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Melbourno Kaimo dainininkai
“Asz padaynusiu daynu daynele... 

paleysiu i liustely”. Gustavas Jediminas 
Rhcsa (Rėza), Simonas Stanevičius, 
Antanas Juška - tai trys žymūs vardai 
Lietuvos kultūrinėje istorijoje, kurie rišasi 
su žodžiu “daina”. Aišku, gali pridėti 
Simoną Daukantą ir daug daug kitų.

Rėzos “Dainos oder Litauische

KELIAUJA Į AL DIE1WAF

Volkslieder” (išleista Karaliaučiuje, 1825), 
Simono Stanevičiaus “Daynas Žemayczių” 
(išleista Vilniuje. 1829) ir “Lietuviškos 
Dajnos užrašyt? par Antaną Juškevičę” (3 
stambūs tomai - išleista Kazanėje, 1879), 
kaip ir jo “Lietuviškos Svotbinės Dajnos” 
(2 tomai - išleista Petrapilyje, 1883), tai 
pirmieji lietuvių liaudies dainų leidiniai.

Matė jie, džiaugėsi ir platino 
po pasaulį šį mūsų tautos sielos 
lobį. Ėjo jie po kaimus, klausėsi 
kaimiečių, dainuojančių savo 
dainas, žaidynes, žavėjosi tų 
dainų grožiu, poezija, surinko, 
užrašė jas. Tai jų palikimas 
mums.

Džiaugiamės, dainuojame ir 
mes. Melboumui pasisekė, kad 
mūsų pradinėje “kolonijoje” 
radosi “Čiurlionio Ansamblio” 
likučiai, tarpe jų - Aliutė 
Karazijienė. Bronė Staugaiticnė 
kartu su Aliute ir Danute 
Simankevičiene Melbourne ir 
pradėjo patį pirmą liaudies 
dainų būrelį jau 1989 metais. 
Veidai keičiasi, dainorėlis 
didėja, bet be abejo, 
entuziazmas dainai tikrai ne
silpsta. Kaimas dainuoja.

Edis Lipšys

Nuotraukoje “Melbourno Kaimo” 
dalyviai prie laužo. Pirmoje eilėje iš 
kairės: Jonis Lipšys, Vytas Antanaitis, 
Andrea Nagel, Edis Lipšys, Dalia 
Antanaitienė, Egidijus Arnašius. 
Antroje eilėje iš kairės: Juuzas turką :'.is, 
Marina Taylor, Povilas Kviccinskas, 
Girius Antanaitis, Andrius Skeivys, 
Rūta Skeivienė. Trūksta Jazminos 
Lipšienės.
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DĖMESIO!!!

18 - 81 METŲ JAUNUOLIAI IR 
JAUNUOLĖS!!!

Jūs kviečiami
(patys vieni ar lydimi vyreesniųjų) 

pasilinksminti
PI JK ATIDARYMO BALIUJE 

“EPPING CLUB” 
45-47 Rawson Street, Epping NSW 
(prie pat geležinkelio stoties, yra ir 
didelė mašinų stovėjimo aikštelė). 

Šeštadienį, gruodžio 23 d.,730 vakare 
čia Jūsų lauks “Real Mexico” orkestro 
muzikantai, pasirengę iki ryto groti, kol 

Jūs valgysite, gersite ir šoksite.
Mexican marachi muzikai niekas dar 

nėra atsilaikęs.
Vakarienė iš trijų patiekalų.

Šampano, vyno ir alaus - kiek telpa. 
Viskas tik už $75!

Baliuje visi kaip vienas daivvaus 75 
PLJK dalyviai iš užsienio, bet ir Jums 
lar liks vietų, jei skubiai paskambinsite) 
Dainai.Šliterytei (02-94982571), Julytei 

Viržintaitei (02-96206921) arba 
Virginijai Coxaitei (02-94899549) 

Mes ateisim į ALD Naujųjų Metų balių, 
Jūs ateikite pas mus!

Daugiau Jaunimo Kongresų Australijoje 
nebus!
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Perrinkta Centro sąjungos vadovybė
Lapkričio 25 vykusiame neeiliniame 

Centro sąjungos suvažiavime 51 metų 
ekonomikos profesorius Kęstutis Gla
veckas perėmė partijos vairą iš atsista
tydinusio Romualdo Ozolo.

Profesorius K.Glaveckas yra Seimo 
Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas. 
Naujasis centristų lyderis tikisi, kad 
persiorganizavusi partija turi galimybę 
atsikelti ir atsirasti tarp dviejų ar trijų pačių 
įtakingiausių ir populiariausių šalies 
partijų: “Partijos valdymas bus demokra- 
tiškesnis, be to, mes keičiame ir orientyrus - 
nuo globalinių klausimų pereiname prie 
žemiSkų dalykų, prie to, kas aktualu 
žmonėms”.

Už K-Glavecką balsavo 339 delegatai. 
“Prieš” buvo tik 15, o 25 lapeliai pripažinti 
negaliojančiais. Jis buvo vienintelis kandi
datas į partijos pirmininko postą. Kiti du 
politikai - klaipėdietis Vytautas Čepas ir 
vilnietis Regimantas Čiupaila - savo 
kandidatūras atsiėmė.

Partijos įkūrėjas ir vienintelis jos lig
šiolinis pirmininkas 61 metų R.OzoIas tapo 
eiliniu partijos nariu. Šis Kovo 11-osios 
Nepriklausomybės akto signataras užbaigė 
politinio lyderio veiklą, prasidėjusią 1988 
metų birželio 3 dieną nuo Sąjūdžio 
įkūrimo: “Aš pasitraukiu į eilinius partijos 
narius ir prašau nesiūlyti manęs jokioms

Lietuvos įvykių apžvalga

Vytautas 
Daniela

pareigoms, kad nebūtų daromos naujos 
klaidos". Kartu su buvusiu lyderiu atsi
statydino ir pavaduotojai Egidijus Bič
kauskas bei Vidmantas Staniulis, kuris tuo 
pat metu buvo ir Centro sąjungos atsa
kingasis sekretorius.

Per Seimo rinkimus Centro sąjunga 
nesurinko reikalaujamų 5% balsų, todėl 
kaip partija į Seimą nepateko. Jos dabar
tinis lyderis prof. Kęstutis Glaveckas į 
Seimą buvo išrinktas kaip “nepriklau
somas”.

Geras įvertinimas
Kaip praneša ELTA,'JAV ambasadorius 

Lietuvoje John Tefft, susitikęs su Seimo 
Pirmininku Artūru Paulausku, pažymėjo, 
kad ligšioliniai Lietuvos žingsniai siekiant 
narystės NATO yra labai gerai vertinami 
Jungtinėse Amerikos Valstijose. Lietuvos 
Seimo vadovas Artūras Paulauskas išreiškė 
pasitenkinimą dėl gero įvertinimo ir 
pabrėžė, kad nei Seimas, nei Vyriausybė 
nežada lėtinti jų tempo. Juolab, kad 
reikalavimai gerinti investicinį klimatą ir 
skatinti ekonomikos plėtrą visiškai 
sutampa ir su Lietuvos visuomenės inte
resais. Užsienio investicijų skaidrumo 
būtinybę aiškiai parodo “Williams 
International” pavyzdys, kur A.Paulausko 
nuomone, nebuvo išvengta klaidų iš abiejų 
pusių. Pasak jo, šio sandorio pateikime 
aiškiai trūko atvirumo ir tai sukėlė daug 
spekuliacijų ir nevienareikšmio vertinimo 
visuomenėje. Tačiau dabar, Seimo Pir
mininko nuomone, tiek Lietuvai, tiek JAV 
reikia žiūrėti į priekį ir stengtis, kad 
Mažeikių kompleksas sugebėtų apsirūpinti 

žaliava ir galėtų dirbti visu pajėgumu.
A Paulauskas padėkojo JAV už paramą. 

Jis taip pat prašė ateityje tarpininkauti 
išlaisvinant Pusiaujo Gvinėjoje sulaikytą 
Lietuvos laivą “Rytas”. Ambasadorius John 
Tefft pažadėjo domėtis šia problema, 
konsultuotis ir stengtis kuo aktyviau padėti 
lietuviams. Šis laivas dabar yra areštuotas, 
kaltinant jo savininkus nelegalia žvejyba 
prie valstybės kranto. Anksčiau reikalauta
1.3 mln. JAV dolerių bauda vėliau buvo 
sumažinta iki pusės milijono dolerių. Laivo 
įgulą sudaro 38 žmonės, iš kurių 33 yra 
Lietuvos piliečiai. Likusieji, įskaitant 
kapitoną, yra Rusijos piliečiai.

“LUKoil” vėl sustabdė naftą
Lapkričio 25 d. paaiškėjo, kad 

“LUKoil” nesugebėjo patiekti JAV 
koncerno “Williams” valdomai Lietuvos 
gamyklai naftos, todėl tos pačios dienos 
vakarą įmonė buvo sustabdyta. “Mažeikių 
naftos” generalinis direktorius Jim Sheel 
apgailestavo, kad dar penktadienio vakarą 
“LUKoil” žadėjo, jog nafta bus patiekta, 
tačiau pažado netesėjo. “LUKoil” pagal 
kontraktą turėjo lapkričio mėnesį patiekti 
430 000 tonų naftos, tačiau patiekė tik 230 
(XX) tonų. Tai - ne pirmas kartas šiemet, 
kai gamykla lieka be naftos. Dėl nutraukto 
darbo “Mažeikių nafta” per dieną patiria 
apie 1 mln. litų nuostolių. Pasak l.Palcičiko, 
penktadienį į Mažeikius turėjo atkeliauti 
Rusijos bendrovės “Jukos” 70 000 tonų 
naftos, tačiau minėta bendrovė jos 
neturėjo.

Kol kas neaišku, kada bus atnaujinta 
naftos produktų gamyba. “Mažeikių 
naftos” komunikacijos skyriaus teigimu, 
produkcijos tiekimas nebus sustabdytas ir 

degalų Lietuvoje dar nepritrūks, nes 
gamykla turi sukaupusi pakankamą 
produktų atsargą. Naftos tiekimo pertrūkį 
“Mažeikių nafta” generalinis direktorius
J. Sheel pavadino kliūtimi “Mažeikių 
naftos” ir “LUKoil” tarpusavio pasiti
kėjimui. “Deja. Sis žaliavos tiekimo pertrūkis 
įvyko būtent tuo metu, kai mes bandome 
galutinai suderinti ilgalaikio tiekimo 
susitarimų su “LUKoil”. Šio susitarimo esmė 
— “LUKoil” įsipareigojimas patiekti 6 mln. 
tonų naftos per metus”, - sakė J.Shell

Bet “LUKoil” atstovas I.Paleičikas 
sakė, kad Rusija nėra įsipareigojusi aprū
pinti naftos produktais Lietuvos įmonę, nes 
pirmiausia jai rūpi sava rinka: “Kita vertus, 
šių įsipareigojimų “Mažeikių naftai” galėtų 
atsirasti, jei Rusija gautų pirkti “Mažeikių 
naftos” akcijų ”, pabrėžė jis tuomi dar kartą 
parodydamas “LUKotTo” norą įsitvirtinti 
“Mažeikių naftoje”.

Pakeis generalinį prokurorą?
Prezidentas Valdas Adamkus pasirašė 

įstatymo pataisą, pagal kurią Prezidentui 
yra grąžinta generalinio prokuroro skyrimo 
teisė. Konservatorių įsitikinimu, prokuroro 
skyrimo tvarka pakeista tik tam, kad būtų 
nušalintas dabartinis generalinis pro
kuroras Kazys Pėdnyčia. Šį postą
K. Pėdnyčia užėmė 1997 metais, kai kon
servatoriai inicijavo prokuroro skyrimo 
tvarkos pakeįtimą. Teisė skirti šį pareigūną 
iš prezidento rankų buvo perduota Seimui. 
K. Pėdnyčios įgaliojimai nutruks įsigaliojus 
antradienį priimtoms pataisoms, tačiau jis 
liks laikinai eiti pareigas, kol bus paskirtas 
kitas generalinis prokuroras.

