitas, paįvairintas 
lietuviškų grožybių parodėlėmis. Jie turi 
ir Moterų ratelį, kuris susitinka kiekvieno 
mėnesio pabaigoje ir kuriam dabar 
vadovauja Gražina Šteinertienė. Jie 
gražiai atšventė ir Motinos dieną, įsijungė 
į Australian - Baltic Friendship Society, su 
latviais ir estais minės išvežtųjų į Sibirą 

Belkus and Eddie Karp providing sizzling 
sausages and fabulous frankfurts for all to 
devour.

The afternoon activities included a 
demonstration by the working dogs as they
herded the sheep and finally all of the scouts 
were given horse rides.

The smiling faces were proof enough 
that a great day was had by all I 

gedulo dieną, dalyvaus bendrame 
koncerte, rengs gegužines ir kita.

Nežinau, kiek čia gyvena lietuvių, 
tačiau jie sugeba kas mėnesį lietuvių - 
anglų kalbommis išleisti "Gold Coast 
Lithuanian Newsletter”, kurio redaktoriai 
yra viso to lietuviškojo gyvenimo varomoji 
jėga Juozas ir Joan Songailos. Ypatingai 
džiugu ir malonu, kad ponia Joana, 
būdama tautybės ne lietuvė, taip 
nuoširdžiai ir gražiai įsitraukė į 
lietuviškąjį darbą ir vilkėdama mūsų 
tautinius drabužius, visomis progomis ji 
taip gražiai reprezentuoja Lietuvą, kad 
daugeliu atžvilgių ji gali būti ir labai 
gražus pavyzdys net mūsų apsnūdusioms 
tautiečiams.

Čia ir sportininkai nesnaudžia
Neatsilikdami nuo visų kitų 

pensininkų, į šį pajūrį atsikėlė gyventi ir 
keletas buvusių mūsų žinomų sportininkų. 
Tai iš Sydnėjaus Marija ir “žemaitis“ 
Donas Atkinson, bei jų sūnus 
krepšininkas Gary, iš Adelaidės Olga su 
vyru Kalninš, Gediminas Rakauskas su 
žmona ir dar gal keli. Dabar jie čia 
nežaidžia nei krepšinio, nei tinklinio, 
tačiau reguliariai renkasi golfo aikštelėje, 
gal kartais jie įsteigs Brisbanės “Baltijos” 
padalinį ir dalyvaus Sydnėjaus sporto 
šventėje.

Gal žemaitis taps Jonu
Marija ir Donas Atkinson savo 

gražioje rezidencijoje Palm Beach, Gold 
Coast birželio 24 rengia tradicines 
lietuviškas Jonines. Puiku, gal daug kas 
nežino, kad prieš keliolika metų mūsų 
žymusis krepšininkas Donas Sydnėjuj 
buvo įšventintas į Žemaičių ordiną ir tapo 
tikru žemaičiu. Net ir viešėdamas 
Žemaitijoje jis dėvėjo sportinį švarką su 
užrašu ant nugaros “Aš Žemaitis”. Gal 
kartais dabar per Jonines šiam žemaičiui 
bus duodamas ir žemaitiškas Jono vardas, 
o tada į šias krikštynas tai ir aš būtinai 
atskrisčiau, nes tai mano name jis buvo 
įšventintas į žemaičius. □

Iš Jeronimo Belkaus nuotraukų 
atrodo, kad Išvykoje buvo linksma 
Ir mažiems Ir dideliems, Ir žmonėms, 
ir Jų keturkojams draugams_
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Melburno Bendruomenės metinis 
susirinkimas

2000 gegužės 7 d. Melburno tautiečių būrys susirinko peržvelgti praėjusių metų 
bendruomenės veiklą. Susirinkimo pabaigai valdyba parodė dokumentinį filmą apie 
rašytoją Marių Katiliškį.

Jau penkerius metus Melburnas turi labai mielą ir veiklią Bendruomenės valdybą 
vadovaujamą Andriaus Vaitiekūno. Yra malonu turėti reikalus su šios valdybos nariais 
-jie pilni jumoro ir degtukų neskaldo įsivaizduotoms komplikacijoms gaminti.

