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ALB Valdybos nariai apie 
save

Birutė Prašmutaitė,
Pirmininkė

Gimiau ir gyvenu 
Melbourne mieste, Austra
lijoje. Dviem atskirom kaden
cijom buvau Australijos Lietu
vių Jaunimo Sąjungos pirmi
ninke. Buvau atstove III 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongrese (PLJK) 1975/76 
metais Amerikoje ir Kanadoje 
1983 metais. Ruošiant VI PLJK 
Australijoje 1989 metais, buvau 
Kongreso ruošos komiteto vice 
pirmininke ir Stovyklos 
programos komisijos pir
mininke. Birutė Prašmutaitė

Mano bendruomenės veikla nesustojo su Jaunimo Sąjungos 
veikla ir esu aktyvi ALB narė. Buvau ALB Krašto Valdybos nare 
dviem kadencijom ir nekartą ALB Krašto Tarybos nare. 
Dalyvavau kaip atstovė PLB Seime Čikagoje 1983 metais. Dabar 
2001-2002 metų kadencijai ir vėl jėjau j ALB Krašto valdybą 
(Melbourne), turint pirmininkės ir kultūros reikalų pareigas.

Muzika yra mano “pirmoji meilė” ir jau 22 metus esu 
Melboumo Dainos Sambūrio choro dirigente. Giedu Melboumo 
parapijos chore.

Lietuviškame skautiškame gyvenime esu pasiekusi 
skautininkės laipsnį ir nuo 1994 metų einu Melbourno 
Skautininkų-Ramovės pirmininkės pareigas. -

Aplankiau savo tėvų gimines Lietuvoje keturis kartus, tai

Nukelta į 7 psL

Vasario 16-ji 
čįeelonge

Lietuvos Nepriklausomybės šventę 
Geelongas paminėjo vasario 25 dieną. 
Prasidėjo pamaldomis šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje, organizacijoms dalyvaujant su 
vėliavomis.

Kure Egidijus Amašius atnašavo šv. 
Mišias ir pasakė dienai pritaikytą pamoks
lą. Skaitymą atliko Petre Čerakavičienė, 
prisiminusi prieš trejus metus mirusį savo 
vyrą Viktorą. Tikinčiųjų maldą perskaitė 
Juozas Gailius, o auką atnešė Apylinkės 
pirmininkas Stasys Šutas ir vice 
pirmininkas Kaja Starinskas.

Antroji minėjimo dalis pravesta 
“Pettitt Park” salėje, įnešant vėliavas ir 
pagerbiant mirusius už laisvę. 
Vadovaujantis K. Starinskas pakvietė 
Bendruomenės pirmininką S. Šutą tarti 
žodį. Po to paskaitą “Nepriklausomybė 
tada ir dabar” perskaitė prelegentas V. 
Bindokas. Po jo Petrė Čerakavičienė 
paskaitė savo kūrybos. Labai džiugu, kad
Petre randa energijos savai kūrybai. Geelongo atialynas Vasario 16_sios

Meninę dalį atliko viešnios iŠ “JVKdą”, su kuria vėliau pasirodė programoje. Juozo Gailiaus nuotr.
Melbourno B. Kymantienė, R.
Mačiulaitienė ir dukrelės; Geekmgo “Vilties” vyrai, vadovaujami Pako” festivalio programą.
Aldonos Scano, užtraukė keletą sutartinių, Geelongo-taudnaj šokių “Pelėdos” plunksnos ir čia salėje skrai-
grupė “Gegutė”, vadovaujama Birutės Gailiūtės Liebich, pakartojo dė, bet pačios pelėdos istorija paslaptinga.

Daugiau apie Geelongo lietuvių gyvenimą skaitykite 4 psL

Lietuvos įvykių apžvalga

Anakla 
Relagys

Žemdirbiai nušvilpė Prezidentą
Kovo 13-tą dieną Vilniaus Kultūros ir 

Sporto Rūmuose Lietuvos Prezidentas 
Valdas Adamkus kreipėsi į čia susirinkusius 
šešis tūkstančius Lietuvos žemdirbių. 
Žemdirbių padėtis bloga, tad susirinkusieji 
tikėjosi, kad jie susilauks paguodos ir gaus 
iš vyriausybės finansinės pagalbos - bus 
grąžinamos skolos už parduotą produkciją, 
bus apsaugota jų rinka - uždedant 
subsidijuotiems žemės ūkio produktams 
importo muitus. Lietuva šiuo metu veda 
derybas su Europos Sąjunga (ES), kad ji 
galėtų tapti Sąjungos nare. Tad tikėtis, kad 
Lietuvos vyriausybė uždės ES narėms 
importo muitus, nerealu.

Prezidentas savo kalboje atmetė 
reikalavimą ginti maisto produktų vidaus 
rinką importo muitais ir pareiškė: “Kai kas 
iš jūsų siūlo grįžti prie buvusio rinkos 
reguliavimo. Laikas pasakyti aiškiai: grįžti 
atgal neįmanoma.”

V. Adamkus neragino išvis neremti 
žemės ūkio, bet įspėjo, kad: “.. .mūsųžemės 
ūkis negali tikėtis tokios paramos, kokia 
skiriama Vakarų šalyse, Lietuva tiesiog 
finansiškai nepajėgi to padaryti, o antra, 
mūsų žemės ūkis ir sukuriamo bendrojo 
vidaus produkto ir šioje sferoje dirbančių 
krašto gyventojų dalimi yra daug didesnis.” 
Vakarų šalys turi daug didesnį pramonės 
ir patarnavimo sektorių, o palyginamai 

mažesnį žemės ūkio sektorių. Tokiu būdu 
vyriausybė gali dosniai paremti žemės ūkį.

Didelį neramumą ir karingumą 
žemdirbiai parodė, kada Prezidentas 
pareiškė, jog norint stabilizuoti rinką, reikia 
pardavinėti žemę juridiniams asmenims bei 
užsienio piliečiams ir supaprastinti žemės 
pirkimo ir pardavimo sąlygas. Pasigirdo net 
švilpimai ir trypimai. Suvažiavimo 
organizatoriai paprašė susirinkusiųjų 
parodyti bet šiek tiek pagarbos aukš- 
čiausiems pareigūnams. Atrodo, jog 
žemdirbiai visiškai nesusipažinę su 
Europos Sąjungos narystės privalumais. 
Kalta yra ir spauda. Analitinių straipsnių, 
aptariant laisvosios rinkos ir Europos 
Sąjungos reikalus, dienraščiuose neran
dama. Nenuostabu tad, kad žemdirbių 
galvojimas nors ir racionalus, tebėra 
pagrįstas “kolchoziniais” dėsniais.

Prezidentas nurodė, jog apie 60 proc. 
kaimo veiklos yra žemės ūkis, todėl reikia 
plėsti kaimo darbų įvairovę. Vyriausybė turi 
padėti rasti naujų veiklos sričių, kaip 
smulkios industrijos steigimą. Be to 
Vyriausybė turi suteikti lengvatų ir paruošti 
tinkamus įstatymus, kad žmonės galėtų 
imtis iniciatyvos pagerinti savo gyvenimo 
standartą.

Vėliau kalbėjusieji Ministras Pirmi
ninkas Rolandas Paksas, žemės ūkio minis
tras KKristinaitis ir Seimo Pirmininkas 
A Paulauskas buvo linkę dalinti pažadus, 
kad nekiršintų įaudrintos žemdirbių 
minios.

Iš susitikimo su žemdirbiais Prezidentas 
Valdas Adamkus išėjo susirūpinęs. Jis 

pamatė, jog Lietuvos žemdirbiai nėra 
pasiruošę daryti pokyčių, kad prisitaikytų 
prie vakarų žemės ūkio standartų. Be to 
jis pajuto, kad žmonėse esama daug pykčio 
vyriausybei.

Prezidentas kreipėsi į tautą
Kovo 16 d. Prezidentas Valdas 

Adamkus per didžiąsias Lietuvos televizijos 
stotis kreipėsi į tautą dėl aštrėjančių 
visuomenės ir valdžios santykių, dėl 
interesų grupių pasipriešinimo Baudžia
mojo proceso kodekso pataisoms, dėl 
nesiliaujančios prievartos prieš vaikus. 
Prezidentas mano, jog “esama netoli 
kritinio taško kai didėjančios socialinės 
įtampos ir valdžios neryžtingumas gali mus 
išmušti iš pažangos kelio... gerai suprantu 
kokioje padėtyje yra atsidūrusios atskiros 
mūsų visuomenės grupės... negalima grįžti 
į radikalių, bet nepagrįstų reikalavimų ir 
tuščių pažadų dalinimo laikus... Negalima 
lėtinti Lietuvos modernizavimui būtinų 
pertvarkų.”

Prezidentas primena, jog artimiausi 
dveji metai Lietuvai ypač svarbūs: 2002 
metais NATO spręs, ar Lietuva bus priimta 
pilnateise nare į šią organizaciją. Be to tais 
pačiais metais Lietuva yra pažadėjusi baigti 
visus pasiruošimo darbus ES narystei

Kad darbas būtų spartus, Prezidentas 
įspėja: “nekurstykite karo tarp kaimo ir 
miesto, tarp tarnautojų ir verslininkų. 
Privalome siekti piliečių solidarumo - 
būtino valstybės pagrindo.”

Aštriai įspėjo Vyriausybę bei Seimą: 
“jokia valdžia negali tikėtis žmonių 
pagarbos, jei ir toliau pareigūnams mokės 
didžiules pašalpas už prastai atliktus 
darbus. Todėl raginu Seimą kuo greičiau 
pataisyti įstatymus, kad tokia praktika 

liautųsi. Žmonės šiandien pagrįstai 
pasigenda teisingumo. Kad jo būtų 
daugiau, turime nedelsdami taisyti 
Baudžiamojo proceso kodeksą.”

Šiuo metu asocialių šeimų Lietuvoje 
nemažėja, tad Prezidentas susirūpinęs šių 
šeimų vaikais, o ypač dėl nesiliaujančio 
smurto prieš vaikus.

“Jei nepajėgiame išgelbėti alkoholyje 
skęstančių tėvų, privalome nuo jų savivalės 
gelbėti vaikus...Tai ne tik valdžios, bet ir 
mūsų visų, Lietuvos žmonių reikalas... Kin
kas didesnės atsakomybės norėtųsi iš 
valstybės tarnautojų.”

Atrodo, kad Prezidentas Valdas 
Adamkus skaudžiai pajuto žemdirbių 
nuotaikas, tad nedvejodamas ėmėsi greitų 
žygių padėtį taisyti.

Lietuvos užsienio prekyba
Remiantis Lietuvos Statistikos departa

mento duomenimis, sausio mėnesio 
užsienio prekyba buvo gan sėkminga, 
palyginus su praėjusiu gruodžio mėnesiu: 
bendras Lietuvos importas sumažėjo 18.7 
proc., kai tuo tarpu bendras eksportas 
padidėjo 10.7 procento. Muitinės deklara
cijų duomenimis š.m. sausio mėn. importas 
siekė 1.705 milijardo litų, o eksporto vertė 
siekė 1.375 milijardo litų. Bendras Lietuvos 
užsienio prekybos balansas buvo neigiamas 
330.1 mln. litų.

Palyginus šių metų sausį su praėjusių 
metų sausiu: importas padidėjo 21 proc 
Arba 296.5 mln. litų, o eksportas išaugo 
24.5 proc. arba 270.5 mln. litų.

Svarbiausios šalys, iš kurių Lietuvos 
importas ateina: Rusija 30.8 proc., 
Vokietija 12.6 proc., Lenkija 4.4 proc., 
Italija 3.9 proc. viso Lietuvos importo.
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Vytautas 
Patašius

Trumpai iš visur KEDAKTOKĖS SKILTIS

♦ Papua Naujosios Gvinėjos kareivių 
maištas paaštrėjo, kai kovo 19 d. prie 
sukilusių Port Moresby karių prisidėjo 
kareiviai už sostinės ribų esančiose 
Thurama ir Goldie River kareivinėse. Kovo 
21 d. PNG min. pirmininkas Sir Mekere 
Morauta paskelbė, kad ministrų kabinetas 
atmetė projektą sumažinti kareivių skaičių. 
Maištininkams pažadėta besąlyginė 
amnestija, jei jie sugrąžins pagrobtus 
ginklus. Kovo 22 d. kareivių delegacija statė 
naujus reikalavimus: nutraukti finansinius 
ryšius su Pasaulio Banku, Tarptautiniu 
Valiutos Fondu bei Australija ir atšaukti 
atostogaujant) parlamentą. Derybos dar 
tęsėsi iki kovo 26 d.
♦ Kovo 21 d. nesėkmingai baigėsi 
mėginimai išsaugoti kovo 14 d. sprogimų 
sužalotą naftos gręžimo platformą Atlanto 
vandenyne, 150 km atstume nuo Brazilijos 
krantų. Didžiausia pasaulyje platforma 
(210 m aukščio) paskendo, nusinešdama 
pusantro milijono litrų alyvos. Per pradinę 
katastrofą žuvo 10 platformos darbininkų.
♦ Kovo 21 d. į Izraelį atvyko 
amerikiečio George Mitchell vadovaujama 
tarptautinė komisija tirti Izraelio - 
palestiniečių konflikto priežasčių . Į 
komisijos sudėtį įeina buvęs Turkijos 
prezidentas Suleyman Demirel, JAV 
senatorius Warren Rudman, Norvegijos 
užsienio reikalų ministras Thorbjoem 
Jagland ir Europos sąjungos saugumo šefas 
Javier Solana.
♦ Kovo21 d. JAV valstybės sekretorius 
Colin Powell įteikė notą Rusijos 
ambasadoriui Vašingtone Juri Ušakov, 
reikalaudamas keturių rusų diplomatų 
išvykimo iš JAV dėl šnipinėjimo. Siekiant

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL

Svarbiausi Lietuvos eksporto part
neriai: Vokietija 16 proc, Latvija 14.7 proc, 
Britanija 14 proc., Rusija 5.8 proc.