Nukelia į 2 psL
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Vytautas 
Patašius

Trumpai iš visur

♦ Lapkričio 29 d. Mėlynieji kalnai, vieno 
milijono hektarų sritis i vakarus nuo 
Sydney, buvo įtraukti į Pasaulio paveldo 
sąrašą, pripažįstant jų retos augmenijos ir 
nepaliestų eukaliptų miškų tarptautinę 
svarbą.
♦ Japonų karo laivyno karininkas 
Šigchiro Hagisaki Tokijo teismui prisi
pažino už pinigus rusams išdavinėjęs 
japonų ir JAV karines paslaptis. Jo 
ryšininkas buvęs Rusijos karo atstovas 
kapitonas Viktor Bogatenkov. Japonų 
įstatymai už karinių paslapčių išdavimą 
numato pinigines bausmes ar laisvės 
atėmimą iki vienerių metų, ne taip kaip 
Rusijoje ar JAV, kur už tai gręsia mirties 
bausmė.
♦ Serbijos teritorijoje, Kosovo srities 
pašonėje, ištisi kaimai yra apgyventi 
albanų. Čia pradėjo smarkiai veikti albanų 
sukilėliai, tikslu atskirti dalį Presevo slėnio 
nuo Serbijos ir prijungti ją prie albanų 
kontroliuojamos Kosovo srities. Serbijos 
prezidentas Koštunica pasitarimuose su 
Europos Sąjungos valstybėmis bando 
diplomatiniu būdu išspręsti problemą, nors 
lapkričio 29 d. serbų policijos stiprios 
pajėgos jėga užėmė anksčiau sukilėlių 
užimtą Lucane kaimą.
♦ Indoneziją palaikančios milicijos 
nariai RytųTimore apšaudė australų taikos 
palaikytojų automobilį ir sužeidė vairavusį 
karį į šlaunį. Susišaudymas įvyko gruodžio 
1 d. netoli Balibo vietovės. Sekančią dieną 
australų patrulis susikovė su dviem 
besislapstančiais milicininkais apie 6 km 
nuo Balibo. Vienas iš milicininkų nukautas, 
antram pasisekė pasislėpti.
♦ Gruodžio 1 d. Čilės teisėjas Juan 

Guzman paskelbė namų areštą buvusiam 
diktatoriui, 85 metų Augusto Pinochet Jam 
iškelta byla už politinių žmogžudysčių 
organizavimą 1973-1990 m laikotarpyje. Ši 
byla gali iššaukti neramumus krašte, nes 
APinochct turi daug šalininkų kariuo
menės vadovybėje. Dabartinė Čilės vyriau
sybė remia teisingumo organų sprendimą 
teisti Pinochet, nežiūrint jo amžiaus.
♦ Lapkričio 29 d. Indonezijos policija 
suėmė Vakarų Papua nepriklausomybės 
šalininkų lyderį Theys Eluay, kad užbėgtų 
už akių galimai nepriklausomybės 
deklaracijai, turėjusiai įvykti gruodžio 1 d. 
Gruodžio 2 d. indonezų kariai nušovė 8 
papuasus, ginkluotus lankais ir strėlėmis, 
norėjusius pasipriešinti Papua tautinės 
vėliavos nuplėšimui Fak Fak ir Merauke 
vietovėse. Įpykę papuasai tada nužudė 
vieną indonezą kolonistą.
♦ Gruodžio 3 d. Indonezijos kariai 
užpuolė papuasų kultūrinį centrą 
Džaipuroje, pasidariusį nepriklausomybės 
šalininkų vyriausia būstine. Suimta 40 
Papua aktyvistų, konfiskuota primityvių 
ginklų. Indonezijos karinių pajėgų 
Vakarinėje Papua vadas, brigados 
generolas Sylvanus Wcnas, kritikavo 
australų organizacijas, kurios reko
mendavo, kad papuasams būtų leista 
referendumo keliu pasisakyti, ar jie nori 
pasilikti Indonezijos dalimi.
♦ Gruodžio pradžioje erdvės laivas 
Endeavour pasiekė statomą tarptautinę 
erdvės stotį. Erdvėlaiviu atgabentos dvi 
didžiulės plokštės saulės energijai rinkti, 
panaudojant ją erdvės stoties aptarnavimui. 
Įmontavus plokštes, erdvės stotis bus 
lengvai matoma iš žemės paviršiaus, 
būdama šviesiausias erdvės kūnas po saulės 
ir mėnulio.

- A ' □

REDAKCIJOS SKILTIS
Šiais laikais, sakoma, nesvarbu kas, kur 

įvyko ir kokį turėjo pasisekimą, jeigu to įvykio 
neparodė televizija, skaityk, jo kaip nebuvo.

Savo lietuviškąjai veiklai galime pritaikyti 
aukščiau minėtą išsireiškimą vietoje 
televizijos įrašę “Mūsų Pastogę”.

Štai, teko girdėti (ir net skelbimas MP 
buvo spausdintas), kad Melburne lapkričio 
25 įvyko neįprasta “Advento vakaronė”. Ją 
surengė visur spėjančios “Entuziastės” 
Alena Karazijienė ir Lilija Kozlovskienė, o 
prie renginio sėkmės prisidėjo (žiūr. padėką 
8 psl) visas būrys įvairaus amžiaus jaunimo.

Pasirodo, egzistuoja net “Bobelių ir 
bernelių” grupė, vadovaujama Bronės 
Staugaiticnės, ansamblis “Šokdava”. Tarp 
vaišių paruošimo talkininkių - ne tik ponios 
ir panelės-žinomos visuomenininkės, bet ir 
jaunosios Gintarė ir Jurgita Kėvalaitės (apie 
jų tėvelio-gydytojo stažuotę Melburne 
skaitėme MPNr 47) ir Ramūna Sadauskaitė 
(apie jos tėvelio-skulptoriaus naujausius 
darbus rašysime kitame MP numeryje, o 
mamą-gydytoją kalbinsime dar vėliau).

Rengėjos dėkoja solistei Aidai Petru
lienei Apie ją, jos dukrytę Kazytę (ji vaikų 
piešinių konkurso nugalėtoja) ir vyrą 
(psichologijos daktarą) Vladą taip pat 
rašysime kitame MP numeryje.

Tam tikra prasme “Advento vakaronė” 
buvo ir sensacingas renginys - jos metu pirmą 
kartą išeivių scenoje pasirodė solistas- 
kunigas (taip, aišku, tai naujasis Melburno 
klebonas tėvas Egidijus Amašius).

O bendruomenės laikraštyje apie tai- iki 
šiol nė žodžio?!

Šių eilučių autorės užsipultos rengėjos 
aiškinosi, kad joms, esą, nepatogu pačioms 
apie save rašyti.. Jų kuklumas suprantamas, 
bet nepraktiškas. Antra vertus, o ką veikia 
kiti? Juk jau kur-ne-kur, o Melburne raštingų 
netrūksta.

Dar nespėjau užsipulti ^ruodžio 3 dieną 

vykusios popietės “Kalėdos su Dainos 
Sambūriu” rengėjų. Asmeniškai žmonės 
sakė, kad puikesnio koncerto seniai nebuvo 
girdėję. Šias eilutes rašau gruodžio 7 dieną, 
tad apie aprašymą negalima nė svajoti, nors 
kas nuneigs, kad jis jau pirmadienį su 
nuotraukomis galėjo būti ant redakcijos stalo 
(arba bent pašto dėžutėje).

Dar tebelaukiu rašinėlio iš Melburno 
apie puikiai, kaip teko girdėti, pasisekusį 
Kariuomenės šventės minėjimą lapkričio 19 
dieną. Paskaitą iš namo grįžusio prelegento 
Teodoro J. Rotco (gerai, sydnėjiškis ir MP 
bendradarbis) išplėšėme ir atspausdinome 
MP Nr 47. O pačios Kariuomenės šventės 
aprašymus tik iš Kanberos ir Hobarto 
tegavome (žiūr. 3 psl).

Tiesa, vieną kartą yra pasitaikę, kad mus 
pradžiugino net du to paties koncerto 
(Pabaltiečių) aprašymai. Aišku, spaus
dinome tą, kuris mus pasiekė anksčiau.

Neretai gauname gan vertingą rašinį, 
tačiau, žiū, jis žodis žodin jau skelbtas 
‘Tėviškės aiduose”. Mums belieka tik sun
kiai atsidusti lengviau atsidustame,kaiMP 
išspausdintą straipsnį pas “konkurentus” 
pamatome tik po savaitės...

...Artėja Australijos lietuvių dienos. Prieš 
ketverius metus Melburne ir prieš dvejis 
Gcelonge vykusių ALD rengėjai,-os visų 
parengimų bei įvykių aprašymo srityje buvo 
susitvarkę neblogiau negu jų rengime. 
Būsimi reporteriai buvo labai gražiai ir labai 
iš anksto paprašyti kiekvienas jam paskirtą 
vakarą, koncertą, spektaklį ar susitikimą 
atidžiai stebėti kuo išsamiausiai aprašyti ir 
savo kūrinį nedelsiant išsiųsti redakcijai 
(pageidautina su nuotraukomis).

Reikia tikėtis, jog taip bus bus padalyta 
ir šiemet Sydnėjuje. Ypač, kad čia naujojo 
tūkstantmečio lūžyje publikos ir žiniasklaidos 
dėmesiu teks dalintis ALD ir PLIK, jau 
nekalbant apie jubiliejinę AL sporto šventę.

R.B.

Lietuvos |vykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL

Po įstatymo pataisos pasirašymo 
V.Adamkus susitiko su realiausiu 
kandidatu į šį postą - 51 metų Specialiųjų 
tyrimų tarnybos (STT) Tardymo skyriaus 
viršininku Antanu Klimavičiumi. Jis 1971- 
1976 metais studijavo Vilniaus universiteto 
Teisės fakultete. R> to dirbo Marijampolės 
prokuratūros tardytoju, Lietuvos trans
porto prokuratūroje, buvo Vilniaus pro
kuratūros ypač svarbių bylų tardytojas.

Strasbūro teisme - 4 lietuvių bylos
Europos Žmogaus Teisių Teismas 

nutarė nagrinėti iš esmės keturias bylas 
prieš Lietuvą. To pasiekė buvęs premjeras 
Adolfas Šleževičius, buvęs Seimo narys 
Audrius Butkevičius, buvęs Kauno policijos 
komisaras Stasys Sipavičius ir verslininkas 
Arvydas Stašaitis.

AButkevičiaus skundą teismas padalijo 
į 15 dalių ir visas jas išnagrinėjęs nutarė 
priimti sprendimą dėl dviejų aspektų: ar 
AButkevičius buvo teisėtai kalinamas du 
kartus po keletą dienų ir ar nebuvo pažeista 
jo nekaltumo prezumpcija. Kaip aiškiai 
nepagrįstą Strasbūro teismas atmetė 
esminę AButkevičiaus skundo dalį, kad jis 
buvo provokuojamas daryti nusikaltimą - 
imti kyšį.

AStašaičio skundą teismas suskirstė į 
tris dalis ir visas jas nutarė nagrinėti iš 
esmės. Dauguma jo suėmimo epizodų nuo 
1996 iki 2000 metų gali būti paskelbti 
neteisėtais. Tai - kol kas didžiausias pagal 
apimtį neteisėto suėmimo laikotarpis iš 
visų lietuviškų bylų Strasbūre. Taip pat bus 
nagrinėjama, ar AStašaitis nebuvo per ilgai 
laikytas suėmime ir ar jis turėjo galimybę 
apskųsti suėmimo teisėtumą. AStašaitis, 
kaip ir AButkevičius, prašo jiems priteisti 
po 2 milijonus litų kompensacijos.
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A.Šležcvičiaus byla vienbalsiai 
paskelbta priimtina dėl to, kad ji buvo tiria
ma per ilgai - daugiau nei ketverius metus, 
o po to nebuvo išnagrinėta teisme.

S.Sipavičiaus byla vienbalsiai paskelbta 
priimtina, ir teismas spręs, ar galėjo būti 
pažeista jo gynybos teisė. Pareiškėjas Stras- 
būrui skundėsi, kad jo bylą nagrinėjęs pir
mos instancijos teismas nuteisė jį pagal 
kaltinimą, kuriuo prokurorai nepateikė.

Pabrango telefonas
Kaip praneša BNS, bendrovė “Lietuvos 

tclckomas” nuo kitų metų pradžios didins 
vietos telefono pokalbių kainas gyven
tojams, tačiau atpigins kitus pokalbius. 
Vietos pokalbiai piko valandomis brangs 
nuo 9 iki 12 centų už vieną pokalbio 
minutę. Bendrovė nustatė 8 centų kainą 
už minutę ne piko valandomis ir 4 centų 
tarifą nakties metu vietoj dabar galiojančio 
5 centų tarifo.

Tarpmiestinių pokalbių tarifai piko 
valandomis liks tie patys - 37 centai už 
minutę, o dabar galiojantį bendrą 19 centų 
tarifą ne piko valandomis nuo 2001 metų 
pradžios pakeis du tarifai - 25 centų ne 
piko valandomis ir 12 centų nakties metu. 
Ne piko valandos nuo ateinančių metų 
pradžios bus skaičiuojamos nuo 6 iki 7 vai 
ryto, nuo 20 iki 24 vai vakaro ir nuo 6 vai 
ryto iki 24 vai. vakaro švenčių ir poilsio 
dienomis.

Nakties valandos bus skaičiuojamos 
visomis dienomis nuo 24 vai. iki 6 vaL ryto.

Abonentinis mokestis gyventojams 
nesikeis ir liks 17 litų per mėnesį, tačiau 
verslo klientams jis 16% atpigs - nuo 36 
iki 30 litų per mėnesį. Nuo ateinančių metų 
pradžios panaikinama nemokama pokalbių 
valanda.

(Pastaba: Lietuvoje vadinama piko 
valanda — peak hour. VD.).

Kauno muzikiniam teatrui - 60
Kaip praneša ELTA, pirmadienį 

(lapkričio 27) sukako 60 metų, kai buvo 
įsteigtas Kauno valstybinis muzikinis 
teatras. Sekmadienį šio jubiliejaus proga 
Kauno valstybiniame muzikiniame teatre 
buvo surengtas iškilmingas koncertas- 
minėjimas. Teatro kolektyvui sveikinimą 
atsiuntė Prezidentas Valdas Adamkus, 
sveikinimo žodžius tarė kultūros ministras, 
Vyriausybės, Seimo, Kauno miesto ir 
rajono savivaldybių, kultūros organizacijų 
atstovai. Teatro šeimininkai parodė įspū
dingiausias įvairių spektaklių ištraukas. 
Muzikinio teatro aktorius pasveikino kitų 
Lietuvos ir vieno Estijos teatro žvaigždės, 
muzikos mokyklų mokiniai

1940 metų lapkričio 27 dieną buvęs 
Kauno miesto sode įsikūręs Valstybės 
teatras tapo operetės teatru. Pirmąją trupę 
sudarė operetės entuziastai ir kai kurie 
solistai.