Susirinkimo dalyviai, išklausę Andriaus pranešimą, šaukė Andriui: Patsai turi 
parašyti į laikraštį, ką čia mums priminei! Andrius sutrumpintai taip ir padarė.

Senoji apylinkės valdyba pasiliko dar vieneriems metams, bet Dr. KZdanius 
pasitraukė. Į jo vietą atėjo Gediminas Stankus. Linkime geros sėkmės Dr. Zdaniui ir 
toliau darbuotis savo naujame kabinete.

Elvira Šurnienė

Apylinkės Valdybos Andriaus Vaitiekūno pirmininko pranešimas 
(santrauka)

Dabartinė ALB Melburno Apylinkės 
Valdyba buvo išrinkta 1999 gegužės 2d. 
Išrinkti buvome penki, iš tiek pat 
kandidatų. Pirmame posėdyje 
pasiskirstėm pareigom taip: pirmininkas
- Andrius Vaitiekūnas, vice pirmininkas
- Dr. Kazys Zdanius, sekretorė - Irena 
Vilkišienė, iždininkas - Raimundas 
Samsonas, narys - Feliksas Sodaitis.

Tas, kad nebuvo daugiau kandidatų į 
valdybą, rodo stoką norinčių vadovauti 
lietuvių bendruomenei. Tai yra problema. 
Dabartinės valdybos nariai jau yra 
pasakę, kad neketina vėl stoti į ją kitais 
metais. Jau ir šiandien iš valdybos 
pasitraukia vienas narys. Reikia 
vadovaujamam mūsų bendruomenės 
komitetui naujo kraujo. Siūlau dabar, 
nors šiuo ankstyvu laiku, visiems 
bendruomenės nariams rimtai pagalvoti
- kitais metais rinkimai, ar galėčiau aš 
kandidatuoti į apylinkės Valdybą?

Dabar apie šios Valdybos atliktus 
darbus.

Stengėmės tinkamai pažymėti tautines 
Lietuvos šventes, organizavome 
minėjimus, kuriuose bendruomenė galėjo 
susieiti ir prisiminti bei pagerbti tai, kas 
mums yra šventa ir svarbu.

Pernai, birželio 13 d., suruošėm 
Gedulo ir Vilties Dienos minėjimą, 
kuriam atitinkamą paskaitą apie

MELBURNO SKAUTININKŲ RAMOVĖS VEIKLA
Melburno Geelongo skautininkų veikla 

2000 metais yra turtinga. Atrodo, kievieną 
mėnesį vyko kas nors nauja ar įdomaus. 
Sausio mėnesį skautininkai padėjo Džiugo 
Įtinto “Knygnešių” stovykloje. Stovyklos 
viršininkė buvo v.s. Rasa Statkuvienė, 
keturi skautininkai dirbo virtuvėje, kiti 
padėjo mokinti patyrimo laipsnius ir net 
pora ėjo iškylon su skautais.

Vasario 6 d., sekmadienį, įvyko 
skautininkų gegužinė You Yangs kalnų 
parke, patogi susitikti Geelongo ir 
Melburno skautininkams. Dalyvavo ir 
neskautai. Buvo proga padainuoti 
skautiškų dainų (jas pravedė ps. Loreta 
Čižauskaitė - Tigani), pavalgyti pietus 
šviežiame ore ir pasivaikščioti eukaliptų 
prieglobstyje. Vieni užlipo į Flinders 
kalnelio viršūnę, kiti apėjo didžiulę uolą, 
dalis laukė sugrįžtančių. Visi pagal savo 
išgales. Gegužinės metu buvo pravesta 
loterija paremti skautus, kurie šiais metais 
dalyvaus X Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongrese Autralijoje.