Šių metų sausio mėnesį importuota iš: 
ES šalių 38.5 proc, o iš NVS šalių 35.7 proc. 
bendro Lietuvos importo. Eksportuota 
daugiausiai į ES šalis 53.9 proc, o į NVS 
šalis 12.1 proc bendro eksporto.

Švedįjos karo laivyno vadas Klaipėdoje
Kovo 12-14 dienomis Lietuvoje pirmą 

kartą lankėsi Švedijos karališkojo laivyno 
vadas viceadmirolas Torsten Lindt su jį 
lydinčia delegacija. Laivyno vadas sakė 
norįs asmeniškai susipažinti Lietuvos 
karinėmis jūrų pajėgomis ir jos vadais.

Kovo 13 d. viceadmirolas lankėsi 
Lietuvos jūrų pajėgose Klaipėdoje. Prie 
karinio jūrų pajėgų štabo jį pasitiko garbės 
sargybos rikiuotė ir Lietuvos karinių pajėgų 
vadas komandoras Kęstutis Macijauskas. 
Svečias apžiūrėjo Lietuvos karinius laivus, 
lankėsi jūrų stebėjimo poste, bendravo su 
Lietuvos karo jūrininkais.

Lietuvos jūrų pajėgos palaiko tamprius 
ryšius su Švedijos pajėgomis. Lietuvos karo

akademijoje. Iš Švedijos Lietuva gauna 
nemažai materialinės paramos. Švedijos 
vyriausybės lėšomis, kasmet vyksta Baltijos 
šalių vandenyse gynybinio pobūdžio 
pratimai, kuriuose dalyvauja ir Švedijos 
laivai. Abiejų šalių jūrininkai dalyvauja 
bendrose taikos palaikymo pratybose.

Švedijos karo laivyno vadas vice- 
admirolas Tbrsten Lindt teigiamai įvertino 
Lietuvos karinių pajėgų vystymąsi, jų 
integraciją į NATO.

JAV senatorius apie LUKoil užmačias 
Lietuvoje

■ ________ .-J •_______ .'
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sumažinti žinias JAV renkančių žvalgybos 
agentų skaičių, per ateinančius kelis 
mėnesius paprašyti išvykti dar 46 rusų 
diplomatai. Rusija į notą reagavo ištrem
dama keturis JAV diplomatus.
♦ Rusų erdvės kontrolieriams pavyko 
planingai užbaigti 15 metų trukusią erdvės 
laboratorijos “Mir” karjerą. Kovo 23 d. 
pagal kontrolinės stoties signalą iššauta 
satelite atbulinė raketa sulėtino “Mir” 
greitį ir jis nusileido į žemės atmosferą, 
užsidegdamas ir suskildamas į keletą dalių. 
Satelito likučiai pasinėrė Pacifiko 
vandenyne apie 3 000 km į rytus nuo 
Naujosios Zelandijos krantų.
♦ Balandžio 3 d. naujoji Naujosios 
Zelandijos generalgubernatorė Dame 
Sylvia Cartwright bus prisaikdinta savo 
pareigose. Dabar visi svarbiausi Naujosios 
Zelandijos politiniai postai bus moterų 
rankose. Ne tik ministre pirmininkė (Helen 
Clark), Aukščiausio teismo pirmininkė 
(Sian Elias) bet ir NZ opozicijos lyderė, 
vyriausia teisinė pareigūnė (Attorney 
General) bei Auckland miesto burmistre 
yra moterys.
♦ Nežiūrint visų pastangų riboti 
snukio ir nagų ligos epidemiją Didžiojoje 
Britanijoje, vis dažniau pastebimi nauji 
ligos židiniai Susirgimą nustačius, masiškai 
naikinami visi apylinkės gyvuliai, tarp jų ir 
sveiki. Susirgimai pastebimi ne tik 
Prancūzijoje, bet ir Airijoje bei Olandijoje.
♦ Australijos karių grupė slidinėjo 
Nepale, besiruošdama kopimui į Everesto 
kalną. Netikėta sniego griūtis kovo 25 d. 
užmušė tris shdinėtojus australus, tarp jų

. ir 8 metų amžiaus berniuką.
♦ Australas kino artistas Russell 
Crowe buvo pripažintas šių metų geriausiu 
aktoriumi už pagrindinį vaidmenį filme 
“Gladiatorius” ir apdovanotas “Oskaru”. 
Geriausia aktore pripažinta Julia Roberts.

JAV Senato Užsienio Reikalų komiteto 
pirmininkas J. Helms kreipėsi laišku į New 
York vertybinių popierių biržos bei 
vertybinių popierių biržų komisijos 
vadovus. J. Helms, vienas iš įtakingiausių 
JAV senatorių, mėgina užblokuoti Rusijos 
naftos gigantui LUKoil kelią į JAV 
vertybinių popierių rinką.

Savo laiške J. Holms teigia, jog LUKoil 
nesivadovauja vien komeiciniais pagrin
dais, o turi kitų tikslų. Jis paaiškino JAV 
vertybinių popierių prižiūrėtojams, kad 
LUKoil nesėkmingai mėgino paimti į savo 
rankas Mažeikių naftą, nors Lietuvos 
vyriausybė Mažeikių naftos kontrolę buvo 
perdavusi amerikiečių bendrovei Williams. 
Mažeikių nafta, dėl nepaaiškinamų 
žaliavos tiekimo nutraukimų, patiria 
didelius nuostolius.

J. Holms rašo: “Yra žinoma, kad 
LUKoil turi monopolininko teises 
kontroliuojant naftos srautus į Mažeikius 
ir stabdo kitų tiekėjų tiesioginius ryšius su 
šia naftos perdirbimo gamykla. Kitaip 
tariant, LUKoil naudoja savo kontro
liuojamą naftotiekį perdirbimo gamyklos 
ir pačios Lietuvos šantažui.”

JAV pareigūnai žino, kad Rusijos ūkiui 
sugriuvus, naftos pramonė yra pagrindinis 
valiutos šaltinis. Norint plėsti ir 
modernizuoti savo ūkį, užsienio investicijos 
ir valiuta yra Rusijai būtinos. Milžiniška 
New York birža būtų pati pelningiausia 
Rusijos gigantui

J.Helmso vadovaujamas Senato Užsie
nio reikalų komitetas tiesiogiai vertybinių 
popierių biržos nekontroliuoja, tačiau jis 
gali biržą įtakoti ir, jei tai sutaptų su JAV 
prezidento G. W. Bush politika Rusijos 
atžvilgiu, laiškas gali padaryti įtaką ir

Kiek galėdama stengiausi nesikišti 
į MP puslapiuose įsiliepsnojusią 
diskusiją, nors ji prasidėjo nuo 
tiesioginių priekaištų mano rašybai 
Dar ir šiame numeryje (žiūr. 5 psl) 
keli asmenys pasisako kalbos 
klausimais. Kartą iš vieno rašytojo 
lūpų teko išgirsti, kad “apie literatūrą 
kaip ir apie mediciną, visi išmano”, 
tas pats gal tinka ir kalbai Kai kurie 
žmonės kažkodėl mano, kad gimęs 
lietuviu jau lietuviškai moki ir turi 
teisę nurodinėti, kaip rašyti, kaip tarti, 
sulietuvinti ar ne, ir pan.

Tik kam tada lietuvių kalbos 
pamokos mokyklose, paskaitos 
universitetuose, institutai mokslų 
akademijose, ko vargsta būriai kalbininkų 
stengdamiesi, kad mūsų kalba liktų švari, 
taisyklinga ir graži

Negaliu pritarti p. Valei (žiūr. “Iš 
redakcijos pašto”), kuri stebisi, kad dėl 
lietuviškai pagal tarimą užrašytos buvusio JAV 
vice prezidento pavardės, kuri skamba 
“Kvailas”, Amerika nepadavė Lietuvos į 
teismą... Aš manau, kad Amerikai nė motais, 
kaip kas vadina jos viceprezidentus ar net ir 
prezidentus.

Negirdėjau, kad ir, pavyzdžiui, Vatikanas 
būtų siuntęs Lietuvai (arba “Mūsų Pastogei”) 
protesto notą dėl to, kad popiežių vadiname 
Jonu Pauliumi D, o ne... O ne - kaip? liesą 
sakant, daugelis nė nežinome. Lenkai tiesa, 
šiek tiek nepatenkinti, bet ne dėl popiežiaus, 
o dėl Adomo Mickevičiaus, kuris, nors 
Lietuvą ir laikė savo tėvyne, niekada nei savo 
vardo, nei pavardės taip “nespelino”.

O pati Lietuva? Ar taip mūsų tėvynę 
vadina anglai, vokiečiai, prancūzai, rusai ir tie 
patys lenkai? Ne, jie sako (ir rašo) Lithuania, 
Litauen, Lithuanie, Litro, Litwa...

\ferta pagalvoti, kad gal visgi tide daug 
skirtingų kalbų pasaulyje ir atsirado todėl, kad

Rusijos prezidento V.Putin ekspansinei 
politikai. Tai gali padėti Mažeikių naftai ir 
Lietuvai

Atrodo, kad buvusio Lietuvos ūkio 
ministro E. Maldeikio slaptos machinacijos 
Maskvoje ir noras išvyti Williams, nebuvo 
pasitamavimas Lietuvai ir jos geriems 
santykiams su JA Valstybėmis.

JAV Atstovų Rūmų pirmininkas 
Lietuvoje

Kovo pabaigoje, antrą kartą Lietuvoje 
lankėsi vienas iš įtakingiausių JAV politikų, 
Kongreso Atstovų Rūmų pirmininkas 
Dennis Hastert, atstovaujantis Illinois 
valstijai, kur gyvena daug lietuvių kilmės 
žmonių. Jis didelis lietuvių ir Lietuvos 
draugas ir užtarėjas.

Kovo 23 d. Prezidentas Valdas 
Adamkus svečiui įteikė Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Gedimino I-jo laipsnio ordiną 
už nuopelnus Lietuvai. Jam taip pat buvo 
suteiktas Vilniaus garbės piliečio vardas.

Svečias pabrėžė, kad Amerikos lietuviai 
aktyviai palaiko Lietuvos siekį įsijungti į 
transatlantines organizacijas. Tad šis 
apdovanojimas priklauso ne tik jam, bet ir 
Amerikos lietuviams.

Aukštas JAV svečias Dennis Hastert 
pažadėjo asmeniškai siekti, kad Lietuva 
būtų pakviesta į NATO 2002-iais metais su 
sąlyga, jei Lietuva skirs pakankamai lėšų 
reikalingų pasirengimui narystei San
tarvėje.

Tą pačią dieną svečias susitiko su 
Lietuvos Seimo Pirmininku Artūru 
Paulausku ir pasakė kalbą parlamento 
posėdyje. Be to, svečio pageidavimu, savo 
viešbutyje jis susitiko su Seimo nariu, 
buvusiu Seimo Pirmininku Vytautu 
Landsbergiu.

Seimas liberalizavo darbo santykius
Kovo 22 d. Lietuvos Parlamentas 

svarstė darbo santykių liberalizavimo

žmonės nori taip pasikalbėti, kad kiti jų nesu
prastų. Žiūrėkit, netgi toj pačioj Lietuvoj 
žemaičiai sako “roputė”, kad kokie dzūkai 
nesusigąudytų, jog bus valgoma bulvė.

Pritariu p. Liudui (žiūr. ten pat), kad tie 
ginčai jau nusibodo ir kad svarbiausia - 
susikalbėti. Ir nereikia kibti prie žodžių.

Na, ir prisiminkime, kad vieną kartą 
pamatyti, geriau nei tūkstantį kartų išgirsti. 
Daug kartų kalbėta, kad Sydnėjuje įsikūrę 
naujieji lietuviai susilaukė jau keturių įpėdinių. 
Nuotraukoje - viena jauniausių naujųjų 
Australijos lietuvių Gabrielė (8 mėn.) su savo 
mama Renata (šalia stovėjęs tėvelis Ariandas 
į kadrą nepateko). Už Gabrielę jaunesnė tik 
prieš savaitę Randwicko ligoninėje gimusi 
Svetos ir Arnoldo Skinkių dukrytė. 
Sveikiname’

Kalbant apie nuotraukas, tie mūsų langai 
į pasaulį, kartais atrodo labai apmusiję. Tai 
dėl dviejų priežasčių: fotografas kartais gal ne 
visai stabiliai aparatą rankoje išlaiko arba 
spaustuvė dažų pagaili (rečiau - per daug 
privaro). Reikalai kur kas pagerėtų, jei 
turėtume lazerinį A3 formato spausdintuvą. 
Bet apie tai-gal kitą kartą! R.B.

įstatymo pataisas. Profsąjungų vadovai 
įsitikinę, kad darbo santykių liberali
zavimas pakenks dirbančiųjų interesams. 
Dieną prieš tai, didesniuose Lietuvos 
miestuose prie parlamentarų namų buvo 
organizuojami protesto piketai Vienas iš 
piketų organizatorių, Lietuvos darbininkų 
sąjungos atstovas Kazimieras Uoka 
įsitikinęs, kad priėmus siūlomas pataisas, 
darbdaviai galės savivaliauti - atleisti 
darbuotojus, kada panorės, be profesinės 
sąjungos pritarimo.