Nuo tada Kauno valstybiniame 
muzikiniame teatre buvo pastatytos 238 
premjeros, tarp kurių 74 operetės, 58 
operos, 54 muzikinės komedijos, 22 
spektakliai vaikams, 17baletų, 14miuzikių 
ir kitų žanrų kūrinių.

Per vieną kūrybinį sezoną Kauno 
valstybiniame muzikiniame teatre 
išleidžiamos 3-4 premjeros, paro-doma 
daugiau nei 200 spektaklių.

Nuo 1991 metų Kauno muzikiniam 
teatrui vadovauja režisierius Gintas Žilys. 
Vyriausiasis teatro dirigentas - Julius 
Geniušas, vyriausioji dainininkė - Janina 
Malinauskaitė.

Teatre dirba beveik 40 solistų, 70 
orkestro muzikantų, 50 choristų, 30 baleto 
šokėjų ir būrys pagalbininkų: siuvėjų, 
dekoratorių, administracijos darbuotojų.

Kun. Mikutavičius - garbės pilietis
Kaip praneša BNS, ketvirtadienį 

(lapkričio 23) Kauno miesto taryba be ginčų 
už nuopelnus Lietuvai ir miestui garbės 
piliečio vardą suteikė nužudytam kunigui 
Ričardui Mikutavičiui, kuris buvo 
nužudytas 1998 metais birželio 30 dieną. Jis 
gimė Kaune 1935 vasario 26 dieną. Tai 
trečiasis dvasininkas, kuriam suteiktas 
Kauno miesto Garbės piliečio vardas. 
Anksčiau šį vardą gavo kardinolas 
Vincentas Sladkevičius ir arkivyskupas 
Sigitas Tamkevičius.

Spalio mėnesį Kauno akademinė 
bendruomenė kreipėsi į savivaldybę, 
prašydama kunigui, poetui ir visuomenės 
veikėjui R.Mikutavičiui po mirties suteikti 
garbės piliečio vardą.

Prašyme nurodoma, kad kunigas daug 
nuveikė rekonstruojant Vytauto Didžiojo 
ir Šv. Mykolo Arkangclo bažnyčias bei 
išreiškė pageidavimą miestui padovanoti 
ilgus metus rinktą meno kūrinių kolekciją.

1993 ir 1996 metais R.Mikutavičius 
buvo išrinktas populiariausiu Kauno miesto 
žmogumi Jis parašė 6 knygas.

Kauno miesto garbės piliečio vardai iki 
šiol buvo suteikti 13-ai Kaunui nusi
pelniusių žmonių.
A.Terleckas vadovaus Lietuvos laisvės lygai

Radikaliosios Lietuvos laisvė lygos 
(LLL) lyderis Antanas Terleckas paneigė 
pranešimus apie jo atsistatydinimą iš 
partijos vadovo posto.

72 metų ATerleckas LLL vadovauja 
nuo 1978 metų. ATerleckas taip pat dirba 
Panevėžio miesto taryboje, j kurią buvo 
išrinktas šių metų kovą.

Už disidentinę veiklą sovietmečiu 
Prezidentas Valdas Adamkus ATerlecką 
1998 rugpjūtį apdovanojo Vyčio kryžiaus III 
laipsnio ordinu. Apdovanojimas skirtas už 
narsą ir ištvermę kovojant dėl tautos laisvės 
bei ginant žmogaus teises okupuotoje 
Lietuvoje. Q
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BENDRUOMENES BARUOSE

Prieškalėdiniai svečiai Melbourne
Atrodo, kad Mclbourno lietuvių 

bendruomenė yra pasisavinusi australiškus 
kalėdinius papročius: pradeda linksmintis 
prieš Kalėdas, o po to - ilsisi Visą lapkričio 
mėnesį Lietuvių Klube vyko įvairių grupių 
suorganizuotos pramogos. Daug jaunos 
publikos sutraukia naktiniai džiazo 
koncertai. Tie Multi-cultural Litho-clubJazz 
Evenings plačiai žinomi visame Melbourne 
jau kelcri metai. Nežiūrint to, kad juose 
dalyvauja profesionalai muzikantai, 
vyresnio amžiaus tautiečiai, žinoma, jų 
privengia. Tačiau verta j juos atvykti 
visiems, kurie širdyje dar jaučiasi jauni, 
ypač tiems, kas jau atšventė 70-tąjį 
gimtadienį.

Lapkričio 25 d. mūsų “Entuziasčių” 
dvejeto surengtoje vakaronėje netikėtai 
pasirodė trys mums dar nepažįstamos 
gydytojos iš Kauno. Tai dr. Diana 
Obelienienė, dr. Rozita Bagdonienė ir dr. 
Danguolė Šimkienė, atvykusios dalyvauti 
Melbourne surengtame pasauliniame 

neurologų suvažiavime. Visos trys 
gydytojos dirba neurologėmis Kauno 
Medicinos universiteto Klinikose. 
Vakaronės metu, prasidėjus Advento 
dainoms ir šokiams, sėdėdama su jomis 
prie to pačio stalo, stebėjau jų veidus. 
Paklausiau dr. Šiurkienės, kaip jai 
pasirodymas patinka? “Kaip Lietuvoje”, - 
atsakė ji Priėmiau tai kaip komplimentą 
vakaronės rengėjoms ir atlikėjams.

Kitą dieną, sekmadienį, po pamaldų 
melbourniškiai turėjo progos iš viešnių 
išgirsti šiek tiek apie dabartinę padėtį 
Kauno klinikose ir apie naują tvarką jose. 
Buvo taip pat daug užklausimų apie 
kasdienines ligas ir jų gydymą. Atrodo, kad 
tai itin populiari ir niekada nenusibostanti 
tema. Viešnios taip pat parodė jų atsivežtą 
turistams skirtą vaizdajuostę apie Lietuvos 
miestus, kuri visiems padarė gerą įspūdį. 
Išsiskirstėme su pakilia nuotaika.

Elvyra Šurnienė

Melbouniiškiai su viešniomis. Iš kairės: dr. Aurelija Sadauskienė, dr. Danguolė Šiurkicnė, 
dr. Diana Obielienicnė, Gabrielius Žemkalnis, dr. Rozita Bagdonienė, dr. Kristina 
Briedikytė.

KARIUOMENES ŠVENTE
Canberra

Kariuomenės šventės minėjimas 
Canberroje įvyko lapkričio 26 dieną, 2 vai 
po pietų Lietuvių būstinėje. “Ramovės” 
skyriaus pirm pasveikino keliasdešimt 
tautiečių, atvykusių į ramovėnų surengtą 
minėjimą.

Pirmininkas prisiminė sunkiai sergan
čius ramovėmis: Zigmą Sipavičių, Romą 
Glaubertą ir keletą kitų su lengvesniais 
negalavimais, jiems visiems linkėdamas 
pagerėjimo.

Tylos minute prisiminti ir pagerbti 1- 
osios Nepriklausomybės žuvusieji kariai, 
savanoriai, šauliai, komunizmo aukos: 
partizanai, kankiniai, politiniai kaliniai, 
Sibiro tremtiniai ir II-osios Nepriklau
somybės atkūrimo aukos.

Sigita Gailiūnaitė Bendruomenės 
Valdybos vardu pasveikino ramovėnus, 
surengusius 82-ąsias kariuomenės įkūrimo 
metines ir sakė, kad kariuomenė buvo 
anksčiau, ji reikalinga ir dabar, nes kraštas 
be kariuomenės nėra saugus.

Klausytojus nustebino Gintauto 
Kaminsko įdomi ir išsami paskaita tema 
“Lietuva ir NATO” (Ją spausdinsime 
vėliau. Red.). “Ramovės” skyriaus pirmi
ninkas L.Budzinauskas sakė, kad šiam 
viduriniosios kartos intelektualui priklauso

Hobart
Šiltą pavasario popietį, lapkričio 25 d., 

vėl susirinkome Broniaus ir I lildos Šikšnių 
“salėje”. Atšvęsti Kariuomenės Šventę 
atėjo 30 žmonių; tarp jų malonu buvo 
matyti septynis australus/australes. Kalbą 
pasakė mūsų buvęs kareivis Stepas 
Augustavičius. Štai jo kalbos santrauka.

Lietuvos kariuomenė įsteigta 1918 
lapkrityje, kai vokiečių kariuomenė dar 
valdė vakarų Lietuvą, o rytuose ir Vilniuje 
jau buvo komunistų daliniai

PO jaunų lietuvių vyrų mobilizacijos, 
1919 pavasarį prasidėjo kovos su 
komunistais. Vieną po kito mūšius laimėję 
lietuviai stūmė rusus iš Lietuvos. 1919 metų 
gale Lietuvos kariuomenė paskutiniame 
susirėmime prie Daugpilio rusai buvo 
galutinai sumušti

1919 metų liepą Lietuvai atsirado 
naujas pavojus. Rusų ir vokiečių kareiviai 
(bermontininkų) įsiveržė iš Latvijos ir 
užėmė daug šiaurės Ijetuvos. Jie išvaikė 
lietuviškas komendatūras, plėšikavo iržudė 
(prie Šiaulių).

Nugalėjus bolševikus, didesnė Lietuvos 
kariuomenės dalis buvo pasiųsta į kovą su 
bermontininkais. Lietuviai juos visiškai 
sutriuškino Radviliškyje ir Šiauliuose. 

visų mūsų pagarba.
Po paskaitos buvo rodoma vaizdajuostė 

“Lietuvių Charta”. Šis filmas atgaivino 
senus prisiminimus iš gyvenimo Vokietijos 
stovyklose, kur rado prieglobstį tūkstančiai 
lietuvių, pabėgusių nuo komunistinio 
siaubo.

Filme parodyta kultūrinė veikla 
stovyklose. Čia susiorganizavo chorai, 
tautinių šokių grupės, skautai, ateitininkai, 
sportininkai, veikė darželiai, mokyklos, 
gimnazija, Pabaltijo universitetas, įvairūs 
kursai. Čia rašytojai rašė knygas, kurių per 
trejus metus buvo išleista 775, tada parašyta 
ir Lietuvių Charta, kuri tapo Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pamatu

Žiūrovam' filmas labai patiko, jie 
teiravosi, kaip ir kur šiam filmui surinkta 
tiekdaugdokumentinės medžiagos. Galbūt 
vienas logiškas atsakymas būtų, kad 
darbščių lietuvių buvo prieš 50 metų. Ačiū 
Dievui, jų yra ir šiandien. Ramovės skyriaus 
ramovėnai dėkoja p. Algiui Bučinskui už 
šio filmo paskolinimą iš Sydnejaus lietuvių 
bibliotekos.

Sugiedojus Tautos himną, oficialioji 
minėjimo dalis baigėsi Prie Sofijos paga
mintų užkandžių, užsigeriant Bendruo
menės Valdybos alučiu irvyneliu, pokalbiai 
tęsėsi iki vėlyvo popiečio.

Liudas Budzinauskas

Kol lietuviai kovojo su rusais, 1919 m 
balandį lenkai puolė ir užėmė Lietuvos 
pietryčius ir patį Vilnių. Net ir po Tautų 
Sąjungos pasiūlytų laikinų sienų, lenkai dar 
daugiau Lietuvos žemės pasigrobė. 
Lenkijai pradėjus pralaimėti prieš Rusiją 
jie pasitraukė iš Vilniaus ir jį 1920 m liepos 
15d. perleido rusų komunistams. Pagal 
taikos sutartį Rusija rugpjūčio mėnesį 
Vilnių perleido Lietuvai ir mūsų kariuo
menė įžygiavo į sostinę.

Nors Lenkija ir Lietuva pasirašė sutartį, 
pagal kurią Gardino sritis teko lenkams, o 
Vilnius Lietuvai, lenkai to pasižadėjimo 
nesilaikė ir vėl pradėjo žygiuoti į Vilnių, 
kurį vėlperėmė. Lietuvos kariuomenė tada 
puolė lenkus ir juos sumušė ties Širvintais 
ir Giedraičiais. Mūsų kariuomenė buvo 
pasiryžusi išvaduoti Vilnių, bet vėl įsikišo 
Tautų Sąjunga ir karas prieš lenkus sustojo.

1939 metais Rusija “atidavė” Vilnių 
lietuviams, bet už tai reikalavo įsteigti bazes 
Lietuvoje. Kai 1940 metais rusai užėmė 
Lietuvą visiškai, mūsų kariuomenės 
daliniai buvo prijungti prie Raudonosios 
armijos, ir tuo pasibaigė laisvos Lietuvos 
kariuomenė, kol ji vėl atgijo pastarąjį 
laisvės dešimtmetį.