Kovo 19 d. skautininkai prisisdėjo prie 
šv. Kazimiero, skautų globėjo šventės. Šv. 
mišių metu ps. Zita Prašmutaitė pravedė 
giedojimą ir suorganizavo tikinčiųjų maldų 
skaitymus. Po mišių Kaziuko mugėje, ps. 
Onutė ir ps. Linas Prašmutai darbavosi prie 
pyragų ir kitų skanėstų stalo, o v.s. Dana 

Padėka
Mūsų brangiam sūnui Rimantui Ramanauskui netikėtai mirus 29. 03. 00, 

mieliems tautiečiams pareiškusiems užuojautas mūsų liūdesy, raštu, žodžiu ar 
telefonu, ir palydėjusiems Jį į amžiną poilsį,

Nuoširdžiai dėkojame
Wilhelmine, Jonas, Barbora

Ramanauskų ir Šumsku šeima

išvežimus paruošė ir skaitė p.Marytė 
Šidlauskienė. Valstybės šventės proga 
mums įdomią paskaitą, tema Lietuvos 
Gynyba, skaitė iš Kanberos atskridęs Dr 
Algimantas Kabaila. Pernai suėjo 60 metų 
nuo Molotovo - Ribbentropo pakto. 
Prisiminti šią lemtingą Lietuvai sutartį, 
mums suruoštame Juodojo Kaspino 
Dienos minėjime paskaitą skaitė p. Alena 
Karazijienė. Po šios paskaitos rodėme 
dokumentinį filmą Baltijos kelias apie 
Baltijos šalių žmonių rankų susijungimą 
kovoje prieš tos sutarties kenksmingas 
pasekmes.

Šiemet, Vasario 16 proga minėjimo 
organizavimą Valdyba pavedė jaunimui - 
Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjungai. 
Ačiū jiems už puikiai atliktą darbą ir 
linkime daug sėkmės su X Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso ruošimu. Po 
šio minėjimo irgi buvo rodoma video 
juosta, šį sykį Lietuvos Charta, 
iliustruojanti pokarinių lietuvių 
emigrantų bendruomeninio gyvenimo 
kūrimąsi.

Minėjimuose dalyvavo ir talkino daug 
bendruomenės narių ir organizacijų. 
Visiems, bendruomenės vardu, tariame 
nuoširdų ačiū/

Be kitų renginių buvo suorganizuotas 
bendruomenės pasikalbėjimas su 
p.Gabrielium Žemkalnio (lapkričio 11

Lynikienė ir p.s Jūratė Šimkienė pravedė 
loteriją.

Balandžio 10 d., ps. Andriaus 
Vaitiekūno namuose, skautininkų sueigoje 
dalyvavo ypatingas svečias rekolekcijoms 
iš Kauno atvykęs J.E. vyskupas Rimantas 
Norvilą. Sueigos metu vyskupas papasakojo 
apie savo gyvenimą ir atsakė į klausimus. 
Vyskupo užklausti, skautininkai papsakojo 
apie Džiugo Tunto veiklą Melburne. 
Skautininkų Ramovė įteikė vyskupui auką 
Kaimo kunigų seminarijai.

Sueigos proga, Džiugo Tbnto tuntininkė 
v.s. Rasa Statkuvienė įteikė ps. Rimui 
Skeiviui Tėvynės sūnaus medalį irpadėkojo 
už jo nuolatinę paramą skautams, ypač 
tvarkant palapines ir atliekant virėjų bei 
akordeonisto pareigas stovyklose. Sueigos 
metu visi dalyviai pasirašė atvirutę s. Povilui 
Kviečinskui, linkėdami jam greit pasveikti 
po operacijos ir v.s. Prel. Dr. Pranui 
Daukniui su velykiniais sveikinimais. 
Sueigą užbaigėm skautiška “Ateina 
naktis”.

Prieš išsiskirstant vyskupui buvo 
parodytas Pietų kryžiaus žvaigždynas, kad 
žinotų kur sugrįžt.

Sesės v.s. Rasa Statkuvienė ir ps.Zita 
Prašmutaitė aplankė prel. v.s. Praną 
Dauknį prieš Velykas, pasveikino visų 
skautininkų vardu ir įteikė skautininkų 

d.), kur jis kalbėjo apie savo darbą, kaip 
PLB-ės atstovo Lietuvoje. Taip pat 
surengėme atsidėkojimo popietę (š.m. 
vasario 13 d.) Juozui Mikštui už jo 
daugelio metų darbą mūsų bend
ruomenei.