Darbdaviai ir Vyriausybė aiškina, kad 
šiuo metu atleisti darbuotojus labai sunku 
ir išlaidu - reikia išmokėti stambias sumas. 
Tai ypač sunku smulkioms įmonėms. 
Dažnai įmonės atsisako plėsti savo 
produkciją ir nepriima naujų darbuotojų. 
Darbdaviai ir vyriausybė teigia, kad įsta
tymą priėmus, bus sukurtos naujos darbo 
vietos.

Įstatymo pataisų svarstymo dieną, 
stebėtojais į Seimo posėdžių salę susirinko 
apiel50 profsąjungų atstovų ir daugelis 
darbdavių atstovų. Seimas turėjo priimti 
sprendimą. Už įstatymų pataisas balsavo 
69 Seimo nariai, prieš balsavo 47 ir 
susilaikė 7. Nėra abejonės, kad naujasis 
įstatymas gali padėti, jei gera valia bus 
parodyta iš abiejų pusių.

Nelaimė Danguose

Kraupi nelaimė praėjusią savaitę sukrėtė 
Daugus-žuvo penki automobiliu važiavę 15- 
18 metų jaunuoliai Prieš pat trečią valandą 
nakties automobilis “Ford Scorpio” nulėkė 
nuo kebo, apsivertė, keliolika metrų slydo ant 
stogo, kol galiausiai nuskendo papras
čiausioje kūdroje, kurios plotas - ne daugiau 
kaip 10 kvadratinių metrų. □

(Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvių 
ffįtjmo inįonnaaįos centro biuleteniais)
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Šokių Šventę prisiminus
Pokalbis su Paša Elanslaar

kolektyvo choreografiją), skirtas pernai 
mirusios šio vieneto šokėjos Kristinos 
Karazįienės Cavffl atmnūnul

XXI-jų AID liūtinių šokių šventė įvyko 
pernai gruodžio 29 dieną Whitfam Leisure 
Centre, Liverpool Skirtingai nuo iki šiol 
buvusių šokių švenčių programa buvo ne 
koncertinė, o sujungia į spektaklį “Lietuviškos 
vestuvės.”

175 dalyviai (įskaitant Sydnėjaus 
“Dainos” chorą) atliko penkioHka bendrų 
šokių.Tai-“Kah’efis”, “Audėjėlė” “Kabias”, 
“Putinėlis”, “Va, jaunas”, “Marceliukės 
kvadrilė” (pastarojo choreografą sukūre 
adelaidiškis Bruno Sabeckis), “Vestuvių 
polka”, “Aušrelė”, “Liaudies pfiauškutis”, 
“Drepsis”, “Pliauškutis”, “Oželis” ir 
“Abrūsėfe”.

Vaikų jungtinės pajėgos atliko “Noriu 
miego”.

Apie keturis šimtus svečių (žiūrovų) 
susirinkusių į šaunias lietuviškas vestuves 
Liverpool Leisure Centre linksmino 
viesuoHa šokių vienetų iš tetarai Austrą ^jos 
miestų. Jtt turėjo progos pesirodįyti ir a tslval 
Adelaidės “Mokykla” (vadovė Rūta 
Sankanskaitė) ir “Žilvinas” (vadovas 
Antanas Padus) atBa>“Šnstą”, o *%anda” 
(vadovė Vida Brindley) - “Kepurinę” ir 
vadovės choreogralrotą “Greitai, greitai”; 
Gcelongo šokėjai, vadovaujami Birutės 
Gailiutės-Liebich, pašoko “Išėjo tėvelis į 
miškų”, o Melburno “Malūnėlis” ir 
“Gataras” (jut) pademonstravo “Bteria- 
gjnio Jonkelio ir gandelės pynę”. Metamo 
“Šokdava” parodė, kaip reikia šokti 
“Usaunyką”, Sydnėjaus “Sūkurio” senjorai
- “Šlepsinką”, o Melburno “Gintaro” 
vyresnieji (kaip jiems ir galvos neapstsuko?)
- “ft rovėjos saldinę”. Mcburno šokėjų 
vadovė - Dalia Antanaitienė, Sydhčjans - 
Jonas Bireta(sųj.) ir Linda Apinytė-

Aisldro paminėjimo vertas antroje dalyje 
at&tas Adelaidės “Židinio” šokis “Ožiam 
džhan” (pagal Antano Badaus ir “Ž9vnwT

Sydnėjaus “Dainos” choras (dirigentė 
Birutė Aleknaitė, antrasis dirigentas ir 
koncertmeisteris Justinas Ankns) dainavo 
“Dar palauk, dar nejok”, “Lšausk, mergele” 
marškmėlus”,“ftsisėjau žalią rūtą” r “Kai 
mus vežė n namų”, tuo metu scenoje reiškėsi 
pagrindmiai vestuvių personažai

Šventės pertraukos metu “ištekėjo” (taip 
siūloma įrivaiakiotirei^iio programoje, nes 
scenoje matėme tik piršlybas ir jaunųjų 
išvykimą bei vestuvinę puotą) jaunoji 
“Sūkurio” šokėja Renata Popenhagen, jos 
išrinktasis - neseniai E ftrtho atvykęs ir taip 
pat j “Sūkurio” gretas įsijungęs Gintaras 
Radzivanas (jo talentą atliekant arabų šokius 
gerai įsidėmėjome ALD metu vykusiame 
jaunimo talentų vakare). Jaunosios tikrasis 
tėvas Ronas Popenhagenas scenoje tapo 
piršliu, o sceniniais tėvais pasidarė Ramona 
Rataitė-Zakarevičienė ir Ramutis Zaka
revičius. Senio vaidmenį attiko Gediminas 
Sauka (“Sūkurio” vyresnysis).

Dekoracųų kūrybos h* statybos priežiūra 
- Joe Blansjaar; jam padėjo Irena Kalėdienė, 
Gediminas Sauka, Jean Knigjit, Antanas ir 
Sonia Stadofinkai h Rita CoBms.

Sctnarųans autorė jrrrnghio režisiere - 
Rasa Žižytė-BIansjaar; oficiali XXI-sios 
Australuos lietuvių Tautinių šokių šventės 
vadovė.

Apie Šokių Šventę skaitėme dr Antano V 
Stepano straipsnyje “Vėl apmastau 
Anstndųos Lietuvių Dienas: 2000-ji metai” 
(MP Ne 5). O dabar Šventės įspūdžiais su 
“Mūsų ftstogės” skaitytojais maloniai sutiao 
pasidafinti rengmio vadovė Rasa Blansjaat

Kai buvau pakviesta vadovauti Šokių 
Šventei, nutariau padaryti ką nors nauja. Juk 
iš šokių, kaip ir E muzikos galima tartum 

nuausti visai naują dalyką, pasekti pasaką. 
Tam visai nereikia specialiai kurti šokių, 
tinksmam momentui tinka linksmas šokis, 
liūdnu momentu pašokam liūdną šokį.

Taigi, pagrindine tema pasirinkau 
lietuviškas vestuves. Žinoma, joms 

parodyti neužteko vien šokėjų, reikėjo ir 
aktorių, taip scenoje atsirado aktoriai. Be 
to aš labai mėgsta dekoracijas. Visuomet, 
jei ką darau, būtinai su dekoracijom. Thip 
ir šį kartą buvo gražios dekoracijos, ypač 
man atrodo pavykę “arkliai”, kuriais 
išvažiavo jaunieji su kraičio skryniomis.

TU pati parašei scenarųų ir visus 
tekstus?

Taip, viską surašiau ir žmones 
parinkau Aš pati išrinkau ir šokius, tiesa, 
tariausi daug su “Sūkurio” (snj.) šokių 
mokytoju Jonu Biretu, jis jų išmokė, aš 
jau senokai šokių nebemokau Jis mokė, 
reikia pasakyti, nenoriai. Tai buvo gana 
sunku dirbti.

Ar refcėjo mokytis naujų šokių?
Ne, naujų nesimokėme, specialiai 

norėjome, kad būtų seni šokiai, kuriuos 
galima rasti šokių vadovėlyje “Mūsų 
šokiai”. Kiekviena grupė tą patį šokį pagal 
tas pačias instrukcijas išmoksta truputį kitaip, 
bet man tas gražu, patinka

Na, ir visą programą stačiau pagal tai, ką 
sydnėjEkiai čia daro. Ir kitas mano noras dar 
buvo, kad visi Sekėjai, E kur bebūtų atvykę, 
pasijustų kaip namie. Todėl siekiau, kad šokiai 
būtų visiems prieinami ir stiprioms grupėms, 
ir menkesnėms. Mes, sydnėjiškiai, esame 
keliavę su savo šokiais ir kartais taip 
atrodydavo, kad mūsų ten nuvažiavus nenori, 
kad geriau būtų buvę, jei mes nė 
nevažiuotume. Yra buvę, kad net šokėjai 
nenorėjo šokti, nes juos, galima šaltyti, tiesiog 
stūmė nuo scenos.

Tiesa, prieš dvejus metus Geelongp buvo 
labai miela, buvome draugiškai priimti, 
jutome, kad esame tarp savų. Tai norėjau, kad 

. ir čia būtų tas jausmas. O vis tiek ir čia buvo 
stūrrimosi į priekį. Atrodo, yra keturios vietos, 
kiekvienai po ketvirtadalį scenos, bet ne, kai

21-sios Šokių Šventės vadovė Rasa Btansjaac

kuriems reikia visuomet daugiau. Buvo
nemalonu, kai tavo prašymų neužimti kitų 
vietos nepaisoma.

Tai kokios mintys apninka, viską 
prisanams?

Pirmiausia, žinoma, juntu palengvėjimą, 
kad viskas jau paraeityje. Antra, tai labai gaila, 
kad į Šventę atėjo labai mažai žmonių. 
Girdėjau sakant, kad salės buvo per toli, todėl 
ir Dainų ir Šokių šventėse buvo mažai žmonių. 
Bet tai netiesa, salės nėra baisiai toli, žmonės 
tiesiog nenori eiti. Juk Naujųjų Metų balius 
buvo Bankstowne, bet žmonių vistiek 
nesusirinko, kiek buvo numatyta.

Ar rengiantis Šventei neatėjo į galvą 
mintis, kad mūsų tautiečiams, kurių 
dauguma - ne paslaptis - jau ne pirmos 
jaunystės, gai būti nepatenkąs laitas. Man

Nukelta į 7 psl

Nepriklausomybė - istorija ir mes
Rasa Mauragienė

ftbaiga, pradžia MP Ne 11;
Išklausę šiuos žodžius ar patikėsite, kad 

jie rašyti prieš maždaug 73 metus. Šiuos 
žodžius gal kai kas E jūsų jaunystėje girdėjote 
aikštėje Kaune per Vasario 16-osios iškilmes 
1928 metais, švenčiant pirmąjį Lietuvos 
nepriklausomybės dešimtmetį.

Tie žodžiai, pridėjus į vainikuojamų mums 
brangių vardų tarpą Kalantą, Kudirką, 
Sadūnaitę, Svarinską, Tamkevičių, Lands
bergį, lyg šiandien - šiems laikams rašyti

Ttios žodžius, kur jūs girdėjote, grupelė 
mūsų išgirdo Lietuvos garso ir vaizdo archyve. 
Anot archyvo duomenų, paskaita buvo 

1928 metais. Visi, kurie dalyvavo, nustebo 
besiklausydami šios paskaitos, nes ji buvo 

mečiui atšvęsti, o dar taip tinka ir žengiant į šį 
naują šimtmetį - švenčiant dešimtmetį po 
Sausio 13-osios, 11-ka metų po naujai

Besiklausydama pagalvojau - reikėtų 
šiuos žodžius vėl kur nors kada nors pakartok 
Ir tuo pačiu užsitvirtino man tai, kad kartais 
turime grįžti prie to, kas buvo daryta ir sakyta, 
pasimokyt E to ir tada, pergalvojus praeities 
pamokas, žengt pirmyn, o nebūtinai kiek
vienai progai ką nors nauja kurti. Ttirė tumėm 
dažniau pasisemti E lietuvių senovės iržiūrėt/ 
mąstyt, kaip tai galim pritaikyt mūsų naujovei 
Tbdėl ir nutariau nekurti naujų žodžių šiai 
progai Tie žodžiai, sukurti taip seniai, tinka 
pakartoti vėl ir tegul jie sukelia diskusijų, 
minčių, kaip žengti pirmyn, išlaikant lietuvybę 
toli nuo Lietuvos ribų.