Ramūnas Tarvydas

Jaunimo Kongresas ne už kalnų
“Laikas ir istorija jau ne kartą parodė, 

kad jaunystės ir tautinių idėjų jungtis gali 
duoti pačių gražiausių rezultatų, tapti aktyvia 
ir reikšminga tiek padedant suvokti savąją 
tapatybę, tiek ir mezgant dvasinį ryšį su tėvyne 
bei joje gyvenančiais bendraamžiais", — 
šitokiais žodžiais Prezidentas Valdas 
Adamkus primena Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso pobūdį bei tikslą Ir 
Prezidentas iš tiesų pataiko puikiai, nes ne 
vienas iš dabartinės kartos išeivijos 
visuomenininkų yra praėjęs tokių kongresų 
“mokyklą”. Jaunimo kongresai, kurie 
vyksta kas treji ar ketveri melai įvairiuose 
pasaulio kraštuose, suburdavo lietuviškąjį 
jaunimą artimesniam susipažinimui ir tokiu 
būdu duodavo progą pamatyti, kad už jau 
skirtingo tų pačių lietuviškų žodžių tarimo, 
už jau skirtingų savo gyvenamojo krašto 
apspręstų įpročių, už tų visokių lietuvybės 
niuansų tebeglūdi ta pati tautinė kilmė. Ir 
šitoks savo kilmės supratimas sustiprindavo 
norą grįžti ir darbuotis pratęsiant, kaip 
dabar madingai sakoma, “savo šaknis” 
ateities kryptimi

Šių metų pabaigoje ir sekančių metų 
pradžioje Australijoje vyks jau dešimtasis 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas. 
Sutraukdamas jaunimo iš įvairių šios 
planetos kampų, Kongresas susidės iš trijų 
dalių. Thi: Studijų Dienos, Stovykla ir, galų 
gale, turistinės ekskursijos. Gražiu 
sutapimu, apytikriai tuo pat metu Syd- 
nėjuje vyksta Australijos Lietuvių Dienos 
ir metinė Sporto Šventė. Ypatingi Kon
greso entuziastai gal dar rastų progą 
apsilankyti ir skautiškose stovyklose.

Pirmoji Kongreso dalis -Studijų dienos 
-vyks Sydnėjuje nuo gruodžio 22 iki sausio 
1 dienos. Pagrindinė studijų tema: užsienio 
lietuvių kaip organizuotų vienetų išlikimas, 
ir PIJSąjungos ateities veikla. Studijų 
Dienų metu bus skaitomos paskaitos (su 
diskusijomis), kurioms yra užangažuoti 
atitinkami asmenys iš vietinės bendruo
menės, ir visa tai bus pravesta gražioje, 
tipiškai australiškoje gamtinėje aplinkoje. 
Namaroo Conference Centre yra Lane 

Lietuviu kuftūrnės voktos tęstinumas Aušintoje 
mūsų visų refaias

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

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 
Foundation Ine. 44 - 50 Errol St, North Melbourne, Vic. 3051. 
Tlirint klausimų, galite skambinti Algui Šimkui teL (03) 9578 4319.

Cove National Park (Sydnėjaus miesto 
ribose) kaimynystėje. Studijų Dienose galės 
dalyvauti ir svečiai, nors balsavimo teisę 
turės tik formalūs atstovai, išrinkti savo 
kraštuose pagal PUS statutą. Studijų 
Dienos praktiškai užsibaigs su Naujų Metų 
baliumi, tuomi atstovams įsiliejant į 
Australijos lietuvių margumyną Prieš tai 
rengiamos tradicinės lietuviškos kūčios, 
iškyla prie jūros bei kelionė laivu po 
Sydnėjaus įlanką ir, žinoma, talentų 
pasirodymas.

Nuo sausio 2 iki 9 dienos vyks Stovykla. 
Tai ne tiek intelektualinio bendravimo, 
kiek praktiškų užsiėmimų laikotarpis. Kaip 
ir Studijų Dienos, taip ir Stovykla yra atvira 
“visiems” - nuo 18 iki 35 metų amžiaus. 
Stovyklaujama bus erdvėje, kurią suteikia 
Dookie College of Land and Food 
Resources. Koledžas randasi apie 200 km 
į šiaurę nuo Melboumo, Goulbum Valley 
rajone. Stovykloje bus susipažįstama su 
lietuviškais valgiais, liaudies meną liaudies 
muzika ir dainomis, tautiniais šokiais ir Lt 
Silpniau suprantantiems lietuviškai bus 
lietuvių kalbos pamokos.

Kongreso pabaigai visi Kongreso 
dalyviai - atstovai, stovyklautojai, turistai 
- susirenka Melbourne. Čia vyks ekskursija 
po miestą ir apylinkes, taip pat ir Kongreso 
uždarymo iškilmės.

Daugiau informacijos galima gauti 
rašant: Congress 2000/2001, RO. Box 55, 
North Melbourne, Vic. 3051 arba e-mail

aljstarapidneLneLa^^mas Doniela

Visų dėmesiui - nes kviečiami visi, ne 
lik Jaunimo Kongreso dalyviai - ypač 
Sydnėjaus tautiečių dėmesiui:

Jaunimo Kongreso pradžią pažymės 
Atidarymo Balius šaunioje salėje su gyva 
meksikietiška muzika. Kviečiami visi - 
renginys suteiks puikią progą jauniems ir 
vyresniems susipažinti su Jaunimo 
Kongreso dalyviais. Vieta: Epping Chib 
(netoli Epping geležinkelio stoties). Balius 
prasideda gruodžio 23 d., šeštadienį, 730 
vai. vakaro.
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Kūrybinėje p<wažtė/e______________
Prisilietimas prie tylos - Lidijos Šimkutės poezija

Lidijos Šimkutės poezija yra 
pirmapradė. Jos pasirinktos temos nėra nei 
naujos, nei pasenę - moteris, patyrusi 
gyvenimo nepastovumą, vienatvė, meilė, 
aplinka, kalbos ir tylos priešprieša.

Šiais laikais tokios poezijos vertė 
priklauso nuo poeto sugebėjimo padaryti 
atradimą iš to, kas žinoma, neapibrėžtumą 
paversti įtampa.

Šimkutės poezijoje aistra susilieja su 
abstrakcija, konkretumas - su redukcija. 
Tuo būdu jos kalba neapsiriboja grynu 
vaizdavimu ir neištirpsta beformėje bū
senoje. Šimkutė žaidžia ties išnykimo riba, 
kaip Buto šokėja ties praraja: Mano 
paslaptis / Trapus ilgesys / Rankose / Baltas / 
Plyštantis / Popierinis.

Jos eilėraščių įspūdis greitesnis už mintį. 
Kaip totemai, kaukės ir besikartojanti, 
netiesinė lietuvių vokalinė muzika, jie 
sukelia įvaizdį pasaulio, kuris yra 
archaiškas bei jaunatviškas, modemus ir 
drauge labai gyvybingas. Jie apsieina be 
žodžių žaismo, keistenybių ir ekstra
vagancijos. Jos eilėraščiai yra tarsi esencijos 
ir formulės.

Šimkutės kalba yra subtili jausminio 
niuanso priemonė. Ji neturi to postmo
dernistinės minties reliatyvizmo bei laiko 
ir konvencijos sąlygojamų kalbos atspin
džių. Kalbos tema tampa aktuali tik 
egzistencine prasme, t.y. kada kyla klau
simas, ar ji pakankamai perteikia jausmą, 
o gal tėra kitokia nebylumo forma.

Iš pirmo žvilgsnio Šimkutės eilėraštis 
iššaukia tylą. Tyla tampa girdima, kai poetė 
užlipa ant scenos. Tai meditatyvi kokybė, 
kuri prabyla dar prieš susiformuojant 
kalbos sąvokai. Ji išlieka netgi tada, kai 
žmogus galvoja, kad jis suprato. Kokiu 
būdu ši kokybė atsiranda'.' Galbūt tai Lie
tuvos moterų išminties reliktas ar 
ikisanskritinė dvasia, kuri Lietuvoje ir 
dabar sklando.

Nors Šimkutė gyvena Australijoje nuo 
vaikystės, jos pirmosios poezijos knygos 
buvo parašytos lietuviškai. Ji vertino 
lietuvių kultūrą vos ne kaip mitinį orien
tyrą. Tai sąlygojo namų auklėjimas, kur jai 
ši kultūra buvo nuo mažens skiepijama, 
nors Lietuva ir jos žmonės nešė sunkų 

okupacijos jungą, o sovietinės sistemos 
vykdomi persekiojimai pasiekė genocido 
mastą. Poetės tėvas, buvęs ūkininkas, ta
čiau gerai apsiskaitęs, geras pasakorius, 
retkarčiais ir su plunksna pabendraudavo. 
Motina stengėsi namuose Išlaikyti lietu
viškus papročius, pvz. audimas, naminės 
duonos kepimas ir kt.

Nusprendusi rašyti lietuviškai, Šimkutė 
kalbą gilino neakivaizdiniu būdu studi
juodama literatūrą, istoriją ir tautosaką 
Lietuvių kalbos institute Čikagoje, kur 
gyveno didžioji lietuvių išeivijos dalis. Su 
politiniais pokyčiais atsivėrė galimybė tęsti 
studijas Lietuvoje ir užmegzti ryšius su 
tenykščiais poetais bei menininkais, o taip 
pat savo giminėmis. Izoliacijos, praradimo 
ir ilgesio temos dominuoja poetės anks
tyvoje kūryboje. Tai paprastai pasireiškia 
dialektine įtampa, kurios išdava kartais 
būna priešybių įvardijimas. Tito būdu 
praradimas kitame lygmenyje kartais 
tampa laimėjimu: Buvau pripratusi prie savo 
sienų / Tu sugriovei jas ir uždarei mane / 
savyje.

Kas yra tas “T\t neįvardinta. Šis 
eilėraštis pirminėj savo struktūroj gali turėti 
kelias prasmes. “TU” gali būti taikomas 
žmogui, žemynui ar metafizinei būtybei. 
Čia, kaip ir daugelyje kitų vietų, Šimkutės 
poezija turi polivalentinę formą, būdingą 
mistinei kalbai: fizinių daiktų negalima 
aiškiai atskirti nuo metafizinių. Jų reikšmės 
persipina. Lygiai taip pat ištirpsta ribos tarp 
individo ir gamtos: Mano paslaptingose 
vietose / Ošia jūros banga / Toje jūros bangoj 
/ Plaukia pradžia.

Tokios analogijos tarp fizinių, psi
chologinių ir kosminių elementų yra 
charakteringos kultūroms, kuriose sakra
liniai ir žemiški, gyvybiniai ir dvasiniai 
veiksniai yra artimi vienas kitam arba net 
sutampa. Analogijos tarp "mano slaptų 
vietų ", “jūros bangų” ir “pradžios” yra 
archetipinės ir negali būti suvestos į vieną 
prasmę. Jų teka atsispindi eilėraščio 
struktūroje, kuri primena judėjimą nuo 
vienos bangos iki kitos su tylia arba tuščia 
pauze tarp bangų.

Riba, skirianti archetipą nuo banalybės 
yra dažnai sunkiai apčiuopiama. Tačiau

Lidijos Šimkutės poezijos knygos “Balti šešėliai” anglų-vokiečių kalba pristatymo 
metu Mickevičiaus bibliotekos rūsyje. Iš kairės: vertėjas Christian Loidl, Lidija 
Šimkutė ir Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas Valentinas Sventickas.

Šimkutės kūryboje netgi gana dažnai 
naudojami įvaizdžiai ir žodžiai, kaip 
“jūra”, “banga” ar “pradžia", tampa iš 
žinomo, nežinomo išraiškos priemone. 
Tuo būdu jos vaizduotei pavyksta prisiliesti 
prie pradžios, atvirumo, kažko, kam 
nekliudo kasdieniškumas: Mano vaizduotė 
paliečia saulę / Ir horizontas nebeužkerta / 
Kelio mano mintim / Nebe jūra, bet aš 
banguoju / Nebe saulė, bet aš kaistu Hr jokia 
banga nebeištrins / Mano pėdų smėlyje.

Galima drąsiai teigti, kad neskaitant 
Šimkutės lietuviškų šaknų, jos kūryboje 
gilų pėdsaką paliko ir Australijos žemyno 
erdvumas, (nešdamas į ją šviesos ir erdvės. 
Šimkutės ypatinga savybė yra jos kalbos 
atsivėrimas erdvumui -net ir tais momen
tais, kai išreiškiamos depresijos ir nykumo 
emocijos: Naktis šviesi / nes dega žvaigždės 
/ Mano jausmai juodi / Šviesa susigeria 
mantn / Kaip vanduo /1 bevaisį sodų.

Taip kaip poetinė kalba įgyją jėgos 
vengdama kasdieniškumo ir prozaiškumo, 
Šimkutės kūrybos personažai kartais 
pasiekia paradoksalią būtį nebūtyje. 
"Kažkur” tampa “čia”, daiktai virsta meilės 
kalba: Tyloje j Prieinu prie INesančio Tavęs 
/ Paliečiu žolę / Medžio lapus / Akmenį / 
Bet ilgiuosi / Tavo rankos.

Skaitant Šimkutės eilėraščius, kyla 
asociacijos su Japonija ir tos šalies poezija, 
kur vienas ryškus įvaizdis, apsuptas tylos 

žiedo, pasako daugiau negu milijonas 
žodžių. Nukirpti Plaukai / Tavo lūpų paliesti 
/ nukrito ant akmens.