Stengėmės paremti ir du svarbius 
renginius Lietuvoje: vajus telkti finansinę 
paramą Vilniuje pernai spalio mėn. 
rengiamam kongresui komunizmo 
nusikaltimams įvertinti ir filmo “Vienui 
vieni”, skirtą partizanų kovai už 
išsilaisvinimą atminti, statymui. Aukų ir 
loterijos dėka į Lietuvą siuntėm šiems 
tikslams 3 114 dol.

Iš kitų renginių galima paminėti dviejų 
Lietuvos virtuozų muzikantų - 
saksofonisto Petro Vyšniausko ir 
birbyninko Antano Smolskaus koncerto 
suruošimą.Tai buvo reta proga mums 
susipažinti su tokio rango lietuviais 
meistrais. *

Apylinkės Valdyba taip pat stengėsi 
tinkamai atstovauti lietuvius valdžios ir 
kitose įstaigose. Labai svarbi tarp jų yra 
Victorian Multicultural Commission, kuri 
remia mus finansiškai.

Prieš savaitę teko susitikti su prof. 
Bernard Hickey, Italijos Lecce 
Universiteto dėstytoju. Jis labai 
susidomėjo Lietuva ir lietuviais po to, kai 
neseniai viešėjo Lietuvoje pakviestas į 
Vilniaus Universitetą dėstyti australų 
literatūrą. Viena jo tyrimo temų yra 
žmonių susitaikymas (reconciliation) su 
aplinka - pavyzdžiui kaip emigrantai 
Australijoje susitaiko su savo nauja 
gyvenviete.

Į savo studijas jis žada įtraukti ir 
lietuvių emigrantų į Australiją 
klausimą.Prašo knygų anglų kalba apie 
lietuvius Australijoje Lecce Universiteto 
bibliotekai. Galvoju,kad verta mums 
palaikyti tokius santykius, ypatingai kai 
jie siejasi su studijų apie lietuvius 
patobulinimu.

Per spaudą buvo pranešta, kad LR 
Prezidentas V.Adamkus ir LR Seimo 
Pirmininkas prof. VLandsbergis atvyksta 

Melbourno skautininkai su vyskupu Rimantu Norvilą.
pasirašytą atvirutę.

Primenu skautininkams, kad 
neužmirštumėt aplankyti mūsų dvasios 
vadą Justin Villa prieglobstyje, 2 Caravan 
St. Balwyn, tel 9816 0111. Taip pat buvo 
nusiųstas velykinis sveikinimas Ramovės 
buvusiai pirmininkei v.s. Jonei 
Žitkevičienei, kuri šiom dienom daugiau 
laiko praleidžia namuose.

Gegužės mėnesį skautininkai ilsisi, bet 
neužmiršo pasveikinti v.s. Broniaus Žalio 
Sydnėjuj, jo ir žmonos išleistuvėse prieš 
išvykstant pastoviai apsigyventi į Lietuvą. 
Sveikinimą perdavė Australijos rajono 
Vadas v.s. Henrikas Antanaitis.

Skautininkai neturėtų nusiminti kad 
truputį ilsimės nuo skautiškų užsiėmimų, 
nes prieš akis šiais metais planuojama 
įdomių susitikimų. Kitą sueigą turbūt 
šauksime pas s. Povilą Kviecinską Sunbury 
priemiestyje.

Tada bus progos ir broliui ps. Jonui 
Vizbariui dalyvauti, nes jis gyvena toje

ALB Melbourno apylinkės 
pirmininkas Andrius Vaitiekūnas.

j Australiją Sydnėjaus Olimpinėms 
Žaidynėms. Norėdama pasinaudoti šia 
proga, valdyba pakvietė juo, su žmonomis 
atvykti į Melburną susitikimui su mumis. 
Tikimės, kad jie atras tam laiko.

Baigdamas norėčiau visus paraginti 
bendruomenėje dirbti, veikti.

Naudokimės šiais namais, ateikime čia 
pavalgyti, kvieskime kitus, bandykime 
daryti taip, kad mūsų bendruomenė 
augtų, plėstųsi, pasidarytų aktyvesnė. Kai 
yra ruošiami renginiai, minėjimai, filmų 
rodymai, ateikime visi, remkime ir 
džiaukimės mūsų kultūra, kalba ir vienas 
kito draugyste.