Prisikėlė tauta tada, Ekovojo laisvę - 
prisikėlė tauta ir antrą sykį, nes ta liepsnelė, 

kuri švietė praėjusio šimtmečio pradžioje, 
neužgeso, apšvietė kelią toliau ir davė jėgų 
atsispirti prieš okupanto režimą. Toliau 
išsaugojome tai, ko reikėjo kovai laimėti - 
valią ir mintį. O kas Elaikė ir perdavė lietu
višką būdą, žodį, dainą ir prisikėlimo viltį? 
Ar tai ir vėl ne močiučių, senelių, tėvų 
išsaugota HetuvEka dvasia. Irarnevėlpakėlęs 
sparnus jaunimas, moksleivis pradėjo plačiai 
skleisti Lietuvos laisvės šūkį ir trispalvę. 
Pačioje Lietuvoje Sąjūdžio banga vėl darniai 
jungė visoj Lietuvoj gerą naujovę su lietuviška 
senove. O Lietuvos Seimas 1990 metais, su 
Landsbergiu priešakyje, vėl tarė lietuvio 
sąmonėj ir minty vėl išaugusį nepri-

Be t kur mes likome po tų aistringų dienų. 
Po atgautos nepriklausomybės mes čia, kitam 
pasaulio kampe, praradome ugnį ir kelią. 
Anksčiau neturėjome pasirinkimo, kur 
gyvensime. Lietuvybės šulinys, kuris visad 
davė pasisemti jėgų, idėjų ir ryžto toliau veikti, 
likti lietuviu, ištuštėjo. Viskas anksčiau buvo 
suausta Lietuvos nepriklausomybės atga
vimu. Ta juosta baigta austi. O kur dabar? 
Dabar Lietuva laisva: kuriasi, žengia pirmyn 
tarptautinėje arenoje be mūsų. O mes jau 
esame pasirinkę likti Australijoje ir negrįžti į 
vadinamą tėvynę, liirėsime dabar kiekvienas 
spręsti savo ir savo ateinančių kartų tautinį 
likimą.

Norint Elaikyti tautinę dvasią, turime rasti, 
kaip tą šulinį atgaivint, kad galėtumėm vėl E 
to bendro šulinio pasisemti jėgų, idėjų. Ar kaip 
nors tie devyni dėsniai padėtų vėl tam šuliniui 
prisiurbti to, ko mums reikia išlaikyt lietuvių 

sąmonę ir dvasią?
Įdomu tai, kad ir anais laikas jau kilo 

mintis, kad bus lietuvių, kuriuos reikės laikyt 
lietuviais, priimti kad lietuviai, nors jie nebus 
išsaugoję lietuvių kalbos.

Atsakomybė Elaikyti tą lietuvišką dvasią 
ateinančiose kartose vėl bus senelių rankose. 
Ne tik tėvams galim palikti tą naštą. Ar ne 
Lietuvių Tauta paveda esamai kartai ir 
ateinančioms kartų kartoms perduoti praei
ties užgrūdintą jos gyvastingumą būsimiems 
anūkams. Tad taip kaip ir senovėj močiutės, 
seneliai perdavė anūkams lietuvišką būdą, 
dvasią, dainas, žodį, taip ir šiandien ta pareiga 
ir atsakomybė lieka senelių rankose. O 
dabarties tėvams teks jų anūkams tai perduoti 
ir taip iręs E kartos įkartą.

Mes, seneliai, turime sukurti aplinką 
namuose vaikų vaikams, per kurią jie supras 
savo šaknis ir per kurią įsigys ir bus auklėjami 
HetuvEka dvasia. Tik tada tie lietuviai, kurie 
dėl nesvarbu kokių priežasčių yra praradę 
savąją kalbą arba kurių širdyje ir sąmonėje 
prigesusi lietuviškumo ugnelė vėl susidarius 
tinkamom sąlygom, aplinkybėm - tinkamam 
katalizatoriui - ta liepsnelė jiems E žiežirbos 
išauga į liepsną. Ir vėl atgimsta jų sieloje 
lietuvybės sąmonė ir dvasia.

Tas katalizatorius kiekvienam asmeniui, 
kiekvienai šeimai bus skirtingas, veiks 
skirtingai Per tą katalizatorių turime rasti, 
kaip gerą naujovę bei gyvenančio krašto įtaką 
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galim jungti su lietuviška senove, vartojant 
naujai pritaikytas formas, vystydami lietuvišką 
sąmonę ir dvasią. Svarbu, kad tos formos būtų 
pritaikytos šiems laikams, palankios šiems 
laikams, o neužsiHkusios nuo to, kas tiko prieš 
50, 40, 30, 20, net prieš 10 metų. Tik tada 
kiekvieną kartą toliau įamžintų savo darbais 
tėvynę.

Baigdama, grįšiu prie anktyvesnių 
perduotų minčių. Tas mintis, kurias šiandien 
girdėjote, savo plunksna užrašė tų laikų 
Teisingumo Ministras, mano Senelis- 
Diedukas, prieš perimant Valstybės Tarybos 
pirmininko pareigas E antro karto. Pagerbiant 
jo įnašą Lietuvai atsistatant anais laikais, jis 
buvo pagerbtas gale praėjusių metų 115 metų 
gimimo metinių jubiliejaus proga minėjimais 
Ilguvoje, Vilniuje ir Kaune.

Girdėjote per mano lūpas, teisininko, 
visuomenininko, laikraštininko, valstybininko 
Stasio Šilingo žodžius. Ir jo žodžiais baigsiu: 
“Kiekvienam žmogui didžiausia brangenybė 
- jojo tautos laisvė. Amžių ir kraujo reikia 
norint ją laimėti, meilės - norint ją auginti, 
nuolat budėti -norint ją apginti. Bet pakanka 
vienos kartos klaidų - ir tauta gali prarasti 
visą savo laisvę ir nepriklausomybę.”

(Aukščiau spausdinamas tekstas yra 
Rasos Mauragienėspaskata, skaityta Vasario 
16-sios minėjime Sydnėjaus Lietuvių Klube 
š.m. vasario 18 dieną)

3



BENDRUOMENES VEIKLOJE geelongo lietuviai švenčiu

\fasariol6-sios minėjimas Geelonge. ftttitt ftrk salėje pradedamas smagus šokis “Medą”. Vadovė 
Birutė GaSutė Liebich.
Atkelta b Ipd.
Niekas nežino, kas ją taip skoningai išdrožinėjo? Būk tai atskrido iš Melbourne gyvenančių 
Stepanavičių šeimos kiemo.

Pasibaigus minėjimui, Apylinkės Valdyba programos dalyvius apdovanojo gėlėmis, K. Starinskas 
išreiškė nuoširdžią padėką visiems prisidėjusiems, šeimininkėms, o ypatingas ačiū tartas kure 
Egidijui Amašiui ir Juozui Gailiui už bažnytinį patarnavimą.

Po minėjimo buvo vaišės, kurias paruošė mūsų darbščiosios šeimininkės.

Pako karnavalas

Kiekvienais metais vasario 
paskutinį savaitgalį Geelonge 
ruošiamas daugiakultūrinis 
paradas - mugė, kur įvairių 
tautybių žmonės turi progos 
pasirodyti su savo tautiniais rūbais 
eisenoje, parodoje, maisto 
patiekalų gaminime. Lietuvių 
skyrius, organizuotas Geelongo 
Apylinkės Valdybos, pasirodė su 
dekoruotu sunkvežimiu su užrašu 
“Lithuania”. Atrodo, kad 
geeolongiškiai paseno', nes 
žygiuojančių nesimatė, tik mūsų 
“Gegutės” jauni šokėjai tauti
niuose rūbuose sudarė gražų 
vaizdą. Gražiai atrodė ir vežamas 
lietuviškas koplytstulpis, aplink 
kurį sėdėjo lietuvaitės.

Tautinių šokių grupė, 
vadovaujama Birutės Gailiūtės 
Liebich, pasirodė su trejetu šokių, 
o šokis “Pelėda” sudomino net 
australus.

“Pako” festivalio parade Apylinkės 
Valdybos papuoštas sunkvežimis su užrašu 
“Lithuania”. Iš kairės eisenos tvarkdarys, 
“Gegutės” vadovė Birutė Gailiūtė Liebich, 
dešinėje “Gegutės” šokėjas T. Cusack (abu 
su tautiniais rūbais), per vidurį - Oto 
Shrederis pasipuošęs Geelongo lietuvių 
choro “Viltis” uniforma.

Juozo Gailiaus tekstas ir nuotraukos

VYTENIUI ŠLIOGERIUI - 70
Jau, atrodo, tapo tradicija, kad mūsų 

“antroji” karta po truputėlį ritasi ir į antrąją 
gyvenimo pusę. Pastaruoju laiku, gan dažnai 
paminime tai vieną, tai kitą visuomenininką, 
sulaukusį garbaus amžiaus. Šį kartą “po 
tanka” pakliuvo daugeliui gerai pažįstamas 
Vytenis Šliogeris.

Pasaulį Vytenis išvydo kovo mėre 25dieną, 
Kaune, pik. Vadovo ir Elenos Šliogeriu šei
moje. Įdomu, kad savo kūdikystę jis praleido 
ne gimimo vietoje, bet kitame Europos krašte 
- Paryžiuje, kur jo tėvelis buvo komandiruotas 
Karo Akademijon. Tad ir nenuostabu, kad jo 
pirmieji žodžiai buvo nesuprantami - anot 
Vytenio “tiek prancūziškai, tiek ir lietuviškai 
kalbėjo vienodai blogai”. Tai, matyt, paveikė 
ir jo tolimesnį gyvenimą sugrįžus “namoHon”. 
Kaip jubiliatas pasakojo, “jo pažymiai 
vidurinėje mokykloje iš lietuvių kalbos retai 
persirisdavo per trejetuką”. Bet jau nuo jaunų 
dienų, jo charakteryje jaučiamas užsispyrimo 
ženklas, tad šią kliūtį jis vis dėlto įveikė 
“gyvenimo saulėlydyje” 0ei taip galima 
pasakyti) - jis tapo ir lietuviškos valandėlės 
radijo pranešėju, ir savaitgalio mokyklos 
mokytoju, ir MP redakcinio kolektyvo nariu

Mokslus Vytenis pradėjo Marijos 
Pečkauskaitės ir Jono Jablonskio pradžios 
mokyklose, juos tęsė Saulės gimnazijoje 
Kaune. Leisiu pačiam Vyteniui išreikšti savo, 
nostalgijos persunktus, jausmus: - “Visą 
gyvenimą jaučiausi kauniečiu Mintys grįžta į

Pijušo Dulkelės nuotykiai 

vakarus, praleistus stebuklingomis 
lemputėmis apšviestose Kauno čiuožyklose, 
sukinėjantis pagal tango garsus, leidžiantis 
rogutėmis nuo Žaliakalnio ”kalnų”, o vasarą 
plaukuojant Nemune ar valgant Pienocentro 
ledus - kaip nesibaigiantis filmas akyse 
šmėkščioja gimtasis Kaunas. Nuo mažų dienų 
buvau filatelistas, gerai prisimenu kaip 
azartiškai pirkau prancūzų kolonijų, pilnų 
magikos, pašto ženklus”.

Tai viena Vytenio vaikystės pusė. Kitoje 
jis jau “visuomenininkas” - grumiasi Petro 
Vileišio aikštėje su nenuoramom našlaičių 
namų užpuolikais. Vasaros atostogas Vytenis 
leidžia Beržų ūkyje - upelyje gaudo toreles ir 
vėžiukus, žavisi pilnų paslapties didžiųjų 
aplinkos girių sodrumu.

POKŠT! Štai sprogo gražus “muilo” 
burbulas. Padanges uždengė karo atnešti 
dūmai. Žiaurus likimas atskyrė jį nuo mamos 
ir broliuko - su tėveliu, pasikinkę į “bričką” 
seną kumelaitę bėgo gal pusantro mėnesio 
nuo artėjančio pavojaus. Žandarams 
konfiskavus jų transporto priemonę, 
tolimesnę pabėgėli) kelionę jau teko tęsti 
traukiniu ar pėsčiomis. Ffer Sudetus, vis toliau 
į Vakarus, į Švabiją, kol stabtelėjo pabėgėlių 
stovykloje Augsburg’e. Čia jau Technikos 
mokykla, sklandytuvų statymas oro skautų 
eilėse, kelionės į Alpes. Ateityje žadėjo 
persikelti nuolatiniam gyvenimui į Venecuelą 
-mokėsi ispanų kalbos, betvėl likimas “pakišo 
koją”- atsidūrė Australijoj. Čia gi “pieno ir 
pūkų” kraštas, gatvės “auksu grįstos!” Ar 

tikrai? Valdžios nustatytą darbo sutartį 
“baltiesiems vergams” praleido valydamas 
virtuves ir išvietes Sofala ir Gretos 
pereinamose stovyklose, vėliau “pastumdėlis” 
Sydnėjaus Concord’o ligoninėje.

Pagaliau baigėsi ir “vergystės” laikai - vėl 
kelionė iš fabriko į fabriką “darbininkėliu be 
patyrimo”. Nusibodo! Paklausė tėvelio 
patarimo ir įstojo į Sydney Technical College 
mokytis gimnazijos brandos atestato kurso. 
Baigęs badė gauti “moksleivio amatininko” 
(Apprenticeship) vietą, bet kur tau-jau per 
senas! Pasirinkimas menkas, tad dėmesį 
atkreipė apyskaitos sritis. New South 
Universitete baigė komercinius mokslus 
bakalauro laipsniu - specializuodamasis 
apskaitos, statistikos ir ekonomikos srityse. 
Durys atsivėrė - Vytenis pasinėrė į nuolatinį 
darbą (beje, Krašto Apsaugos Ministerijoje), 
pasiekė aukštas vidaus revizoriau pareigas ir 
jomis užbaigė savo profesinę karjerą..