Christian Loidl
(poetas, kritikas ir vertėjas iš Austrijos)

Vienoje (Austrija) “edition selene”leidykla 
šį rudenį (2000 m.) išleido Lidijos Šimkutės 
dvikalbę poezijos knygą anglų ir vokiečių 
kalbomis.

Eilėraščius į vokiečių kalbą išvertė ir 
atrinko poetas, kritikas ir vertėjas iš Austrijos 
Christian Loidl. Knygą apipavidalino 
dailininkas Slava Karmalita iš Lietuvos.

Šis eilėraščių rinkinys yra paimtas iš 
pirmųjų išėjusių knygų lietuvių kalba: 
“Antrasis Ilgesys”, “Prisiminimų Inkarai" 
(išleista JAV 1978 m. ir 1982 m. Algimanto 
Mackaus leidyklos) ir “Vėjas ir šaknys” 
(išleista 1991 m. Vagos leidyklos Lietuvoje).

Autorė, versdama šiuos eilėraščius į anglų 
kalbą, vietomis pakeitė originalą ir kartais net 
sukūrė naujas eiles.

Šie eilėraščiai anglų kalba buvo publikuoti 
“Meanjin”, “Southerly", “Mattoid” ir kituose 
Australijoje leidžiamuose literatūros 
žurnaluose. Taipogi šie eilėraščiai yra išversti 
į italų, japonų, ispanų, latvių irmakedoniečių 
kalbą.

□

Naujovės Australijos politikų galerijoje
Apie lietuviškai susikalbančią Lietuvoje 

viešėjusią australų dailininkę portretistų 
Josonią Mills-Palaitis jau ne kartą rašyta 
Lietuvos spaudoje. Ji 1994 m. yra pelniusi 
pirmąją premiją “Doug Moran” portretų 
bienalėje už savo tėvo žymaus knygų ir 
žurnalų iliustruotojo dailininko John Mills 
portretą.

Dabar Josonia vėl skina laurus. Gavusi 
Australijos nacionalinės portretų galerijos 
Canbcrroje užsakymą, ji nutapė Australijos 
ministro pirmininko John Howard ir jo 
žmonos Janette portretą. Tokio pobūdžio 
oficialus politiko portretas yra pirmas 
Australijoje.

Galerijos direktoriaus Andrew Saycrso 
apibūdinimu, šio portreto koncepcija yra 
“neformali. Modeliai atsipalaidavę. Tai - 
visiška priešingybė oficialiems buvusių 
ministrų pirmininkų portretams, kurie buvo 
nutapyti pagal “Historic Memorial 
Committee” užsakymus nuo 1911 metų. Jie 
kabo naujuose Seimo rūmuose”.

Naujausiame kūrinyje J.Mills-Palaitis 
sulaužė du tradicinius tabu: aukštas 
valdžios pareigūnas nutapytas drauge su 
žmona ir neformalioje aplinkoje. Anot 
direktoriaus A.Sayerso. tokių portretų 
tradicijos užuomazgų randama Didžiojoje 
Britanijoje.

' Buvęs ministras pirmininkas John Major 
portrete, kabančiame Didžiosios Britanijos 

nacionalinėje portretų galerijoje, yra su 
žmona Nonna. Tačiau ponia Major matoma 
tik paveikslo fone. Tokio likimo ponia 
Howard išvengė dailininkės J.Mills-Palaitis 
portrete".

Portretas buvo iškilmingai atidengtas 
stebint kviestiniams svečiams rugpjūčio 15 
dieną Australijos parlamento rūmuose 
Canbcrroje. Po iškilmių sutikusi dailininkę 
pasidomėjau, kas ją skatina tapyti 
realistinio stiliaus portretus.

- Per pastaruosius 6-7 metus nutapėte 
daug portretų, nors esate pasižymėjusi ir 
kaip peizažiste bei natiurmortų dailininkė. 
Kas jus paskatino pasirinkti šią meno 
kryptį?

- Neapsiriksiu sakydama, kad esu 
sukūrusi apie 100 portretų, jei 
neskaičiuosime akvarelinių škicų, kurių 
bent du ar tris nutapau prieš pradėdama 
kurti portretą aliejiniais dažais.

Klausiate, kas mane paskatino juos 
tapyti pastaruoju metu? Manyčiau, kad 
įtakos turėjo “Doug Moran” premijos 
laimėjimas 1994 metais. Gaunu daug 
užsakymų, bet noriu įamžinti ir savo 
gimines bei draugus.

Antra vertus, nuo mažens mėgstu piešti 
žmonių veidus, įvairias jų išraiškas ir 
formas. Drabužius irgi mėgstu piešti, ypač 
kai jie iš margaspalviu medžiagų.

- Kodėl tapote fotorealistinio ar

pabrėžtinai realistinio stiliaus 
portretus? Šios krypties menas 
nėra populiarus Australijoje.

- Nors Meno akademijoje 
piešėme aktus, realistinis stilius 
nebuvo populiarus. Tada vyravo 
abstraktas, abstraktus ekspre
sionizmas, optinis menas ir 
popmenas. Kai išsivadavau iš 
“modernių” Meno akademijos 
varžtų, panorau gilintis j 
modelio bruožus - kuo tiksliau 
juos atkurti ir priartėti prie gyvo 
žmogaus išraiškos be jokių nuk
rypimų ar perdėjimų.

Kuo labiau gilinuosi į rea
lybę, tuo didėja rizika, kad ne-
pagausiu, tiksliai neatkursiu modelių 
bruožų ir išraiškos. Man tai - didelis 
iššūkis. Kartais pavyksta atkurti modelį 
keliais teptuko potėpiais, panašiai kaip 
karikatūristai išgauna asmens panašumą 
vos keliais brūkšniais. Bet manęs tai 
netenkina. Siekiu skulptūrinės iliuzijos 
dvimačiame kūrinyje. Realistinis stilius 
leidžia man priartėti prie užsibrėžto tikslo.

- Minėjote, kad tapydama portretą 
naudojatės nuotraukomis, tačiau jų spalvas 
lemia cheminis ir techninis procesai, todėl 
damai ją spalvos neatitinka realybės. Kaip 
nugalėti šią kliūtį?

- Naudoju tik tas nuotraukas, kurias 
pati darau Man nuotrauka padeda

Dailininkė Josonia Pulailis prie Australijos ministro 
pirmininko ir jo žmonos portreto.

atsiminti paveikslo židinį, periferiją ir 
detales. Nuotraukų spalvos man yra tik 
orientyras. Atmintyje spalvą bei jos niuansus 
užfiksuoju kaip kompiuteryje. Nuotraukos 
man sutaupo laiko, kurį turėčiau praleisti 
plėšdama škicus.

Nemėgstu tapyti modelio savo studijoje, 
jam svetimoje aplinkoje. Savo namuose, 
savo aplinkoje modelis jaučiasi saugiausiai 
ir labiausiai atsipalaiduoja.

Isolda Poželaitė-Davis AM 
(Šis straipsnis perspausdinamas iš 

“Lietuvos ryto”
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Aliutės kampelis
Ar susikalbėtume?

Kartais vien dėl žodžių tarimo sunku suprasti kitos tarmės lietuvį. Tačiau kai 
susiduriam su skirtingais daiktų pavadinimais, tai jau tikrai blogai.

Aukštaičiai sako vieversys, žemaičiai - cyrulis; aukštaičiai - rupūžė, žemaičiai - 
krupis, pamatinė, kai kurie dzūkai - pamočkė; aukštaičiai - akmuo, žemaičiai - kūlis 
(iš to “kūlgrinda” - akmenimis grįstas paslėptas kelias per pelkes); aukštaičiai - 
antis, žemaičiai - pylė.

Suvalkiečiams smagus reiškia linksmas, bet žemaičiams - sunkus. Aukštaičiams 
miklus - lankstus, o žemaičiams kietas. Drūtas — vieniems stiprus, o kitiems - storas 
arba kietas.

O mūsų kasdieninė bulvė? Na, jeigu kas pasako bulbė arba bulba, tai dar 
suprantama. Builė - jau reikia pagalvoti, o kai pradeda kalbėti apie ropes, roputes, 
rapukus. tai ne vienas pasimeta, tuo labiau, kad kai kas rupūžę vadina rapucha (iš 
lenkiško). O kur dar Mažeikių apylinkių dūlė (kai kas galvoja, kad tai kriaušė). O 
dar ėčiukas (iš vokiško erdschuke), kardupelis (iš vokiško kartoffel). Na ir žemobuolys 
(gal irgi iš vokiško erdapfel).

Grynai dėl pramogos pabandykite atspėti, kad yra genšė, gunžvs, čaplė, 
kumpakaklis, didžiagurklis, žuvėčia, govaras? Ogi mūsų geras pažįstamas gandras 
arba garnys! Seniau dar buvo ir žugara (žu-vis ger-ia), bet jis tik XVI a. Sirvydo 
žodyne išlikęs.

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO
Vyriausias Sydnėjaus lietuvis

Gerbiama Redakcija, leiskite per 
jus nuoširdžiai pasveikinti mūsų 
garbės narį Antaną Šutą, sulaukus 
garbingo 101 metų gimtadienio. 
Linkime jam kuo geriausios sveikatos, 
laimės ir džiaugsmo.

Sydnėjaus lietuvių pensininkų klubas
“Neringa”

Nuotraukoje: Jubiliatas Antanas Šutas

Nauja “geležinė uždanga”?
Miela Redakcija, radau labai įdomų 

straipsnį “Age” laikraštyje apie Lenkiją. 
Pridedu laisvai verstas ištraukas.

“Nauja siena yra statoma per Europos 
širdį. Ta siena susidės iš vielų tvorų, tūks
tančių pasienio sargybinių ir visos eilės 
stebėjimo bokštų. Ji tęsis nuo Karpatų 
kalnų pietinėje Lenkijoje iki Baltijos jūros. 
Perėjimui per sieną reikės vizų, kurias 
tikrins kompiuteriai, pasinaudodami juose 
sukauptomis žiniomis.

Ši nauja siena neturi nieko bendra su 
rusais, kurie yra pasibaisėję, kad Vakarai 
stato sieną pagal jų pavyzdį. Sienos paskir
tis - uždaryti kelią j turtingą Vakarų Europą 
neturtingiems Rytų Europos kraštams.”

Fantazija? Toli gražu ne.
“Ta siena yra kaina, kurią Lenkija turi 

sumokėti už įstojimą j Europos ekonominę 
sąjungą 2005 metais. Lenkai į tą sąjungą 
kviečiami, o rusai, LIE TUVIAI, baltarusiai 
ar ukrainiečiai, kurie šiuo metu gali lengvai 
pereiti per mažai saugomą Lenkijos 
pasienį, nekviečiami.

Pirmasis stebėjimo bokštas - Bicszczady 
kalnuose prie Ustrzyki Gornc jau pastaty
tas ir praėjusį mėnesį net pašventintas. 
Šventinime dalyvavo Lenkijos vidaus 
reikalų ministras, policijos viršininkas, 
pasienio sargybos viršininkas ir daug 
vyskupų.

Lenkija bando savo rytinius kaimynus 
raminti, bet ir pati dar negali susitaikyti su 
Vakarų reikalavimu, kad tą naują sieną su 
Rytais saugotų ne tik lenkai, bet ir vokiečių 
bei austrų sargybiniai.”

Lietuva vėl už geležinės uždangos?

Algis Liubinas

Pavėluota padėka
Nuoširdžiai atsiprašome Gold Coast 

lietuvių, kad SIMO kelionės padėkoje Jūs 
buvote praleisti.

Širdingai dėkojame Joan ir Juozui Son
gailoms ir visiems Gold Coast lietuviams 
už Vytauto Babravičiaus (SIMO) priėmimą 
jo koncertų viešnagės metu.

Birutė Prašmutaitč
Jaunimo Kongreso Rengėjų vardu

Pirmasis pulkas ne tada...
Gerbiama Redaktore, džiugu, kad 

Lietuvos Kariuomenės šventė yra aktyviai 
minima tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje. Noriu 
tik patikslinti “Mūsų Pastogės” Nr. 48 
Lietuvos įvykių apžvalgos sakinį: “1918 
lapkričio 23 įkurta Apsaugos Taryba, 
paskirtas pirmasis pulko vadas irjam įsakyta 
pradėti formuoti pulką. ”

Pirmasis Lietuvos kariuomenės pulkas 
buvo įsteigtas Vilniuje 1918 lapkričio 1 d. 
prie Lietuvos Tarybos veikusios Apsaugos 
komisijos įsakymu, jo vadu paskiriant štabo 
kapitoną Vincą Grigaliūną-Glovackį. 
Pulkui pervestas Lietuvos Tarybos rūmuose 
apgyvendintų savanorių būrelis.

Lapkričio 23 d. krašto apsaugos 
ministro AVoldcmaro įsakymu I-jam 
pėstininkų pulkui buvo paskirtas naujas 
vadas pulk. Jonas Galvydis-Bykauskas, 
ligšiolinį pulko vadą VGrigaliūną-Glovackį 
paliekant pulko ūkio viršininku.

Tikriausiai lapkričio pirmoji būtų 
buvusi parinkta Lietuvos Kariuomenės 
šventei, jei ši diena nebūtų sutapusi su Visų 
Šventųjų data ir nebūtų per arti Vėlinių 
dienos. Su pagarba ,, 4 4 ..Vytautas Ištąsius

Ii REDAKCIJOJ PAŠTO
Vytautas Kamantas neatvažiuos...