Norėčiau ypač pagirti jaunimą, kad jis 
stengiasi veikti, kurti ir apsiėmė ruošti X- 
jį PLJ Kongresą. Remkime juos, kad 
pasisektų jų siekis - jie yra mūsų ateitis.

Baigdamas norėčiau padėkoti 
valdybos vardu, visiems,kurie prisidėjo 
prie valdybos darbų: padėjo įgyvendinti 
mūsų siekius bei planus ir kurie kam nors 
aukojosi tų tikslų atsiekimui.

Širdingas ačiū visiems.

pačioje gatvėje kaip ir brolis Povilas ir po 
trumpos ligos jaučiasi stipresnis, ps. Liudas 
Bungarda jau pakvietė skautininkus į 
Qeelongo Židiniečių sueigą. Datos bus 
praneštos vėliau.

Jau žinoma kada skautininkai virs 
pietus Melburno Lietuvių namuose - tai 
rugpjūčio 13 d. (Girdėjau, kad Geelongo 
Židniečiai sėkmingai išvirė pietus 
Geelongo lietuvių bendruomenei Motinos 
Dienos proga). O metų gale, lapkričio 
mėnesį, nuvyksime pas Juozą Laukaitį 
paragauti lietuviškų patiekalų.

O jei kas vidury žiemos tikrai pasiilgs 
lietuvių skautiškos veiklos, kviečiu 
apsilankyti lietuvių skautų interneto 
puslapyje www.skautai.com

Budėdama su jumis

S. Birulė Prašmutaitė 
Skautininkų Ramovės pirmininkė
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SIDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBE
Esame dėkingi Dr. Irenai Brogaitei 

iš Panevėžio už atsiųstą vaizdajuostę 
“Nemuno Lietuva“. Tai ekologinis žygis 
Nemunu kartu su Vidmantu Urbonu, 
vykusio 1999 m. liepos 17 - 24 dienomis. 
Artimoje ateityje šeštadieny ji bus 
rodoma Klube, sekite spaudą.

Kaip malonu bendradarbiauti su 
žmonėmis, kurie, kartu dirbdami, velka 
tą vežimą, braukia prakaitą, bet visą tai 
daro lengvai, be pykčio, neirzdami, su 
šypsena, tarsi tai būtų vieni niekai. Prieš 
kurį laiką į mūsų “valdžią” įsijungė 
Ramona Rataitė- Zakarevičienė. 
Nusižiūrėjome į ją kaip į aktyvų Lietuvos 
Baleto Bičiulių šulą. Jos įdedamas darbas 
Klube, nors ir per tą trumpą laiką, mums 
visiems jau yra akyvaizdžiai matomas. 
Ramona jau keletą metų verčiasi 
prabangių maudymosi kostiumų kūryba 
ir gamyba, kuri yra atkreipusi dėmesį 
tarptautinėje rinkoje.

Sydnėjaus Technologijos Instituto 
Madų Kūrėjų vyriausias dėstytojas John 
Scriven jau kokia 14 metų, surinkęs savo 
gabiausių studentų grupę, vežioja po 
pasaulį garsinti Australijos sukurtas 
madas ir atrinktas kai kurias bendroves, 
kurios atitinka pasaulinei rinkai. Šioje 
grupėje jau ne pirmą kartą buvo 
pristatomi ir Ramonos kūriniai.

Šių metų išvykai Ramona pasiūlė 
Lietuvą ir gavo šiltą priėmimą iš 
Klaipėdos Universiteto Meno Katedros 
ir “Žuvėdros”. “Australijos Didysis 
Madų Paradas”, kuris kiekvienais metais 
gastrolėms išvyksta birželio mėnesį, 
lankysis: Kairo, Londone, Vilniuje, 
Klaipėdoje, Paryžiuje, Venecijoje, 
Romoje, Atėnuose ir Mykonos. 
Sydnėjiškiai turės progos pamatyti tai 
Lietuvių Klube.

Išvykos dalyviai, kurių grupė susideda 
iš 30 - 35 asmenų, patys apsimoka už 
kelionės bilietus. Kartu su vadovu vyksta 
dizaineriai, modeliuotojai, plaukų ir 
kosmetikos specialistai ir jų padėjėjai. 
Parado tikslas parodyti kas yra naujausia 
Australijos madų pasaulyje.