Darbas, mokslas irvėl darbas neduoda per 
daug to, taip pasiilgto laisvalaikio. Bet Vytenis 
ir jį suranda - tik ne sau, bet visuomenei Jei 
reikia “darbininkų” - jis ten. Jis skautas - 
“Aušros” tunto vienos draugovės draug
ininkas, ilgametis iždininkas, skautų vyčių 
“Geležinio Vilko” būrelio vadovas. Dalyvauja 
Sydney lietuvių studentų draugijos valdyboje, 
Sydney Filisterių Būrelio valdyboje. Jis 
renkamas į Sydney Apylinkės Valdybą, į ALB 
Krašto Tarybą, PLB atstovu į Australijos 
Lietuvių Fondo valdybą. Mes jį matome ir 
lietuviškų kursų, ir Savaitgalio mokyklos 
mokytoju, ir, kaip jau minėta, “Mūsų 
Pastogės” administracijoje, apyskaitų vedime

Vytenis Šliogeris

ir kontrolėje. Užtenka darbų? Kitiems - 
galbūt, bet ne Vyteniui - jis nerimsta, dabar 
darbuojasi Sydney Lietuvių Klube, prieš tai 
“atpylęs” duoklę Lietuvių Kooperatinėje 
Kredito Draugijoje “Talka”.

Daugelis paklaustų “tai kurgi tas 
laisvalaikis - juk diena teturi vos 24 valan
das?”. Vytenis, tačiau randa laiko viskam

Su savo gyvenimo drauge Laima, Vytenis 
gąli džiaugtis ir didžiuotis pasiektais tikslais, 
o ypač, savo palikimu ateinančioms kartoms, 
savo atžalomis - sūnum Paulium ir dukra 
Elenute, kurie tėvo pėdomis nuėjo į 
profesionalų gyvenimą.

Ar Vytenis sustos, sulaukęs 70-metio? 
Tvirtas NE! Nes mes linkime jam, gimimo 
dienos proga, “ILGIAUSIŲ METŲ”.

Teodoras J. Rotcas

P(jus gavęs pakvietimą 
Draugiškam “Akies” lošimui, 
Neva drebančiais piršteliais 
Kortas varto, maišo, kelia— 
Partneriams tai supratimas: 
- Dulkė silpnas prie žaidimo.

Pinigais “Akies” lošimas - 
Kiek visokių staigmenų! 
Džiaugsmo ir nusiminimo, 
“Prakišimų” ir skolų— 
Pyui korta gan pavyko 
Du tik priešai bepaliko—

Dulkės glėbyje ant stalo, 
Beveik visas kapitalas 
Vargsta likęs dar lošikas 
Greitai dings ir jo skatikas 
O rytoj, Pijus jau žino: 
Pirks važiuojamą mašiną!

Staiga lyg perkūnas trenkia 
Sėkmė vėl pamiršo Pijų 
Ir nuautas ir nurengtas 
Praloštoj, klaikioj naktyje, 
TUščiais takais - be žmonių 
“Šlepsi” Dulkė link namų.

Stasio Montvido piešiniai ir žodžiai

M' ^stogė Nr. 13,2001.04.02, psl. 4
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Hliirtės kampelis
ŽrdaboJai ir Stribai

Kaimo ir miestelio žydai, nors buvo nedaloma 
bendruomenės dalis, vis dėlto skyrėsi savo papročiais. Jie 
buvo “kitokie”, ir bendravimas su jais nebuvo labai artimas. 
Todėl ir žmonės, kurie su jais bendravo, buvo pastebimi ir 
gaudavo pravardes. Tos pravardės nebuvo nei pajuokiančios, 
nei piktos (išskyrus retus atvejus) ir patys žmonės jas dažnai
gaudavo dėl pastebimų gerųjų žydiškų ypatumų. Pati pravardė “Žydas” buvo 
duodama žmogui, kuris vertėsi prekyba; buvo apsukrus; buvo suktas; susijęs su 
prekyba ar kitokiu verslu; kuris bendravo, draugavo ar tarnavo pas žydą; buvo 
išmintingas; turėjo gerą humoro jausmą,*užgavėnėse vaidindavo žydą.

Iš kitų kaimo žmonių matyt išsiskyrė Zydašulnis (turėjo šulinį ir jo namuose 
buvo apsistojęs žydas); Šalomas (draugavo su žydu); Talmudas (daug žino); 
Žydeliokas (darbštus); Šikalas (mokėsi pas žydą pavarde Šikas); Žydgabalis (pavardė 
Gabalis, pas jį dažnai užvažiuodavo žydai); Žydelis (jo pavardė Žiedelis); Meiškė 
(per II pas. karą buvo užsiauginęs barzdą, vokiečiai net žydu palaikė ir norėjo 
sušaudyti, bet jis išsigelbėjo parodęs rožančių); Mendelis (mėgsta derėtis; dažnai 
skolina pinigus); Žydjonis, Zydpetris, Žydmikls ir Lt (tarnavo pas žydą); Baltas 
Žydas (šviesiaplaukis sukčius).

Kai vokiečių okupacijos metais prasidėjo žiaurumai, žmonės piktai reagavo į 
žydų skriaudikus. Atsirado pravardė Žydabojus, Žydamušys (kurie šaudė žydus), o 
kai kur tos pravardės liko ir sekančiai generacijai - Žydmušio vaikas irgi buvo 
Žydmušiukas. Paniekinamai buvo vadinami ir žmonės, apsigyvenę sunaikintų žydų 
sodyboje: Žydas, Žydinis, Žydinukas. Labai keista pravardė yra Žvėriukas. Jis laikė 
namuose nevisaprotį žydą, kurį surišdavo grandine, kad nepabėgtų. Ar tas žmogus 
kankino žydą, ar bijojo, kad išbėgęs iš namų gali išduoti vokiečiams savo gelbėtoją?

To tipo pravardžių nėra labai daug. Leidinys “Lietuvių pravardės”, kurį aš 
naudoju, skiriamas kaimiečių pravardėms, surinktoms 1976-1984 m Gal kaime 
tokių žmonių nebuvo daug, o. gal jie išsikraustė gyventi, kur jų niekas nežinojo.

Panašiai galima paaiškinti ir stribams skirtų pavardžių nedidelį kiekį. Stribai 
dažniausiai birdavo iš miestelių. Aišku, buvo ir jiems skirtų pravardžių: Stribas ir 
Skribas, Istribitelis, Stražnikas, Skrebukas - tik gal žmonės nedrįsdavo jų garsiai ar 
viešai sakyti

IJ REDAKCIJOJ PAJTO
Gerbiamieji,
Su pasitenkinimu skaičiau Daniaus 

Kairaičio straipsnį M.P Nr. 9. Ačiū Dievui, 
kad atsiranda žmonių, kurie iškelia 
daugumai mūsų rūpimus klausimus. 
Kas link skaičių ir jų ženklų rašybos - 
manau, nesunkiai susitarsime ir prieisime 
vieningos išvados. Tačiau vietovių 
pavadinimų iškraipymus (sulietuvinimus) 
tikrai sunku priimti. Tbrbūt užtruko kelios 
minutės, kol žiūrėdama į MP puslapį 
supratau su kuo valgomas Niudelis. 
Ieškojau makaronų lentynoje, bet ten 
neradus supratau, jog tai Indijos sostinė. 
Tad kodėl ne New Delhi, o skliausteliuose 
-šio žodžio tarimas (Nju Deli).

Lygiai taip pat susiduriam su asmenų 
pavardėm! Aš stebiuosi, kad JAV 
vyriausybė nėra patraukusi Lietuvos 
atsakomybėn, kai jų buvęs viceprezidentas 
Quail buvo kvailiu vadinamas. Reiškia : 
Quail=Kvailas! Nieko sau!!!

Aš turiu gan sunkiai kitataučiams išta
riamą pavardę, bet ji yra m a n o ! Ir aš 
reikalauju, kad ja būčiau vadinama. Įdo
mu tai, kad man, ilgus metus dirbant vaikų 
darželyje, kiekvieną rytą buvau vaikų 
pasveikinta: “Good morning Mrs. Repse- 
vicius! Ir dabar, gatvėje susitiktas universi
teto studentas, mano buvęs mokinys, 
nesivaržydamas mane teisingai pasveikina.

Dieve, kaip sunku klausyti žinių, 
perduodamų radijo bangomis ar per 
TV, ir susigaudyti, apie kokią vietovę ar 
kokį asmenį kalbama, nematant parašyto 
žodžio. Pvz: Didžiosios Britanijos karališ
kojo sosto įpėdinis Charles, Prince of 
Wales, mums peršamas kaip VeOso princas 
Carlesas. Britanijos opozicijos vadas 
Brown mums pristatomas kaip Braunas (o 
gal Braunasas). O kaip su škotų Makinas? 
Ar galima atpažinti, kad tai Me Innes. 
Dėl Dievo meiles, ir taip pat palengvinant 
mums, vietovių pavadinimų ištarimą 
dėkime skliausteliuose, bet juos rašykime 
taip, kaip gimimo metrikaos ar piliečių 
pasai reikalauja.

Su pagarba -z-
Vile RepševKKDe

Perth, WA

Gerb. Redaktore!
Mūsų Pastogę skaitau jau 45 metus (iš 

Londono, Anglija, į Geelongą, Australija, 
atvažiavau 1956-tais metais) ir Pastogę 
pradėjau skaityti nuo pirmos dienos.

Ligi šių metų viskas buvo pilnoj 
tvarkoj. Parašyta lietuviškai, suskaityti 
galima, klaidų nėra, “o jeigu kokia ir 
pasitaiko, tai netoks jau didelis dalykas”. 
Ne taip jau labai svarbu, ar ta raidė 
didžioji, ar mažoji, vis tiek suprantam kas 
parašyta. Iš štai nuo šių metų pradžios 
prasidėjo ginčai, kokios turi būti raidės, 
ar didelės, ar mažos. Kiekviename Mūsų 
Pastogės numery, vienas parašo, kitas 
atsako ir taip pasaka be galo. Man 
atrodo, kad eiliniam skaitytojui jau 
nusibodo šitie visi ginčai, iš kurių kyla net 
piktumai. Ir vėl grįžta, prie “jie ir mes”.

Aš siūlyčiau pamiršt visus šituos 
nesutarimus dėl to, kokia turi būt kuri 
raidė. Tik rašykit lietuviškai, kad būtų 
galima suskaityt paprastam Mūsų 
Pastogės skaitytojui ir viskas bus gerai.

Liudas Bungarda,
G ee longas

Tegyvuoja lietuvių kalba
Matau, kaip pastaruoju metu 

karščiuojamasi dėl lietuvių kalbos. 
Aiškinamos priešingos stilistikos “taisyklės”, 
kartais netsu priešišku pedantiškumu. Kažkur 
ieškoma teisybės. O kas ir kur ji?

Kalba yra gyvas dalykas. Kaip biologinis 
organizmas pagal elementarius evoliucijos 
dėsnius ji keičiasi, vystosi, pragmatiškai 
prisitaiko prie esamų sąlygų. Pažvelkime tik į 
anglų kalbą, kuri sveikai gyvuoja. Australiški, 
amerikoniški ir angliški variantai ryškiai 
skiriasi. Net įdomu stebėti, kaip iš esamų 
gyvenimo sąlygų ir beplintančio techniško 
žargono vis kyla naujos išraiškos formos, nauji 
žodžiai kurie pastoviai papildo pagrindinių 
angių kalbos žodynų naujas laidas.

Dogmatizuoti kalbos “taisykles”, 
nesvarbu, kokio pagarbaus kalbininko 
nustatytas, yra beprasmiška. Šiandienines 
taisykles po 50-100 metų lietuviai traktuos 
kaip įdomias besivystančios kultūros istorines

Įlf REDAKCIJOJ PAJTO
Dar apie netikslumus

Gerbiama Redaktore,
norėčiau trumpai prisidėti savo žodžiu 

prie temos “ALD leidinyje daug 
netikslumų” (Lidija Šimkutė, MP 
2001.03.19. Nr. 11, psl 5).

Dėkoju poetei Lidijai Šimkutei už 
patikslinimus bei išryškinimus. Labai laiku, 
nes jau darosi nejauku, kad netgi va
dovaujantys asmenys (turiu galvoj 
Australijos lietuvių bendruomenę) beveik 
ragina prisiderinti prie neskaitančių 
tautiečių dalies, kurių, atrodo, vis daugėja, 
tad ir faktas, kad “Australijos Lietuvių 
Dienos Sydnejuje 2000 Metai” leidinyje 
buvo nugnybtas mano trečiasis poezijos 
rinkinys “Medžiai ryto laisvėj”, pakan
kamai suneramina mane, 3-jų poezijos 
rinkinių autorę. Ir aš norėčiau paklausti 
kokiais kriterijais vadovavosi leidinio 
autorė-redaktorė dr. G. Kazokienė 
ruošdama šį informacinį leidinį?

Kadangi mano trečiasis poezijos 
rinkinys buvo pakankamai kartų minėtas 
“Mūsų Pastogės” puslapiuose, tik labai 
nepastabus asmuo galėjo nepastebėti; 
trumpai suminėsiu bent keletą atvejų:

Leidykla: Aldona Veščiūnaitė “Medžiai 
ryto laisvėj”, Chicago.

Algimanto Mackaus knygų leidimo 
fondas, 1999.72 p.