Gerbiama Redaktore, (...) Esu labai 
nusiminęs, kad negalėsiu su žmona Gražina 
atvykti į Australiją ir dalyvauti X Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongrese, Australijos 
Lietuvių Dienose ir Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos suvažiavime.

Buvome pląnavę į Australiją keliauti, 
bet spalio mėnesį staiga pablogėjusi mano 
Mamos sveikata (ji arti 94 metų amžiaus) 
privertė mus pakeisti mūsų kelionių planus 
ir iš šiaurinės JAV dalies (gyvename 
Michigan valstijoje) greitai išvažiuoti į 
Floridą (apie 2000 km) globoti Mamos.

Tačiau Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Valdybai Australijoje vykstančiuose 
renginiuose atstovaus du jauniausi jos 
nariai - kunigas Edis Putrimas iš

KOMENTARAI.
Pradėjęs skaityti A.Mauragio 

straipsnį “Moters teisės ir pareigos” 
MPNr.45 apstulbau nuo pirmo sakinio. 
Aš jį pakartosiu: “ Pasaulis nuo moterų 
išsilavinimo nė kiek nepagerėjo, 
priešingai - daug nustojo”. Kaip mūsų 
Janinos, Isoldos, Genovaitės, Dalios, 
Alenos ir daug daug kitų išsilavinusių 
moterų žiūri į šį klaidingą išsireiškimą? 
Gal jos ieško balanėlių “atšalusiems 
namų židiniams” kurstyti?

Prie aukščiau minėto straipsnio 
puikavosi Vinco Bakaičio surinkti 
anekdotai apie moteris, kurie man labai 
patiko. Nustebau, kad šis subtilus jumo
ras susilaukė atgarsio kaip “nevykęs”. 
Atrodo, kad viena iš Dalių vieno auto
riaus straipsnį bijo komentuoti, bet drą
siai kritikuoja kitą. Juk abiejų autorių 
rašiniuose moteris nebuvo aukštinama.

MP Nr. 46 Jolantos Janavičienės 
prasilenkiantis su tiesa pokalbis “Res
publikoje” reikalauja ne tik komentarų 
apie neteisingus faktus, kaip pvz., kad 
“Australijoje niekas neremia meninin
kų”, bet ir apie Australijos nepagrįstą 
šmeižimą (kalbu apie kalėjimus). Pagal 
Janavičienę, Australijos kalėjimuose 
kalinys nužmoginamas, o Lietuvos

Aukso kranto lietuvių Interneto svetainė
The correct location is:http://cwpp.slq.qld.qov.au/qclc/ If you do visit the old site at 

http://www.slq.qld.qov.au/cwpp/qclc/ youwill automatically be taken to the new site.
Sorry for the mix up -

Pasijuokime 
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Toronto ir Rimas Baltulis iš Vokietijos. 
Tikiuosi, kad susitiksite su jais ir 
turėsite progų pasikalbėti. (...)

Kiekvieną savaitę gaunu Jūsų 
redaguojamą “Mūsų Pastogę”, kurią 
skaitau su įdomumu.

Ačiū Jums už gerą redagavimą, 
įvairumą, nuomones bei laiškus, 
parodančius Australijos lietuvių galvojimą 
ir gyvenimą.

Geriausi linkėjimai Jums ir Jūsų 
Bendradarbiams bei Skaitytojams.

Vytautas Kantautas
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

Valdybos Pirmininkas

kalėjimai kaliniams - antras rojus. Esu 
ir aš susipažinęs ir su Australijos, ir su 
Lietuvos kalėjimais. Jeigu reikėtų 
rinktis (geriau kad nereiktų), mokėčiau 
neblogus pinigus, kad patekčiau į 
australiškąjį. Bet Janavičienė, 
prisipažinusi socialiste, kad ir gyvenanti 
kapitalistiniame pasaulyje (ir atrodo, 
neblogai), su mano išreikštom tiesom, 
tikriausiai, niekada nesutiks.

MP Nr. 47, Genovaitė Kazokienė 
nepatenkinta MP Redakcijos skiltimi 
Kiek atsimenu, jos vyras a.a. Vincas 
Kazokas rašydavo kartais įdomius veda
muosius ir kartais gan diktatoriškus.

Dabartinė Redakcinė kolegija daug 
demokratiškesnė. Ir Redakcijos skiltis 
nėra “tik tušti šmaikštūs plepalai”, o 
laikraštyje atsiranda vietos įvairiau
sioms nuomonėms. Tegul gerbiama 
Genovaitė Kazokienė pagaliau nukerpa 
virkštelę nuo archaiško požiūrio į 
pasaulį ir ateina į šių dienų realybę.

Visi žinome: jeigu susirenka daugiau 
negu trys lietuviai, sutarimo be karštų 
emocijų nelauk! Taip pat ir redakcija 
niekuomet nepatenkins visų skaitytojų.

Arvydas Dumčius

Joan Songaila

DAUG SUŽINOSI SKAITYDAMAS “MUSŲ PASTOGĘ’

a.a. Juozui Koliavui
mirus, reiškiame gilią užuojautą artimiesiems

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
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SPORTAS

Aistra sportui - ginklas prieš negalią
laimėjo sidabrą ir bronzą

Didžiausias Australijos miestas Syd- 
nėjus šių metų rudenį buvo ne tik Lietuvos 
olimpiečių, iškovojusių ten penkis me
dalius, triumfo vieta.

Spalį ant garbės pakylos šiame mieste 
kopė ir mūsų šalies neįgalieji atletai - 
golbolininkai Algirdas Montvydas, Marius 
Zibolis, Arvydas Juchna, Egidijus 
Biknevičius, Genrikas Pavliukianceas ir 
disko metikas Rolandas Urbonas iškovojo 
paralimpinių žaidynių sidabro, o 5000 m 
bėgęs Kęstutis Bartkėnas - bronzos medalį.

Kai kurie šių žmonių savo trofėjų 
niekuomet neišvys. Bet dėl to apdo
vanojimų vertė nė kiek nesumažėja. Siekti 
pergalių paralimpiados arenose neįga
liesiems tikrai ne lengviau nei kitiems - 
olimpinėse žaidynėse.

Visi paralimpiadoje medalius laimėję 
Lietuvos atstovai - aklieji arba silpnaregiai. 
Jiems pergalių siekti tenka pasikliaujant 
gera klausa arba matant tik varžovų ir 
arenų šešėlius.

Žaidžia ir regintys
Goibolas-vienintelis žaidimas, skirtas 

akliesiems. Lietuvoje ši sporto šaka - viena 
populiariausių tarp aklųjų ir silpnaregių. Ir 
net ne vien tarp jų.

Užsidengę akis golbolą žaidžia ir 
normaliai regintys. Jie net dalyvauja Lie
tuvos čempionate. Tiesa, kai komandoje 
būna tik vienas ar du aklieji arba silp
naregiai žaidėjai Jei trys - tiek golbolininkų 
vienu metu būna aikštėje - regintieji 
nerungtyniauja.

Taip yra ir Lietuvos ir keleto kitų šalių 
pirmenybėse. Paralimpiadoje dėl medalių 
kovoja tik aklieji arba silpnaregiai.

Orientuojasi pagal garsą
Pagrindinis golbolininkų ginklas 

aikštėje - gera klausa, kuri padeda spor
tininkams nuspėti, kur lekia varžovų mestas 
kamuolys.

Geriau girdėti žaidėjams padeda ir 
specialiai golbolui pritaikytos sporto salės 
bei kamuoliai. Lietuvoje tėra dvi salės, 
skirtos golbolo žaidimui. Šiose salėse yra 
grioveliai, kurie padeda sportininkams 
suprasti, kurioje vietoje yra kamuolys. Tie
sa, paralimpiadoje ir kitose svarbiausiose 
varžybose arenų linijos būna iškilios, tačiau 
Lietuvoje golbolininkams tas netrukdo 
greitai apsiprasti salėje.

Tik Vokietijoje gaminami golbolo ka
muoliai sveria 1.25 kg. Kamuolio viduje - 
iki aštuonių metalinių rutuliukų, kurie yra 
pripildyti smulkių metalo gabalėlių. Kai 
kamuolys rieda, jie skamba. Pagal tai spor
tininkai ir orientuojasi, kurią vartų pusę 
saugoti.

Geriausi gynėjai - visiškai neregintys 
sportininkai, nes jų klausa labiausiai 
išlavinta. Tuo tarpu šiek tiek matantys 
žaidėjai sėkmingiau atakuoja varžovų var
tus, nes per treniruotes mato, kaip atrodo 

Jau galima užsisakyti Ir nusipirkti 

bilietus | ALD renginius
Kiekvieną sekmadienį nuo 12.30 iki 230 vai. po pietų 
Sydnėjaus Lietuvių Klubo Bibliotekoje pardavinėjami 
bilietai į įvairius ALD rengimus.
Telefonu užsakymus priima:

Margarita Binibienė tol.: (02) 9799 2047 ir 
Nata Liutikaitė tel.: (02) 9747 2382.

Skambinti vakarais nuo 6.00 iki 9.00 vai., išskyrus savaitgaliais. 
Primename, kad Bibliotekoje galima įsigyti marškinėlių ir 
ženkliukų su ALD emblema. Kaina $20 ir $4.

salė. Per varžybas visiems ant akių užrišami 
vienodi raiščiai.

Sportas - tik laisvalaikiu
Lietuvoje nėra nė vieno profesionalaus 

golbolininko. Kaip ir daugumoje pasaulio 
šalių.

Geriausieji gauna daugiau neįgaliųjų 
sportui valstybės skiriamų lėšų, tačiau, anot 
Lietuvos aklųjų federacijos generalinio 
sekretoriaus Rimo Venckutonio, stengia
masi, kad sportuoti galėtų visi norintys. 
Todėl pinigų lieka ir pradedantiesiems.

Vis dėlto net ir paralimpiadoje - 
varžybose, kuriose kovoja negalios suartinti 
žmonės, pergalių kai kada siekiama ne
paisant nieko - Sydnėjaus žaidynėse buvo 
užfiksuota 11 dopingo vartojimo atvejų.

Kaip pasakojo R.Venckutonis, pinigus 
žaisdami golbolą pasaulyje užsidirba tik 
keletas ispanų. Jiems atlyginimus moka 
Ispanijos aklųjų sąjunga - ONCE.

Ši organizacija žinoma ne tik tarp 
neįgaliųjų. ONCE remia ir vieną stipriausių 
pasaulyje dviratininkų profesionalų 
komandą.

Lietuvoje goibolas - tik būdas praleisti 
laisvalaikį. Tačiau atlygį už išlietą arenose 
prakaitą jie taip pat gauna. Lietuvos 
golbolo rinktinei buvo skirtos premijos už 
tarptautinę sėkmę.

Mūsų šalies golbolininkai 1998 metais 
buvo treti pasaulio pirmenybėse, o pernai 
- penkti Europoje.

Rimas sakė, jog už Sydnėjuje iškovotą 
sidabro medalį Lietuvos atstovams turėtų 
būti skirta 100 000 litų.

Pralaimėjo lik kartą
Premijos - didelis priedas prie įprastų 

atlyginimų ir invalidumo pensijų, kurias 
gauna aklieji, didžiąją savo laiko dalį 
skiriantys darbui arba mokslams.

26 metų M.Zibolis ir 40-metis 
A.Montvydas dirba aklųjų įmonėje. 24 
metų G.Pavliukianecas - kompiuterių 
specialistas. Šiemet į Vilniaus universiteto 
informatikos specialybę įstojo 19 metų 
E.Biknevičius. Ketveriais metais už jį 
jaunesnis A-Juchna mokosi vidurinėje 
mokykloje.

Tačiau darbas netrukdo golbolininkams 
tris kartus per savaitę treniruotis ir 
nenusileisti stipriausioms planetos 
ekipoms.

Paralimpiadoje debiutavusi Lietuvos 
rinktinė, kurią treniruoja Zenonas 
Bajarūnas, Sydnėjuje suklupo tik kartą - 
Gnale. Lemiamoje dvikovoje mūsų šalies 
atstovus 6:1 įveikė danai - Europos 
čempionai

Titulus pelnė ir Atlantoje
Pratyboms laiko randa ir Kaune aklųjų 

įmonėje dirbantys silpnaregiai lengva
atlečiai 28 metų R. Urbonas ir 32 metų 
K-Bartkėnas.

Šiems sportininkams paralimpiniai 
titulai - ne naujiena. R.Urbonas 1996-ųjų

Lietuvos golbolininkai Sydnėjaus paralimpiadoje suklupo tik finale (iš kairės): 
Genrikas Pavliukianecas, Marius Zibolis ir Egidijus Biknevičius.

Atlantos žaidynėse iškovojo bronzą 
stumdamas rutulį. KBartkėnas tada tapo 
paralimpinių vicečempionu 5000 m bėgimo 
rungtyje ir finišavo trečias 10 000 
distancijoje.

Šie sportininkai trasoje vieni kovoja su 
priešininkais. Tilo tarpu visiškai neregintys 
lengvaatlečiai lenktyniauja padedami 
vadinamųjų lyderių.