Gaunasi gražus mišinys: vienoje dalyje 
yra dizaineriai, kurių grupėje yra ir mūsų 
Ramona Rataitė-Zakarevičienė su savo 
“hand-printed” maudymosi kostiumų 
kolekcija, kitoje dalyje kartu vyksta 
Sydnėjaus Nacionalinio Madų ir Tekstilės 
Instituto gabiausi studentai. Jei norite, 
kad visa tai galėtų pamatyti ir Jūsų 
giminaičiai, bei artimieji Lietuvoje, tai 
jų informacijai: Vilniuje jie bus 
antradienį liepos 4 d., o Klaipėdoje 
trečiadienį liepos 5 d.

Visas pelnas, gautas iš šių madų 
demonstravimo, tiek mūsų Klube, tiek 
Lietuvoje, bus skiriamas Klaipėdos 
Universiteto Meno Katedrai ir 
“Žuvėdrai”. Ačiū Tau, Ramona už tokį 
gražų suorganizavimą!

Taigi, birželio 11d. mūsų Klube bus 
du madų paradai: vienas su lietuviškais 
užkandžiais 1.30-2.30 vai., o kitas su 
lietuviškais pyragaičiais ir kavute 4.00- 
5.00 vai

Taip pat bus progos pamatyti 
aborigenės dizainerės Robyn Caughlan 
aborigeniškais motyvais sukurtus rūbus, 
kuriuos jie veža padovanoti “Žuvėdros” 
šokėjoms. Kaip jau minėjau praėjusiame 
MP numeryje, Klube skambės kartu ir 
arijos iš operų ir Aborigenų dūdos.

Įėjimas jaunimui iki 18 metų bus 
nemokamas, pensininkams papigintas. 
Patartina bilietais iš anksto pasirūpinti. 
Apie kainas, bei kur ir kaip bilietus įsigyti 
bus painformuota ateityje.

Manau, kad toks dalykas turėtų būti 
įdomus tiek jaunimui, tiek ir vyresnio 
amžiaus žiūrovui. Reikia tikėtis, kad 
kiekvienoje šeimoje atsiras nemažas 
noras tai pamatyti. Tad visus maloniai 
kviečiame į DIDĮJĮ MADŲ PARADĄ! 
Tikrai neapsiriksite! Skelbkime, 
raginkime, kvieskime visus!

Tarp daugelio knygų Klubo 
Bibliotekoje galite įsigyti: Juozo Almio 
Jūragio “Tik sapno ugnį jausi” (poezija 
$10.00) ir “Akmens ir paukščio metas” ( 
poezija, $5.00);Česlovo Grincevičiaus - 
“Vidurnakčio vargonai” (novelės, $2.00); 
Aleksandro Mauragio “Fatališka klaida” 
($15.00) ir “Nepraraskime vilties” 
($15.00); Partizanų poezija “Kovos keliu 
žengiant” ($6.00); Vincas Kazokas 
“Mūsų Pastogė Australijoje” (vedamųjų 
rinkinys, $10.00); Vladas Mingėla 
“Medinis Dievas” (novelės, $2.00); Jonas 
Žičkus “Nueitas kelias” (partizanų 
prisiminimai, $13.00); Algirdas Leonas 
“Giedrė” (novelė, $3.00); Kun. P.Butkus 
“Tautų šventovės” (kelionių įspūdžiai, 
$2.00).

Ateikite į Klubą šeštadieniais 
pasidžiaugti lietuviškais filmais. 
Sekmadieniais, aktyviai dalyvaudami 
parengimuose, užsukite į Biblioteką, 
pasiūlykite direktoriams savo veiklos 
planą, na, o prie baro būtinai paragaukite 
lietuviškos degtinės, kuri garantuotai 
duos Jums dar daugiau galimybės naujų 
idėjų atsiradimui.