Pasisakymai: “Poezija iš Australijos”. 
Rašo Sigitas Geda. “Šiaurės Atėnai” 
(Lietuvoje leidžiamas savaitraštis), skyriuje 
KNYGOS 9; 1999.IV.3 Nr. 13. Šį straipsnį 
persispausdino “Kultūrinėse Paraštėse” 
Mūsų Pastogė Nr. 21.1999.05.31, o taipogi 
Alės Rūtos “Akvarelinė poezija” iš 
“Tėviškės Žiburių” (Canada) iš -“MP”Nr. 
21. Redaktorius tuomet buvo Bronius 
Žalys. Ačiū Jam

“Draugo” kultūriniame priede 
(šeštadienis) - USA. “Laisvai eiliuotas 
kalbėjimas”. Rašo Pranas Visvydas; 1999 
m birželio 19 d. Nr. 119. “Literatūra ir 
Menas”, Nr. 41. Rašo Antanas Naujokaitis. 
Knygos “Medžiai ryto laisvėj” pristatymas. 
Kalba literatūrologė dr. Dalia Kuizinienė 
- apie autorę ir jos kūrybą. Lietuvos 
Rašytojų klubo salė - 1999 rugsėjo 28. 
Vilnius. Lietuva. (Lietuvos rašytojų 
sąjunga). “Nesudrumstos poezijos knyga” 
rašo Juozas Almis Jūragis. “Mūsų Pastogė”, 
Nr. 26, psl 3; 2000.07.03.

Po vieną egz. turi Deakin University 
Geelong, Victoria 3217;Waterfront 
Campus -1 Gheringhap Street;

Lietuvių Klubo biblioteka, Banks town. 
Pagarbiai

A. Veščiūnaitė - Janavičienė

relikvijas. Tada bus naujos “taisyklės”. 
Protingam žmogui sunku būtų konstatuoti 
kad DLK Gedimino, Mažvydo, Donelaičio 
ar Jablonskio lietuviška kalba yra grynesnė 
ar teisingesnė už mūsų dabartinę. Ir kas 
užmestų, kad žemaitis klaidingjau kalba 
lietuviškai negu suvalkietis? Taigi ar mes 
išeivijoj klaidingjau kalbame ir rašome 
lietuviškai negu po-sovietinėje Lietuvoje? 
Sąlygos skirtingos, kultūrinės įtakos skirtingos 
- tai ir kalba bei jos rašysena skirtinga. Bet ar 
tai reiškia, kad viena ar kita klaidinga? 
Lietuviai visur lietuviškai susikalbės, 
susirašinės ir viens kitą supras.

Džiaukimės skirtumais! Nesibaiminkim 
lankstyti esamas, ar pritaikyti naujas 
“taisykles”, kurti naujus žodžius. Mūsų kalbos 
pagrindai stiprūs ir kokia “kalbinė anarchija” 
neišsivystys. Drąsiai naudokime formas, 
kurios mums - asmeniškai ir

Atsakymas poetei Lidijai Šimkutei

ALD leidinys yra trumpas apžvalginis 
renginių užregistravimas, o ne literatūrinė 
antologija, forumas ar festivalis ir Poezijos ir 
literatūros vakaras yra tik vienas iš daugelio 
LD renginių. Tobulas literatūrinis antologinis 
leidinys reikalauja daug metų darbo, daug 
darbuotojų ir nuolatinio bendradarbiavimo 
su autoriais, ansambliais ir jų vadovais. Bet 
tai nebuvo mūsų tikslas. Mūsų sąlygom, esant 
tik keliom darbuotojom, nelengva buvo 
prisiprašyti laiku reikalingų davinių bei 
nuotraukų ypač iš didesnių sambūrių, o mes 
buvom spiriamos laiko, nes prieškalėdinis 
laikotarpis spaustuvininkui yra pats 
karščiausias per visus metus. rIUrėjom“mirtiną 
datą” ir įvyko taip, kad kai kurie vienetai 
pavėlavo prisiųsti medžiagą tik viena diena ir 
jų mūsų visų nelaimei nebegalėjom į leidinį 
įdėti Poezijos ir literatūros vakaro vadovė 
Rymantė GeU kaip tik prieš Kalėdas rimtai 
susirgo, pergyveno dvi sunkias operacijas, du 
chemo-terapijos kursus ir tas mūsų darbo 
nepalengvino. Skubiai reikėjo užbaigti leidinį 
ir dėl pasitaikiusių netikslumų atsiprašome. 
Bet kur jų nepasitaiko? Net traukinių 
tvarkaraštyje jų įsivelia.

Poezijos ir literatūros vakarui paminėti 
galėjom skirti tik dalelę leidinio ypač todėl 
kad tai pavienių kūrėjų vakaras, lyginant su 
masiniais pasirodymais, kaip Dainų ir 
Tautinių šokių šventėm. Jokių kriterijų 
menininkam nestatėmir tokie sprendimai ne 
mūsų kompetencijoje ir ne vietoje. Daugiau 
vietos leidinyje skyrėm įvairių ansamblių 
vadovėm-vadovam Literatūros pristatymui 
turėjom taupyti vietą ir prašėm tų, su kuriais 
galėjom susisiekti, suglausti “viso gyvenimo” 
aprašymą į tris eilutes, kurias turėjom 
išspausdinti po jų nuotraukom Poetas Juozas 
Almis Jūragis taip ir padarė, atsiųstame 
aprašyme įdėjęs žodžius: “Globojamas 
žmonos Lidijos gyvena Sydnejaus priemiestyje 
Yagoona”. Mūsų nuomone, mums tikrai 
nedera tų žodžių išmesti ir tuo pažeminti 
autoriaus valią.

\Jž išsamią ir įdomią biografiją poetei 
Ūdijai Šimkutei nuoširdžiai dėkojame. Ją 
išsikirpau, nors abejoju, ar po kelelių metų 
bus tikšti, žinant kaip energingų ir kūrybingų 
žmonių biografijos plečiasi.

Su pagarba
Genovaitė Kazoldenė

AR JAU
SUM OK ĖJAI 

“MŪSŲ 
PASTOGĖS"

PRENUMERATĄ?

bendruomeniškai - atrodo logįškiausios. Per

ne demagogija, užtikrins, kad išeivijos ir 
Lietuvos lietuvių kalbos susivienys. Per tą 
laikotarpį iškils “specialistų kalbininkų” su 
skirtingom nuomonėm Bus linksniuojamos 
skirtingos kalbos “taisyklės”. Kils rimti 
debatai diskusijos - taip, kaip dabar jau 
reiškiasi “Mūsų Pastogės” puslapiuose. Tai 
sveikas reiškirųs, įrodantis, kad mūsų kalba 
gyva. Tik mirusios kalbos, kaip lotynų, remiasi 
dogmatiškom taisyklėm Džiaukimės, kad 
lietuvių kalba vystosi - tai jos gyvastingumo 
garantija.

Bet ar nereikėtų visiems suprasti, kad 
šiame vystymosi procese emocinis 
pedantiškumas ar priešiškas argumentavimas 
protingam ir sąmoningam lietuviui 
nepriimtinas?

Dr. A. V. Stepanas AM
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Antanas 
Laukaitis

Aisisveildriant su Bafa Nemeika
Žiauri leukemijos liga pakirto Adelaidėj 

žinomą sporto, Bendruomenės ir spaudos 
veikėją Balį Nemeiką, draugų vadinamą 
“Karamba”. Kovo 2Odienąjis mirė Adelaidės 
ligoninėje.

1952 metais iš Vakarų Australijos 
persikėlęs į Adelaidę, jis tuoj pat įsijungė į 
lietuvių sportinę, o vėliau ir į visuomeninę 
veiklą.

Adelaidės “Vyčių” valdybose, kur jis su 
mažomis pertraukomis išbuvo nuo 1957-jų iki 
1968-jų metų, ėjo sekretoriaus pareigas, tuo 
pačiu metu aktyviai dirbo futbolo, krepšinio, 
tinklinio ir stato teniso sekcijose. Be to jis buvo 
ir paskirose ALFAS valdybose. Nesvetima 
Baliui buvo ir žurnalisto plunksna. Jis 
bendradarbiavo “Adelaidės Lietuvių 
Žiniose”, “Australijos Lietuvyje”, “Mūsų 
Pastogėje” ir talkino leidžiant knygą “Lietuviai 
sportininkai Australijoje”

Savo aprašymuose jis nesiribojo vien tik 
kronikinėmis žiniomis, bet rašė ir apie sporto 
probtemas, organizacinius trūkumus, jaunimo 
auklėjimą ir jo svarbą mūsų gyvenime 
Australijoje. Dažnai paraitydavo apie mus ir į 
užsienio lietuvių spaudą. Mėgo jis žiemos bei 
vandens sportą. Lietuvoje liko jo artimi 
giminės, oda-daug gerų draugų.

Ilsėkis ramybėje, mielas Baly ir tegul 
Adelaidės vaišingoji žemė tebūna Tau lengva 
ir nesvetima.

Koks skirtumas!
Kaip pranešė australų spauda, keli

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

Tęsinys, pradžia MP Nr. 1-12

KARAS
Buvojau vėlu, kai atsibudau, pažadinta 

stipraus garso. Tikriausiai perkūnija 
griaudžia, pagalvojau. Bet kada žemė 
nenustojo drebėjusi, apsikabinusi kirvį 
išlindau iš po stalo ir tūpomis tyliai pirštų 
galais išėjau į lauką. Nustebau, danguje 
nebuvo matyti nė vieno debesėlio ir net 
nežaibavo.

Kažkas ne taip. Kas tai galėtų būti? 
Įvairiausios mintys pynėsi galvoje, iki 
smalsumas nugalėjo baimę. Pamiršusi tėvų 
ir Egliaus įspėjimą neišeiti iš namo, 
pasileidau bėgti per kiemą į kalnelį.

Iš ten apžvelgiau mūsų ūkio pastatus ir 
besiganančius laukuose gyvulius. Greitais 
žvilgsniais skrajodama po pievą ieškojau 
Avietės, ir pamačiusi ją stovinčią beržo 
šešėlyje, pasijutau rami, nes buvau tikra, 
kad ten viskas tvarkoje.

Mano žvilgsnis nukrypo į mišką. Didetis 
juodų dūmų debesys teršė mėlyną dangų. 
Tbrbūt žaibas įtrenkė į medį ar ūkininko 
sodybą. Mūsų kaime kiekvieną vasarą 
kildavo panašaus žaibo uždegti gaisrai.

Bet kada stiprūs dundėjimo garsai 
nesiliovė ir virš miško pasirodė dar daugiau 
dūmų, išsigandau, nujausdama, kad link 
mūsų artėja kažkas daug piktesnio negu 
perkūnija.

Persigandusi apsisukau ir parbėgau 
namo. EgEus ir tėvas jau stovėjo tarpduryje, 
pažadinti to paties triukšmo.

“Kur tu buvai išbėgus? Aš tau sakiau 
niekur neišeiti, kol nebus leista,” - tėvas 
aprėkė mane, pažadindamas kitus.

“Bet aš turiu kirvį. Aš gabu apsiginti.”
“TU nesiginčyk su manim.”

Mūsų Pastogę Nr 13,2001.04.02, psl.6

Sydnėjaus olimpiados aukso medalių 
laimėtojų yra bedarbiai ir gyvena iš bedarbių

000 dolerių ir tai buvo viskas negavusiems 
pasiūlymų iš kokių bendrovių ar kitų biznio 
įstaigų.

Visai kitaip apdovanoti buvo Lietuvos 
olimpiečiai. Už aukso medalį buvo gauta 400 
000litų (apie 200 000australiškų dolerių), už 
sidabrą - 200 000 Etų, už bronzą -150 000 
Etų. Net ir už 8-tą vietą buvo gaunama20000 
Etų (australams už tokius rezultatus net ir 

automobilį ir po DJLK Gedimino ordiną. 
Aukso laimėtojai D. Gudzinevidūtė ir V. 
Alekna dar turėjo gauti ir po žemės sklypą 
Vilniuje, tačiau dėl to išėjo kažkokie 
nesklandumai su įstatymais ir sklypų jie 
negavo.

Lyginant šiuos apdovanojimus atrodo, kad 
Lietuva yra labai turtingas ir taip sportininkus 
mėgstantis kraštas, o Australija “vargių” šals, 
savo auksiniams sportininkams negalinti net 
darbo surasti.

Vienas žymiausių pasaulio krepšininkų 
yra M. Jordan. Baigęs žaisti profesionalų 
krepšinį, jis be savo golfo, pradėjo azartiškai 
lošti kortomis, ypač pokerį. Net ir golfą 
žaisdamas jis eina lažybų, mažiausiai 1 000 
dolerių, bet būna ir daugiau. O dažniausia jis 
čia pralaimi, tai ne krepšinis. Kaip ir visi 
azartininkai, pralošęs jis eina į karino, kur 
kartais pralošia net iki ketvirčio mitijono 
dolerių, nors pats yra vertas apie milijardą. 
Jis yra vadinamas “Šykštuoliu Maiklu”, nes 
niekada, niekam nepalieka arbatpinigių.

Auksinė pora - Aukso Krante
Labai gražiai ir labai įspūdingai savo 

pirmajame koncerte Sydnėjuje pasirodė 
Kauno “Kamertono” choras, vadovaujamas 
dirigentų Algirdo Viesulo, Renatos 
Deltuvienės, akompaniatorės Marijos

“Aš mačiau daug dūmų ir gaisrų virš 
miško,” - garsiai atsakiau jam, rankomis 
dėl visa ko prisidengdama užpakalį.

Vyrai nustūmė mane ir nubėgo patys 
pasižiūrėti. Moterys nusekė paskui juos.

Viduje, po stalu, apsikabinusi skuduru 
apvyniotą lėlę, dar tebemiegojo mano 
sesuo, o šalia jos gulėjo brolis, išsitiesęs ant 
grindų. Pasirangęs įsidaužė kaktą į stalo 
koją ir sumurmėjo. Žiūrėdama į juos 
galvojau, kokie kiti netikėtumai mūsų visų 
dar laukia.