Ikasoje padeda lyderiai
Atlantos paralimpiadoje du bronzos 

medalius laimėjusią panevėžietę Sigitą 
Markevičienę ir per varžybas, ir per 
treniruotes visuomet lydi Sergejus 
Sokolovas.

“Jis - Sigitos akys”, - teigė Rimas. 
Trasoje jie bėga susirišę virvute, kuri pagal 
taisykles turi būti ne ilgesnė negu metras. 
Lenktyniaujant lyderis negali nė per žingsnį 
aplenkti sportininko, tačiau, pasak 
R.Venckutonio, pagalbininkas turi būti 
geriau pasirengęs fiziškai nei bėgikas. 

KRYŽIAŽODIS Nr.gO
Lietuva nuo 1863 m. sukilimo iki 1918 m. vasario 16 d.

Kovojant ilgesnių nuotolių varžybose 
lyderiai gali net keistis.

Atlantos žaidynių vicečempionas ieties 
metikas Vytautas Girnius Kauno gatvėmis 
vaikšto vienas, nors yra neregys.

Bet per varžybas šiam sportininkui, kaip 
ir kitiems metikams, talkina pagalbininkai, 
kurie pasako, kada baigti įsibėgėjimą ir 
sviesti įrankį. Tas pat - šuolių j tolį 
sektoriuje.

Varžosi su sveikaisiais
Nepaisant negalios, Lietuvos 

lengvaatlečiai neretai varžosi ir su 
sveikaisiais. Kai kurie neįgalūs sportininkai 
mūsų šalyje patenka į įvairių rungčių 
geriausiųjų dešimtukus sveikų žmonių 
varžybose. Ir net nugali juos. Kaip tai 
padarė Stasė Ingaunytė, 1976 metais 
laimėjusi šaškių SSRS pirmenybes bei daug 
kartų tapusi Lietuvos čempione.

Marius Grinbergas
(“Lietuvos rytas”)

VERTIKALIAI: 2. Poetas, 
savo eilėse aukštinęs Lietuvą, 
jos praeitį ir ateitį. 3. Pirmasis 
lietuviškas laikraštis, pradėtas 
leisti 1883 m. 4. Priverstinis 
atlygintinas asmens turto 
paėmimas valdžios nutarimu. 
5. Tautinio atgimimo 
patriarchas. 10 Vienas 
pirmųjų Lietuvos knygnešių. 
11. V.Kudirkos redaguotas 
laikraštis.
HORIZONTALIAI: 1. Vienas 
iš reikalavimų, kurį 1905 m. 
Didžiajame Vilniaus Seime 
iškėlė lietuviai Rusijai. 4. 
Viena iš lietuvių nutautinimo 
priemonių. 6. Vietos 
administracija. 7. Eilėraščio 
“Lietuviais esame mes gimę” 
autorius. 8. Pirmoji Lietuvos 
partija. 9. Tautos susiliejimas 
su kita, perimant pastarosios 
kalbą, kultūrą, papročius. 12. 
Garsus XX a. pradžios 
dailininkas ir kompozitorius.

a.a. Juozui Koliavui
mirus, reiškiame nuoširdžiai gilią užuojautą jo žmonai Marijai ir visiems 
artimiesiems. Sydnėjaus lietuvių pensininkų klubas “Neringa’

KRYŽIAŽODŽIO NR. 19 SPRENDIMAS
VERTIKALIAI: 2. Kalinauskas. 3. Manifestas. 4. Muravjovas. 6. Baudžiava. 7.
Rekrutas. 9. Gildija. 10. Seniūnija.
HORIZONTALIAI: 1. Sierakauskas. 5. Valančius. 6. Bielinis. 8. Valsčius. 11. Apskritis.
12. Mackevičius. 13. Daukantas.

Sudarė Jūratė Zailsldenė
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In memoriam
Ir nepalaužiamas palūžta

Leono Urbono gyvenimas netekėjo 
ramia srove, bet daužėsi į kraštus, sukosi 
verpetais, krito kriokliais, kol įsiliejo į 
nežinomybės jūrą. Įvairiais gyvenimo 
laikotarpiais jis buvo tapytoju, grafiku, 
skulptorium, filosofu, spaudos bendra
darbiu, aiškiariagiu irburtininku-gydytoju. 
Tai talentingas ir valingas žmogus, pasiekęs 
karjeros aukštumas ir reikalavęs pasaulį 
suktis pagal jo nurodymus. Jo gyvenimas 
pilnas pergalių ir tiek pat nusivylimų, nes 
pasaulis neklausė jo įsakymų.

Leonas gimė 1922 m. balandžio 22 d. 
Padusteliuose, Zarasų apskrityje, ne
turtingoje ūkininkų šeimoje. Per 1930 metų 
krizę jiems reikėjo prisiglausti pas tetą, 
kurios jaunesnysis sūnus - Paulius Širvys - 
būsimas poetas, tapo Leono geriausiu 
draugu. Nuo 14 metų Leonas pats užsidirbo 
sau pragyvenimą ir, būdamas gabus, mokė 
turtingesniųjų tėvų vaikus. Jūs manote, kad 
jis kada kalbėjo apie vaikystės vargą? Ne, 
jis kalbėjo apie Zarasų ežerų grožį, apie 
miškų ir girių paslaptingumą, apie tėvo 
fantastiškus pasakojimus bauginančiais 
vakarais...

1941 baigė Zarasų gimnaziją ir, grįžtant 
nišų kariuomenei, pasitraukė į Vokietiją, 
kur vėliau prisiglaudė Hanau stovykloje. 
Ten lankė paskubom lietuvių pabėgėlių 
įkurtą meno mokyklą, o vėliau persikėlė į 
Stuttgarto meno akademiją (Staatliche 
Akademie der Bildenden Kunstc), kur 
meną dėstė abstraktikas Willi Baumcister, 
dėl šios meno krypties nukentėjęs nuo 
nacių valdžios. Ten jis sutiko savo pirmą 
būsimą žmoną, susilaukė sūnaus Tauro ir 
atvyko į Australiją.

Menininko karjerą pradėjo nuo pat 
atvykimo į šį kontinentą. Ankstyvojo 
laikotarpio metu jo kūryba linko į realizmą, 
bet, gavęs kelis prizus ir pasitenkinęs 
laimėjimais, metėsi j abstraktų meną ir tuo 
metu iškilo į vyraujančias Australijos 
menininkų eiles. Jo impulsyvios, 
ekstatiškos spalvų klostės skandino 
paslaptingus kontūrus kažkokių 
nepažįstamų pasaulių. Atėjusį “aštrios 
briaunos” (hard edge) stilių Leonas sutiko 
savitai, neprarasdamas vidinės emocijos, 
neprisiimdamas kliniškai sterilių linijų bei 
kampų. Jo darbai vis tiek sugestijonavo 
žvilgsnį į nematomą, bet nujaučiamą būtį, 
pvz. paveikslas “Praregėjimas”.

Meno kritikų jis buvo labai gerai 
įvertintas ir laimingas išvyko į JAV skinti 
dar didesnių laimėjimų. Išlipo NY oro 

Leonui Urbonui
mirus, kartu su Jo artimaisiais ir visa lietuvių visuomene liūdi

Sydnėjaus Lietuvių Klubas

Pagerbdami mirusią
a.a. Oną Jarmalavičienė, 

vietoje gėlių skiriame “Mūsų Pastogei” $20.
A. ir S. Montvidai

Pagerbdami mirusį
a.a. Juozą Kaliavą, 

vietoje gėlių skiriame “Mūsų Pastogei” $20.
A. ir S. Montvidai

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 
Funerals of Distinction

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

uoste turėdamas kišenėje pora adresų, po 
pažastim susivyniojęs 250 abstrakčių 
kūrinių... Tačiau sugebėjo savo darbus 
parodyti geriausiose NY meno galerijose, 
susilaukė entuziastingų kritikų įvertinimų, 
kurie žavėjosi menininko savitumu, 
išradingumu ir kūrybine energija. Jo 
paveikslai kabėjo šalia Picasso, Salvador 
Dali, Diego Rivjera. Garsūs kolekcionieriai 
bei milijonieriai - Seers-Roebuck, Vincent 
Price ir kiti įsigijo jo paveikslų. Leono 
garbei buvo ruošiami pietūs. Bet ar jis 
atėjo? Ne, neturėjo kada, nes įsiliepsnojusi 
meilė apakino akis, aptemdė protą ir jam 
pasaulyje tuo metu egzistavo tik ta viena 
moteris. Jis rašė: "Meilė yra jėga. Per ją 
galima geriau pažinti save”.

Į Australiją grįžo triumfuodamas, 
kupinas jėgų. Vien tik 1969 m. jis sukūrė 
apie 2000 mažesnio formato paveikslų, 
sudarančių “Grandies” (Links) seriją. 
Australų meno kritikas James Gleeson 
rašė: “Leono Urbono tapyba yra nuostabi 
savo nepaprastu išradingumu. Jis yra 
stebėtinai kūrybingas ir per savo parodos 
atidarymą iškabino 16 didelių tapybos darbų 
drauge su grupe mažesnių paveikslų, kuriuos 
kiekvieną dieną keitė, kol parodė visus 173. 
Tokie jo darbai kaip “Grandis”, “Riba” ir 
“Transfiguracija” veržiasi į visai naujas sritis 
ir tai jis daro su dideliu pasitikėjimu ir 
autoritetu žmogaus, kuris atrado visišką 

Leonas Urbonas “Tolių šauksmas”.
Akrilis, 100x75 cm., 1982

atitikmenį savo asmenybei”. Vėliau Urbono 
kūryboje, kai emocijos liejosi per kraštus, 
atsirado ryškios spalvos. To meto 
biomorfinio stiliaus darbai pina fizinius, 
biologinius įvaizdžius su kosminiais 
įvaizdžiais. Jis sakė: “Patinka jums ar 
nepatinka, bet aš kuriu tik savo gražioms, 
mylimoms moterims”. Tačiau praūžus 
jausmų srautui, jis atrado pusiausvyrą, į jo 
darbus vėl grįžo kosminės temos - pirmą 
kartą ramios, išbalansuotos kompozicijos 
ir taupiai naudojama spalva, pvz. “Tolių 
šauksmas”.

Aštuntajame dešimtmetyje jis įsigijo 5 
akrus miško Mittagongo apylinkėse ir 
pavadino jį “Aro”, savo sūnaus vardu. 
Nusprendė čia įsteigti “Meno Centrą”. 
Pradžioje gyveno bakūžėje vienas, be 
vandens, be elektros ir planavo, kaip jis 
sakė, sukurti “Penkių akrų meno kūrinį” - 
tokį, kuris rungtyniautų su meno galerijom. 
Iškasė didžiulį tvenkinį, iš vieškelio tiesėjų, 
griaunančių kalną, įsigijo didžiulius luitus 
uolų, kuriuos pavertė skulptūromis. Daug 
tapė, o iš rastų gelžgalių kalė ir litavo 
abstrakčias konfigūracijas. “Aras” iš tikrųjų 
tapo vietine garsenybe. Čia Leonas ruošė 
savo tapybos parodas. Jo lankytojų knygoje 
iki 1988 m buvo apie 5000 lankytojų parašų 
vietinių žmonių ir iš užsienio. Prie laužo 
Leonas dėstė savo filosofiją hipiams ir 
kitam prakeliaujančiam jaunimui, gydė 
kompleksus turinčias merginas, drąsino 
vyrų pasitikėjimą.

Jis sakė mums: “Atvažiuokit pas mane, 
išlįskit iš tų mažų miesto dėžučių. Cha! 
Elektra! Dėl tos elektros jūs nieko ir nematot. 
Nematot, kaip saulė teka, kaip rūkas keičia 
siluetus, kaip medžiai išnyra iš tamsos, kaip 
paukščiai sutinka dieną". Tačiau, laikui 
bėgant, įjungė ir jam elektrą bei miesto 
vandenį ir dėl to jis nesiskundė.

Mittagongc Leonas nesėdėjo rankas 
susidėjęs, bet aktyviai dalyvavo savo 
apylinkės meno būreliuose.

Kai paskutinį kartą (1994 m.) buvau jo 
sodyboje, tikrai impozantiškai atrodė jo 
sukurtas fontanas “Dainuojanti siena”, 
ypač kai įjungus elektrą (!) “Siena” atrodė 
kaip iš pasakų karalystės. Daug metalinių 
skulptūrų galėtų rungtis su galerijose

a-a Ona Jarmalavičienė
Lapkričio 27 Sydnėjuje mirė Ona 

Jarmalavičienė. Ji gimė 1904 balandžio 8 
dieną Suvalkijoje. Antrojo pasaulinio karo 
metu, artėjant sovietiniams komunistams, 
Jarmalavičių šeima, kurios galva Jonas 
buvo Lietuvos kariškis, pasitraukė į 
Vakarus ir ilgesnį laiką gyveno Bambergo 
lietuvių pabėgėlių stovykloje. 1949 metais 
visa šeima atvyko į Australiją. Atlikę 
privalomąjį darbo kontraktą, jie įsikūrė 
Sydnėjaus priemiestyje Concord’e ir čia 
gyveno paskutiniuosius 50 metų. 
Lietuviškame gyvenime visa Jarmalavičių 
šeima buvo labai gerai žinoma. Visos trys 
dukros Valė (vėliau, sukūrusi lietuvišką 
šeimą, išsikėlė gyventi į Kanadą), Silvija ir 
Viki šoko mūsų tautinių šokių grupėje. 
Tėvas Jonas, miręs prieš 25 metus, buvo 
teatro “Atžala” dalyvis. Velionė Ona 
aktyviai dalyvavo lietuvių parapijos 
veikloje, buvo Rožančiaus būrelio narė. 
Visa Jarmalavičių šeima buvo ypatingai 
draugiška ir vaišinga. Jų namų durys buvo 
visuomet visiems atdaros ir tėvų turimos 
Joninių bei Oninių šventės būdavo tikri 
lietuviškos dainos ir vaišių vakarai.