IKI PASIMATYMO KLUBE!
Algis Bučinskas

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba
Kviečia visų organizacijų bei vienetų pirmininkus arba jų atstovus bendram 

pokalbiui
Sekmadienį, birželio 4 d., 2 vai. po pietų Lietuvių Klubo antro aukšto mažojoje 

salėje.
Pokalbis suteiks progą pasitarti tokiais reikalais kaip veiklos derinimas, ateities 

planai bei sunkumai, taip pat pasikalbėti kitais dėmesio vertais klausimais. Numatoma, 
jog bus iškelta Sydnėjaus lietuvių bendruomenės “inkorporavimo” galimybė, aptariant 
tokio žingsnio teigiamybes ir neigiamybes.

Vytautas Doniela 
Pirmininkas

Ei, vaikai,vaikai,vaikai, 
O kur jūsų piešiniai? 
Jie įdomūs visados- 

Laukiam jūsų parodos.

O mamytės ir tėveliai, jūs paraginki! vaikus ir, 
sutvarkę jų kūrybą, neškit į Melbourne Lietuvių 
Namus.

“Poezija” ne kokia, bet vaikų piešinius vėl 
norime parodyti mūsų visuomenei.

Per šv. Joną apdovanosime už geriausius kūrinius, tai laiko nedaug.
Parodos - konkurso sąlygos:
1) dalyvauja dvi amžiaus grupės: iki 10 metų ir 11-14 metų; 2) piešinių tema laisva; 

3) piešinių dydis: ne mažesnis kaip 21 x 29 cm(A4); 4) piešinys be parašo; antroj 
pusėj -vardas,pavardė artižius; 5) ne daugiau, kaip trys to paties autoriaus paveikslai; 
6) jei popierius plonas, prašome jį priklijuoti ant kartono; 7) visi darbai turi būti 
pristatyti Entuziastėms iki birželio 17d. 12 vaL

Lauksime ir Geelongo vaikų
Entuziastės
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ČIA LAUKIAMI SVEČIAI IŠ VISŲ PASAULIO KRAŠTŲ 

Šeštadieniais ir šventadieniais nuo 12.00 vaL 

Darbo dienomis nuo 4.00 vai.
ANTRADIENIAIS U Ž DARYTA

Kiekvieną sekmadienį nuo 5.00 iki 6.00 vai 
LINKSMOJI FALAMM 

Gėrimų kainos pusiau sumažintos!

ŠEŠTADIENYJE GEGUŽĖS 27 d. 2.00 vaL Iktuvos kinostudijos FILMAS

MOTERIS IR KETURI JOS VYRAI
Įėjimas nemokamas

PENSININKŲ POPIETĖ
GEGUŽĖS 25 D. 12.00 VAL. ŠVEDIŠKAS STALAS $5.00

Sekantis Bibliotekos Bičiulių Būrelio renginys bus gegužės 28 d.

“GRYBAI, GRYBAI IŠ VISO PASAULIO...” 

Birželio U <L - MADŲ PARADAS 

sekite spaudą

SAVAITĖS MINTIS: Kai jau viskas yra prarasta, dar pasilieka ateitis. C.Bovee

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 
Pasi linksni inksite šokdami 

Salsa. Rumba ir Tango 
grojant

Movados kapelai 
Bilietus užsisakyti pas V. Breneri telefonu 03-52770929

PADĖKA
“Gintaro” tautinių šokių ansamblis 

nuoširdžiai dėkoja visiems, prisidėjusiems 
prie Velykinės loterijos.

Ačiū pirkusiems ir platinusiems 
bilietus, ypač p. Jablonskienei, p.Kai- 
raitienei ir p.Jurgelaitienei.Pirmą prizą 
laimėjo p. Jonas Šneideris, antrą - 
Andriukas Pankevičius.Ačiū!

“Gintaras”

Melburno Dainos Sambūris Kviečia 
visus į 

PABALTIEČIŲ KONCERTĄ 
sekmadienį gegužės 28 d. Lietuvių 

namuose 130 vaLp.p.
Bilietai $ 10.00; vaikams veltui. 
Išgirsite estų, latvių ir, žinoma, 

lietuviškų dainų.
Melburno Dainos Sambūrio Valdyba

Ieško
Aldona Ragauskaitė ieško jos 

manymu Australijoje gyvenančios 
savo jaunystės draugės Danutės 
Giedraitytės. Prašom skambinti 
Vytautui Deikui, teL (02)97073511
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