“Karas... Rusai... Vokiečiai.. Draugai 
komunistai...” - išgirdau garsiai rėkaujant 
grįžtančius atgal tėvus ir Ėglius. Tie jų 
žodžiai man susimaišė, pasidarė bepras
miai ir aš negalėjau suprasti, kas atsitiko?

Danguje pasirodė lėktuvai, o tas pats 
triukšmingas griaudimas vis didėjo. 
Stovėdama tarpduryje, mačiau Ėglius ir 
tėvus bėgant palei namą. Jie vėl atrodė 
išsigandę, susirūpinę ir pasuko link didelio 
klevo, kur buvo jų rūsys.

Aš bėgau iš paskos, nes man rūpėjo 
sužinoti, kas dabar bus. Bet kol juos pasivi
jau, jie jau buvo apžiūrėję rūsį ir ėjo atgal

Pasiekus jį, įkišau galvą pažiūrėti vidun. 
Ten pamačiau nedidelę, tuščią, iškastą 
duobę, kuri atsidavė pelėsiais, erzinančiais 
nosį. Stogas buvo apdengtas mediniais 
balkiais ir lentom, o ant jų buvo užpiltas 
storas sluoksnis žemės. Greitai permetus 
akimis, apsisukusi bėgau atgal, mėgindama 
pasivyti savo tėvus.

“Tas rūsys - saugiausia vieta pasislėpti 
nuo bombų, artilerijos ugnies ir Šaudymo,”
- užtikrino mus EgEus.

Aš žinojau, kas yra šaudymas ir artilerija
- tai tie pabūklai ant tankų, bet nesupratau 
žodžio “bomba”.

Sumišusi spėliojau, kas galėtų būti ta 

čepinskienės ir choro prezidento Vytauto 
Normanto.

Nors Sydnėjuje ir nebuvo duota užtektinai 
propagandos, ir ne taip kaip Melbourne ir 
Adelaidėje, sydnėjiškiai net neįstengė, o gal 
ir neprašė vietinių žmonių ir svečių 
neapgyvendino savo namuose, kas tikrai buvo 
gėda mums, kai jie turėjo būti tik “Karavano 
parko” vietovėje. Ką padarysi, didelis miestas, 
daug dainos mylėtojų, tačiau, nors ir šilta 
vasarėlė, bet širdys atšalę.

liek bažnyčioje, tiek ir vėliau Lietuvių 
namuose, kur buvo susirinkę gana daug 
tautiečių, choras sužavėjo visus klausytojus.

Tikrai nustebau koncerte pamatęs mūsų 
Aukso kranto seniūną Juozą Songailą ir jo 
žmoną, šios vietovės radijo laidos ir laikraštėlio 
redaktorę Joaną. Jie specialiai atskrido iŠ 
Aukso kranto (Gold Coast) pabūti koncerte 
ir paklausyti gražių lietuviškų dainų. Juozas, 
kuris pats yra labai geras akordeonistas, 
koncerto dieną šventė savo gimimo dieną. Su 
keletu kitų svečių ir savo gyventojų, savo 
kieme padariau svečiams australišką 
vakarienę, sugiedojom Juozui “Ilgiausių 
metų”, išgėrėm jo garbei taurę, o jis mus 
linksmino akordeono muzika, gražiai

3VE1K3RK8TE
Sporto klubas “Kovas” sveikina 

savo narius Julytę VirUniailę ir Luke 
Newman sukūrusius lietuvišką šeimą 
ir linki Jiems laimingo gyvenimo.

Klubo valdyba

“bomba”: piktas gyvulys, blogas žmogus 
kaip Briedis, o gal net ir daug blogų 
žmonių. O gal tie žmonės, kurie veža 
ūkininkus į Sibirą, yra “bombos”?

Prisiminiau tėtį, tik prieš porą dienų 
pasakojus mamai, kaip jo serganti sesuo 
buvo ištraukta iš guotio ir rusų nustumta 
laiptais žemyn. Su sulaužyta koja ją 
nutempė į sunkvežimį, bet kol nuvežė į 
gyvulinį vagoną stotyje, ji jau buvo mirusi. 
Tbrbūt tie baisiai žiaurūs žmonės ir yra 
“bombos”.

Kai.grjžau į virtuvę, mama man įkišo į 
rankas ryšulėlį su mūsų reikalingiausiais 
daiktais.

“Nunešk greit į rūsį.”
EgEus paskubomis krovė į krepšį duoną 

ir lašinius, o Eglienė, pasigriebusi kibirą, 
bėgo melžti karvės, kuri ganėsi sode netoli 
kriaušės.

Dundesiui nepaliaujamai stiprėjant, 
tėvas susikūprinęs bėgte nutempė mano 
seserį ir brolį į rūsį. Aš sekiau iš paskos.

Neužilgo atbėgo ir mama su glėbiu 
antklodžių. Rūsys buvo per mažas, kad mes 
visi ten patogiai sutilptume, bet dėl to, kas 
darėsi aplink mus, niekas nesiskundė.

Mano akys sužibo, kai EgEenė nusileido 
į vidų su pilnu kibiru šviežiai pamelžto 
pieno. Mama iš krepšio ištraukė puodukus, 
o ji greitai griebėsi pilstyti į juos. Ėglius, 
atpjovęs po riekę duonos, išdalino, 
uždedamas ant viršaus po gabalą lašinių.

“Čia jūsų pusryčiai ir pietūs,” - įspėjo.
Sprogimai dabar buvo dar garsesni ir 

dažnesni Nė vienas mūsų daug nevalgė, 
sėdėjom visi persigandę. Suaugusieji 
svarstė, ką darytų, jeigu vienas iš pastatų 
nuo kulkų užsidegtų.

Ore buvo pilna dūmų. Staiga tėvas 
prisiminė savo namus ir instinktyviai 
pašoko eiti jų gelbėti, mama negalėjo jo 
sustabdyti irjie abu išbėgo žiūrėti savo ūkio.

Mes sėdėjome rūsyje klausydamiesi 
zvimbiančių kulkų ir sprogimų. Ėglius 
bandė aiškinti, kad sprogimai drebinę žemę

REKOLEKCIJOS SYDNĖJUJE
Rekolekcijas praves Melbourno lietuvių 

klebonas kun. Egidijus Amašius St Joachims 
bažnyčioje, Lidcombe, balandžio 21-22 
dienomis.

Šeštadienį, balandžio 21 d. pradžia 2 vai 
p.p. išpažintys, pamokslas ir po jo šv. Mišios.

Sekmadienį, balandžio 22 d. išpažintys 
nuo 11 vai ryto, šv. Mišios įprastu laiku 11.30 
vai

ft» Mišių pietūs su svečiu vyks Lietuvių 
Klube, čia bus paruošti šilti pietūs. Norintys 
pabendrauti ir pavalgyti kartu su svečiu kun. 
Arnašium, prašomi užsiregistruoti iki 
balandžio 17 dienos ir apsimokėti už pietus 
pas Danutę Ankienę, tel 98712524, arba pas 
Antaną KramiEų, tel 9727 3131. Reikalingą 
žinoti kiek vietų bus reikaEnga valgykloje.

Sydnėjaus tikintieji prašomi atkreipti 
dėmesį ir ruoštis šioms susikaupimo dienoms. 
Kunigo Amašiaus girdėti pamokslai 
Sydnėjuje paliko puikaus pamokslininko 
PPūdp Antanas Kramifius

ftirapįįos Komiteto vardu

REKOLEKCIJOS GEELONGE
Susitarus su vietos klebonu ir kun. 

Egidijum Arnašium, Geelonge rekolekcijos 
įvyks š. m balandžio 7-tą (šeštadienį) 430 vai 
p.p. šv. Petro ir Povilo bažnyčioje.

Geelongo tikintieji prašomi į tai atkreipti 
dėmesį ir tą dieną paskirti pasiruošimui šv.

pamokančių pamokslų.
Pradžioje bus klausoma išpažinčių, o 

vėliau - šv. Mišios ir pamokslas.
Šv. Velykų rytą 15baland8o830vaL ryto 

Prisikėlimo pamaldas atnašaus kun. Egidijus 
Amašius.

Geek^ngo lietuviai su šeimomis ir svečiais 
kviečiami skaitlingai dalyvauti.

Bažnyčios nuošaliai 
Juozas Gafats

sukelti tankų ir 
bombų. Mūsų 
rūsys drebėjo 
kaip niekada, o 
nuo lubų pro 
lentų tarpus ant 
galvų krito žemė. 
Sustingau iš bai
mės, lyg būčiau 
parai ižuota.

Mano sesuo 
ne verkė, bet 
klykė. Brolis, 
sėdėdamas kam
pe, spaudėsi savo 
mažu kūneliu 
prie drėgnos sie

Rašytoja Alė liubinienė 
prie savo namų Melburne. 
Įėjimą puošia jos darbo 
keramikinė Vįtis.

RRnuotc.

nos ir verkė ne
sustodamas. Net 
ir mūsų drąsusis 
Vilkas daugiau 
nėjo laukan. Jis
urgzdamas sėdėjo prie angos, o jo kailis 
buvo pasistojęs lyg šepetys.

EgEenė viena ranka laikė prie savęs 
priglaudusi mano seserį, o kita buvo 
įsikabinusi į savo vyrą. Man laikas sustojo 
ir neatsimenu, kiek ilgai tas viskas truko.
Sprogimams aprimus, aš po truputį 
atsipeikėjau. EgEus išlipo laukan. Jam 
rūpėjo, kas atsitiko su jo ūkio pastatais. 
Greitai apžiūrėjęs, jis grįžo šypsodamasis.

“Mūsų trobesiai mūšio nebuvo patiesti, 
bet jūsų ūkyje mačiau daug vokiečių 
kareivių. Kažkas ten darosi. Žinot ką, 
vaikai, mums jau daugiau nebereikia bijoti 
rusų, komunistų ir areštavimo. Man atrodo, 
kad vokiečiai juos išvijo visam laikui. O 
kaip gerai.. Nustokit verkę...”, - kalbėjo 
jis,bučiuodamas savo žmoną, pilnas 
džiaugsmo.

Saulė jau buvo besislepianti už miško, 
kai pamačiau grįžtančius savo tėvus.

(bus daugiau)
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Šokių Šventę prisiminus
Pokalbis su Paša ElansJaar

Attrite £3 pi.
rodos, sakydami, kad Liverpoolis ir 
Rmramatta buvo per toli, žmonės tarėjo 
omenyje per tok tamsoje mašina važuoti, o 
traukiniu vyresnio amžiaus žmonėms 
vakarais keliauti ne itin saiąų. Man rodos, 
jeigu ir “Kamertonas” būtų koncertavęs 
vakare, trųų šimtų žmonių pubStosSydngųje 
nebūtų surinkęs.

Taip, apie tai nepagalvojome, mat, pagal 
tradiciją Dainų ir Šokių šventės visada 
rengiamos vakarais. Apie tai, kad rengiant 
Australijos Lietuvių dienas reikalingos 
dramatiškos permainos, kalbėta jau prieš 
aštuonerius metus, kaijos paskutinį kartą vyko 
Sydnėjuje. Bet pakalbama, ir vėl viskas lieka 
kaip buvę. Ir po dvejų metų bus tas pats ,ir 
dar po dvejų... O žmonių mažėja, publikos 
susirenka kaskart vis mažiau, ir dalyvių 
mažėja. Štai praeitą kartą Sydnėjuje (1992 
metais. R.B.) šokėjų buvo 260, o šiemet su
choru - apie 170 dalyvių, vien Melburno 72.

Sunkus dalykas ir tas, kad generalinės 
repeticijos vyksta tą pačią dieną kaip irŠventė. 
Iki dėl salės nuomos, ar ją nuomosime parai 
ar pusei paros, ar 8 valandom, kaina beveik 
tapati

Jei^i tekių rengti dar vieną Šokių šventę, 
ar eitam tao padu kėlu, ar ką nors keistam?

Daryčiau tą patį, norėčiau, kad būtų ne 
atskiri šokiai šiaip sau pašokti, bet kad būtų 
spektaklis. Na, ir man patinka tavo mintis dėl 
to, kad šventę reikėtų daryti dienos metu. 
Tiesa, ir organizacinė grupė turėtų būti 
mažesnė. Labai nepraktiška buvo devyniolikai 
žmonių kaskart susirinkti, koks klausimas 
bebūtų svarstomas, kokį ženkliuką kas nešios 
ar kaip pravesti Jaunimo vakarą, tai labai 
gaišino laiką. Man geriau ateiti kas tris 
mėnesius pasakyti kas darosi, pasiklausti, ko

ALB Valdybos nariai apie save 

Atkelta K Ipd.
~ 1983,1989,1992 ir 1994 metais.

Baigiau Latrobe Universitetą griežtųjų 
} mokslų bakalauro laipsniu psichologijoj ir 

matematikoj. Beveik 20 metų dirbau 
administracinius darbus įvairiose Viktorijos 
valstijos įstaigose, ilgiausiai - kadrų 
(Personnel/HR) specialybėje. Nuo 1999 
metų galo dirbu administracijoj Victoria 
Universitete.

Mėgstu jūrą, muziką, skaityti, 
fotografuoti.