Tačiau gyvenime yra nepakeičiamas 
gamtos dėsnis: atėjus laikui, vyresnieji turi 
savo vietas užleisti jaunesnei kartai. Ir 
velionė Ona, sulaukusi gražaus ir garbingo 
96 metų amžiaus, ramiai išėjo į tą tolimą ir 
amžinąjį Anapilį, liūdesy palikusi savo tris 
dukras, jų šeimas, 11 anūkųirlOproanūkų.

Gedulingos atsisveikinimo pamaldos 
įvyko Lidcombe, St. Joachim’s bažnyčioje, 
kurias atlaikė ir pamokslą pasakė naujas

Leonas Urbonas “Aro” sodyboje pradeda 
kurti skulptūras, 1999.

esančiais eksponatais.
Pastaraisiais metais Urbonas labai 

rūpinosi savo kūrinių likimu. Matydamas, 
kad jo rašysena darosi nebeišskaitoma, jis 
ėmė savo mintis įkalbėti į magnetofoną, 
restauravo kandžių apgraužtus paveikslus 
ir stengėsi surasti patikimesnį prieglobstį 
savo darbams.

Į Lietuvą nuvežiau daug Urbono 
padovanotų, o taip pat ir mano įsigytų 
Urbono paveikslų, kurių bendras skaičius 
sieks netoli šimto.

Atrodo, kad Leonas Urbonas mirė 
staiga. Tik po kelių savaičių visai atsitiktinai 
jį atrado vietinės meno draugijos žmonės.

Leono Urbono gyvenimas prabėgo 
audringai ir jo palikimas yra didžiulis. Jis 
dalyvavo mūsų, Australijos lietuvių, 
parodose, jis rašė į mūsų spaudą, jo meno 
darbai švystelėjo įvairiose pasaulio dalyse, 
kol galutinai apsistojo gimtoje žemėje.

Ačiū Tau, Leonai, už Tavo kūrinius, už 
lietuviškos kultūros praturtinimą ir už 
asmenišką draugystę.

Genovaitė Kazokicnė

Ona Jarmalavičienė

šios bažnyčios klebonas Fr. John Alt. 
Vėliau Rookwood’o lietuvių kapinių 
skyriuje, gėlėmis padengtame karste, 
velionė atsigulė šalia savo vyro Jono 
amžinajam poilsiui.

Mano nuoširdi ir gili užuojauta 
mirusios Onos dukroms, jų šeimoms, 
giminėms ir visiems artimiesiems, netekus 
mamos, močiutės ir šios puikios moters.

Ilsėkis ramybėje, miela Onute, šioje 
nors ir tolimoje, bet mus taip svetingai ir 
gražiai priglaudusioje Australijos žemėje.

Antanas Laukaitis
Musų Pastogė Nr. 49, 2000.12.11, psl. 7
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBE
Nors ir nemažai narių (79) atvyko i 

Metini Susirinkimą, bet konkrečių 
pasiūlymų, bei patarimų taip ir nebuvo 
sulaukta.... Gaila, kad nemaža dalis gana 
įtakingos mūsų inteligentijos nerado 
reikalo atsilankyti.

Besiruošiant į namus “Sūkurio” vadovė 
skundėsi, kad ir jos jaunimas buvęs labai 
neskaitlingas, o kažkas praeidamas pasakė, 
kad būk tai tuo pačiu metu vyko golfo 
varžybos.

Klubo Pirmininkas Kęstutis Protas savo 
pranešime pastebėjo:

Išskyrus 6 dabartinius direktorius, 
nebuvo kandidatų. Jis pabrėžė, kad yra 
didelis skaičius gabių ir sumanių narių, 
kurie išėję į pensiją, turėdami laisvo laiko, 
nemato reikalo ir nejaučia pareigos išstatyti 
savo kandidatūrų. Panašiai jau tęsiasi 10 
metų, o kaip bus sekančiais metais?

Nusiskundė, kad netoli 100 narių, 
daugumas lietuvių, neparodė net noro 
susimokėti nario mokestį. Reikėjo 
pastoviai priminti, o kai kuriuos net beveik 
“prievartauti”.

Yra tautiečių, kurie Klubą lanko beveik 
kas savaitę, tačiau, gailėdami $11, į narius 
neįstoja. Pasirašo į knygą kaip svečiai, tuo 
užkraudami Klubui mokesčius, nes Klubas 
moka už kiekvieną lankytoją. Kuo 
proporcingai daugiau svečių, palyginus su 
narių skaičiumi, tuo yra didesni mokesčiai 
Klubui.

Yra ir tokių narių, kurie nors ir laiku 
sumoka nario mokestį, tuo savo 
įsipareigojimą laiko baigtu, dar pasigir
dami, kad lanko kitus vietinius Klubus, kur 
nario mokestis mažesnis ir aptarnavimas 
kitoks.

Baigdamas pranešimą, Pirmininkas 
padėkojo nariams ir jų svečiams, kurie savo 
lankymu prisidėjo prie Klubo veiklos. 
Ragino visus narius kuo skaitlingiau 
dalyvauti Klubo parengimuose, atsivesti 
ir savo draugus. Didžiuotis šiuo gražiu

lietuvišku Klubu, neužmiršti, kad tai yra 
visų mūsų pareiga. Taip pat aktyviau raginti 
be išimties visus tautiečius būti mūsų 
Klubo nariais.

Kaip jau minėjau praėjusią savaitę, iš 
tikrųjų nebeesu jau toks “žvalus”. Vėl turiu 
prisipažinti kaltas nepaminėjęs p. Jadvygos 
Mickienės. Atšventus 38 Klubo metelius, 
neprisimenu kada ten nebuvo jos dirban
čios. Ji ir už baro ir administravimo darbus 
dirba nuo to laiko, kai dar senokais laikas 
Klubas visiems algas mokėjo, o dabar dirba 
už arbatpinigius, kurių beveik irgi negauna.

Atsimenu, kai tik pakliuvau j 
direktorius ir be “pratimų” reikėjo atlikti 
“supervizorio” darbą, p. Jadvyga daug man 
padėjo, viską paaiškindama, gražiai 
pamokydama. Užsiliko net posakis: “Jeigu 
niekas “negali” - paprašyk ponios 
Mickienės!“ Ačiū Jums, miela ponia 
Jadvyga. Kaip gerai, kad turime tokių 
nuolatinių savanorių pagalbininkų. Jau 
daug kartų yra minėta, kad be jų pagalbos 
nebūtų ir mūsų visų.

Esame dėkingi Dr. G.Kazokienei už 
padovanotas gražias Lietuvos Preziden
tūros ir Prezidento VAdamkaus padidintas 
fotografijas.

Važiuojant į “pirmąjį po rinkiminį” 
direktorių posėdį ir klausantis lietuviškos 
valandėlės (lapkričio 28 d), išgirdus apie 
mclbourniškių veiklą, raudau iš pavydo.

Kalbant apie pareigas, visi likome savo 
vietoje. Gaila tik, kad paskutiniame 
posėdyje dalyvavusios Nitos Wallis, 
nepasisekė įkalbėti pasilikti dar vieneriems 
moteliams.

Mūsų jaunystės laikais populiari 
susitikimo vieta buvo prie Waltons, Jurgio 
gatvėje, o dabar visiems sakykime: 
“Susitikime Sydnėjaus Lietuvių Klube”! 
Užsukite, pasikalbėsime, pabendrausime, 
ką nors išgersime, juk ir kavos mašina stovi.

IKI PASIMATYMO KLUBE!
Algis Bučinskas

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

TEL.: 9708 1414 FAX.: 9796 4962

Klubas veikia:
Darbo dienomis nuo 4.00 vai.. Šeštadieniais ir šventadieniais nuo 12.00 vai. 

ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

Sekmadieniais nuo s.w iki 6.00 vai

LINKSMOJI VALANDA
VISI GĖRIMAI TIK PUSE KAINOS

KALĖDŲ EGLUTĖ
GRUODŽIO 17 d.

Prašome registruoti vaikus Klubo raštinėje iki gruodžio 7d.

Gruodžio 24 d. 7.00 vai. Registruotis iki Gruodžio 20 d.
KAINA $25.00

Vaikams iki 6 metų nemokamai. Iki 12 metų $12.00

; i

VIC 
VIC 
NSW 
NSW 
NSW
NSW 
VIC

$ 15.00 
$ 5.00 
$45.00 
$ 5.00 
$ 15.00 
$ 15.00 
$ 2.50

KALĖDINĖS
PINIGINES
DOVANOS

Padeka
Nuoširdžiai dėkojame visiems prisidėjusiems prie Advento vakaronės pasisekimo: į 

„Bobelių ir bernelių ” grupę susitelkusiems dainininkams ir jiems vadovavusiai Bronei 
Staugaitienei, solistei Aidai Petrulienei, „Šokdavos"šokėjams, vaišių paruošimo talkininkėms 
Halinai Statkuvienei, Juditai Dagienei, Joanai Valaitienei, Aidai Žilinskienei, Gintarei ir 
Jurgitai Kėvalaitėms, Ramūnai Sadauskaitei; pyragus padovanojusioms Aldonai Butkutei, 
Tamarai Pošiūnienei, Aldonai Vyšniauskienei ir Jonei Žalkauskienei, o taip pat auka 
prisidėjusiems Jonei ir Pauliui Mičiuliams ($50 ) ir Zigmui Augaičiui ($20). Ačiū!

Entuziastės

VIC
VIC 
NSW
NSW
ACT 
SA 
QLD

$80.00 
$20.00 
$25.00 
$80.00 
$ ' 7.50
$20.00 
$25.00

I LIETUVA
> >

Šiais metais, nuo gruodžio 2 iki 
gruodžio 16, Adelaide, Melbourne ir 

Sydney Talkos skyriai vėl priima 
kalėdinius piniginius pavedimus i

Lietuvą, kurie kainuos tik $10. ’

Aukos “Mūsų Pastogei”
AGriškelis 
Dr. E.Petrikas 
M.Griškaitienė 
AMarašinskienė
A ir O. Kapočiai
L. Pukys
KStarinskas
Melbourne Pensininkų Sąjungos
Valdyba
D.Vildovas
O.Grosienė
A. ir S. Montvidai
B. Sumila
PDžiugelis
R. A.Pomeringas
Griškaičių šeima (Onai Jarmalavičicnci 
mirus) NSW $ 50.00
S. Šaparienė NSW $ 5.00

Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
“Mūsų Pastogės” administracija

Prašome kreiptis j Talkos įstaigas, 
sekmadieniais 12.30 vai. -'2.30 vai.
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*X Pasaulio e£ietmriut Jaunimo Kongresas
We invite all Lithuanians in Australia to join in and support for Lithuanian youth. 

Meet Lithuanian youth from all around the world.
Come to our

Opening Ceremony unit t?atl
to be held at 7.30pm on 23rd December 2000 in Sydney at the Epping Club: 

45-47 Rawson Street
Epping 2121

Cost is $75.00 and includes entertainment, three-course meal, unlimited 
champaign, wine, beer and soft drinks.

Live Mexican marachi music - “Real Mexico” orchestra.
Your support is needed and appreciated 

Please contact Daina Šliterytė on 02 9955 9048, Virginija Cox on 02 9489 9549 or 
Julytė Virzintaite on 02 9620 6921 to book.

X Jaunimo Stovykla
From 1pm Tuesday January 2nd until Sunday January 7°* 2001, is an opportunity 
for all Lithuanian youth in Australia from ages 18-35 years to participate in the 

World Lithuanian Congress Youth Camp. It will be held at the University of 
Melbourne aimpus, Dookie, Shepparton, Victoria, 2 Vi hours drive from Melbourne 

up the Hume Highway.
The cost is $350 or $250for full time students. This includes formal program, tours 

throughout northern Victoria, accommodation and all meals.
It is a place where you will make new Jriends from Australia and overseas, 

and have the opportunity to participate in workshops that will enhance your 
Lithuanian knowledge & skills.

To book, call Pete Šurna on 03 9388 0681 or Melisa Savickaitė on 03 9457 4348.
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Australijos Lietuvių Fondui 
aukojo:

$50 - A.Šabrinskas ($1000);
$20 - J.Manikauskas ($720);
a.a. B.Makulienės atminimui
$20 - R. Kaunienė ($225);
a.a. I.Aleknos atminimui
$50- O.Aleknienė;

Valdybos vardu dėkoju už aukas.

Andrius Balbata
AL Fondo iždininkas
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ADELAIDE
MELBOURNE 9328 3466
SYDNEY

8362 7377

9796 8662

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ

KREDITO DRAUGIJA

Nesuk galvos 
dėl dovanos - 

nupirk bilietą į 
ALD rengiamą 
Naujųjų Metų 

Balių.
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