Birutė Prašmutaitė 

a.a. Baliui (Karambai) Nemeikai
mirus, reiškiame gilią užuojautą jo giminėms Lietuvoje ir draugams Australijoje, 
taip pat Adelaidės sporto klubui “Vytis”, netekus mielo ir gero sportininko

Klubo “Kovas” valdyba

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W.

Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Plainway Funerals
Affordable Funerals with dignity and pride over 25 years experience in the 

Funeral Industry. Vast experience in Multicultural Rinerals including the 
Lithuanian Community. Funerals arranged in the comfort of your own home 
or at our offices at Sefton.

24hr service 7 days a week.
Contact: Bruce on 9823 0919 or Steven on 9864 6893

Bossley Park / Fairfield, Blacktown, NSW.
Proudly Australian Owned

reikia, išklausyti pastabų ir 
pageidavimų. Antra, nors buvo 
sakoma kad grupėje bus 
specialūs asmenys, kurie 
rūpinsis PR, to nebuvo.

Koks labiausiai {temptas 
momentas buvo 2 000 metų 
šoldų šventėje?

Nemaloniausias momen
tas, tai kai prieš prasidedant 
generalinei repeticijai paaiš
kėjo, kad man neparūpintas 
mikrofonas. Kaip reikėjo repe
tuoti, jei tavęs niekas negirdi 
Thda su siaubu pagalvojau, kad 
štai dėl tokios smulkmenos gali 
sužlugti visas dvejų metų 
darbas. Repeticija buvo palaida 
bala, negalėjau jos sukon
troliuoti

Antras didelis nemalonu-mas, tai kai per 
pertrauką atėjo vienas pažįstamas 
melbumiškis ir pasakė: “Ponia, jūs turite 
pakeisti šviesas, jos labai blogos.” Jis buvo 
labai piktas ir po šventės, o aš nieko ne-galėjau 
padaryti Tada ir vėl pagalvojau, matai, gali 
dirbti dvejus metus, o viskas nueina perniek

O maloniausias?
Nors ir susilaukėme ir daug kritikos, iš 

dalies sutinku ir su Antano Stepano momone, 
bet manau, kad šventė ne taip jau blogai 
pasisekė. Pavyzdžiui, buvo labai malonu, kai 
jau po šventės paklausiau Gintaro Radzivano 
ir Andriaus LašaiSo: “Na, mano vyrukai, kaip 
jums patiko šokių šventė?” Ir jie abu vienu 
balsu atsakė, kad jiems buvo labai smagu ir 
gera.

O dabar kokie planai?
Kol kas didelių planų neturiu, bet laikui

, ... _.. . .

Dėl AL Bendruomenių 
adresų patikslinimo

Prašau atsiliepti visas Australijos 
Lietuvių Bendruomenes ir 
patikslinti savo pašto adresus. Jeigu 
turite, praneškite ir e-mail adresą.

Duomenis prašau siųsti ALB 
Krašto Valdybai adresu: PO Box 
128, North Melbourne VIC 3051

Su pagarba
Bona Hahn

- - ... .... ........

XXI-jai Australuos Lietuvių Tautinių Šokių Šventei pasibaigus. Pirmame plane iš kairės: Rasa Blansjaai; Rainutis 
Zakarevičius (Tėvas), Justinas An kirs, Birutė Aleknaitė, Ramona Zakarevičienė (Motina), Gintaras Radzivanas 
(Jaunasis) ir Renata Popenhagen (Jaunoji). Algimanto Burneikio nuotr.

bėgant ką nors vėl sugalvosiu Man gyvenime 
visuomet reikia “challenge”. Dabar pradėjau 
skaityti leituviškai knygas, tai man labai sunku, 
bet jau darau pažangą. Aš manau, aktyviai 
įsijungsiu į moterų organizaciją. Nenoriu 
atsitraukti iš bendruomenės, bet didelių darbų 
irgi nebenoriu Ką nors rasiu, kokį kampelį. 
O šiuo metu nutariau daugiau laiko skirti 
asmeniškam gyvenimui. Iki Geelongo 
devynerius metus vadovavau “Sūkuriui”, prieš 
tai dešimt metų šokau Užtenka.

Tai Seka tik choras?
Ne, iš choro mes su vyru irgi išeinam.
Truputį atsibodo, repetuojame kiekvieną 

penktadienį, sėdim tris valandas, o pasiro
dome keturis kartus per metus. Jei 
konrertuotumėmnorskas du mėnesius... Savo, 
dainomis ir šokiais turėtume dalintis ne vien 
su lietuviais.

In memoriam
a.a. Balys Nemeika

a. a. Balys Nemeika mirė Adelaidės 
Royal ligoninėje kovo 20 d. sulaukęs 78 
metų amžiaus. Velionis buvo gimęs 
Vilniaus krašte, susipratusių valstiečių 
šeimoje, kuri labai džiaugėsi, kai 1939 
metais Vilniaus kraštas buvo grąžintas 
Lietuvai. Baigus vidurinę mokyklą, 
Baliui teko ginti Lietuvą nuo bolševikų, 
o 1944 m. jis pasitraukė Vokietijon. Čia 
tarnavo amerikiečių sargybos kuopoje.

1949 m. Balys atvyko Australijon. 
Atlikęs darbo prievolę, apsigyveno 
Adelaidėje, įsijungdamas į lietuvišką 
veiklą, ypač mėgo sportą, aktyviai jame 
dalyvaudamas. Balys bendradarbiavo 
taip pat spaudoje, ypač rašydamas apie 
sportą. Taip pat jo rašinys apie lietuvių 
sargybų kuopas amerikiečių tarnyboje 
Vakarų Vokietijoje yra saugomas Karo 
muziejuje Kaune.

Balys dalyvavo ir Adelaidės Lietuvių 
Sąjungos veikloje, būdamas valdybos 
nariu ir sekretoriumi, o taip pat 
dalyvaudamas ir kitose lietuviškose 
organizacijose. Būdamas prakti
kuojančiu kataliku, Balys stengdavosi 
visiems padėti, o ypač mylėjo Lietuvą; 
dėl jos darbavosi ir aukojo.

Paskutiniu metu Balys sužinojo 
sergąs leukemija ir nemažai laiko 
praleido Adelaidės karališkoje 
ligoninėje. Čia kun. Juozas Petraitis 
ligonį Balį aplankė tris kartus, 
aprūpindamas jį šv. Sakramentais. 
Ligoninėj Balys ir mirė.

Balys buvo nevedęs. Iš anksto jis 
parašė testamentą, kurio vykdytojais 
paskyrė Petrą Bielskį ir Donatą Dundą. 
Velionio Balio laidotuvės buvo kovo 22 
dieną. Šv. Kazimiero bažnyčioje, St. 
Peters kun. J. Petraitis 10 vai. aukojo

Aš nors neturiu gero balso, bet labai 
mėgstu dainuoti, taip pat kaip ir labai mėgau 
šokti, nors šokėja nekokia iš manęs. “Sūkurio” 
veteranų grupėje šokau, o prieš tai, kai buvau 
kokių keturiolikos metų, nuėjau pas Melbur
no lietuvius, jie mane labai draugiškai priėmė, 
pamokė. Paskui šokau su “Khimpakoju”, 
kuriam vadovavo Alena Karazijienė.

Joe (olandų kilmės Rasos vyras, ilgametis 
“Dainos” dalyvis ir solistas. R.B.) toliau 
dainuos tik Koringai vyrų chore, kurio 
niekuomet nebuvo apleidęs, o mes abu į 
“Dainos” chorą grįšime kitais metais, kai bus 
pradėta rengtis Pasaulio lietuvių dainų 
šventei Noriu joje dalyvauti ir noriu vyrui 
parodyti Lietuvą.

AHūužpoiodbį.

(Kalbėjosi Rita Baltutytė)

n.a. Balys Nemeilia

gedulingas šv. Mišias už velionį ir 
pasakė pamokslą. Po Mišių atsi
sveikinimo žodį tarė P. Bielskis, V. 
Baltutis ir A. Talanskas, o Centennial 
Park kapinių krematoriumo koplyčioje 
kalbėjo D. Dunda, Ed. Dukas ir Jūratė 
Grigonytė. Kun. J. Petraitis sukalbėjo 
laidojimo maldas, o visi sugiedojo 
“Viešpaties Angelą” ir Tautos Himną.

Laidotuvių dalyviai buvo pakviesti 
į Lietuvių Namus Norwood’e paben
dravimui ir pietums. Čia susirinko apie 
50 asmenų; Mišiose dalyvavo apie 70 
žmonių.

Reiškiame užuojautą Velionies 
Balio giminėms Lietuvoje, jo drau
gams, ypač sportininkams, Australijoje.

Tautieti Baly, ilsėkis Viešpaties 
globoje.

J.N.P.
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBE
Viena iš naujesnių žinių yra tai, kad j 

direktorių sąstatą sutiko įeiti Darius Gakas. 
Kadangi kasdieninę duoną užsidirba kaip 
“Marketing Manager”, todėl tikimės, kad gal 
jis sugebės pagyvinti ne tik klubo veiklą, bet ir 
pakelti klubo banko indėlius. Sveikiname 
Darių.

Pastaruoju metu sydnėjiškių lietuvių 
būsena buvo tarytum apmirusi, lyg jau 
gyventume paskutines dienas. Pikti, irzlūs, 
išvargę... Tbo tarpu melburaiškių lietuvių 
gyvenimas verda lyg virdulys.

Paskutinio klubo direktorių posėdžio 
metu turėjome nemažai diskusijų dėl 
"Kamertono” koncerto. Kiek girdėjosi iš 
pavienių kalbų ir iš atvykusių svečių iš Kauno, 
kad mes priimti svečių negalėsime. Bet, anot 
choro administratoriaus Vytauto Normanto, 
“Nuvažiavusį Australiją ir nebuvus Sydnėjuje, 
tai Australijoje kaip ir nebuvęs”.

Tai jau pasitaiko ne pirmą kartą, kada 
klubui tenka rūpintis parengimu paskutinėmis 
minutėmis. Gerai, kad mūsų vadas Kęstutis 
Plotas šaltų nervų (gal kartais kas ir abejoja), 
nebijo “kančių” ir pasiraitojęs rankoves visada 
stoja į darbą.

Romas Kalėda apsiėmė sutikti oro uoste. 
Ramona Zakarevičienė aprodyti mūsų 
miestą. Deja, viskas turėjo vykti paskubomis, 
nes lietuviams, litus išvertus į dolerius, mūsų 
net ir pigiausi viešbučiai buvo per brangūs.

Ačiū kamertoniškiams, kad nors ir 
trumpai pabuvę, vis dėl to mūsų neaplenkė, 
nes kaip apraše V.P "Mūsų pastogėje”, 
"Kamertonas” sužavėjovisus savo giesmėmis 
ir dainomis. Stebėtina, kad Dainų Šventė 
turėjo mažiau klausytojų iš lietuvių, 
suvažiavusių iš visos Australijos, negu 
kamertoniškiai klube.

“Dainos” choras atvykusiesiems suruošė 
vakarienę. Vietiniai svečiai su partneriais

TALKA Interest Rates
The following interest rates apply from April 1, 2001 
for all new and renewed deposits and for all loans:

Term Deposits
Account minimum $500

12 month 5.5%
6 month 5.0%
3 month 4.5% 

pietų išlaidas padengė patys. PokalbųBirutė 
Aleknaitė “surikiavo” abu chorus ir sudainavo 
“Jūrą”, o Algirdas Viesulas užbaigė vakarą 
su "Viena šeima - viena tauta” ir man giliai į 
širdį įstrigo jo tyliai pasakyti žodžiai: “ Kodėl 
mes tai kartu negalėjome padaryti salėje 
koncerto metu?..” Labai gaila, kad 
sydnėjiškiams, dalyvavusiems koncerte, 
neteko pasiklausyti abiejų chorų kartu

Į šį koncertą specialiai iš auksinių 
pakrančių atvyko Juozas Songaila, žinomas 
ilgametis lietuvių bendruomenės veikėjas su 
ponia Joana. Jie visą šeštadienį praleido kartu 
su kamertoniškiais ir kai išgirdau, kad norėtų 
pabūti kartu su jais ir vakarienės metu, aš kito 
atsakymo neturėjau kaip “labai malonu”.

Į mūsų padanges atsikėlęs Gintaras 
Radzivanas kartu su Ramona Zakarevičiene 
rimtai ruošiasi gegužės 20-jai - klubo 
staigmenai nariams. Tam tikslui jie ieško jaunų 
žmonių (lytis nesvarbu) tarp 0 iki 100 metų 
amžiaus, repeticijoms. Taigi, kas tik sugeba 
ant dviejų ar vienos kojos atsilaikyti prieš 
publiką, ant kėdės sėdintieji irgi nebus 
išbraukti, skambinkite Gintarui Radzivanui 
9590 8905 arba mobile: 040798 5751 
pasitarimui dėl repetidjų, sąlygų ir honorarų.

Sekite spaudą liepos 1-jai
Tiems, kurie mane kaltina, kad aš savo 

straipsniais ardau mūsų lietuvišką bendruo
menę, prašau, pasakykite, parašykite 
konkrečiai kada, kur ir kaip. Gal aš jau esu 
nekritiškas, tačiau užtikrinu, kad man iš jaunų 
dienų įdiegta lietuvybė yra labai svarbi ir 
brangi Tūriu tik vienintelį tikslą - matyti 
darnią, dar ilgai gyvuojančią lietuvišką 
bendruomenę Australijoje ir Sydnėjaus 
lietuvių klubą, pilnutėlį įvairaus amžiaus 
linksmų, gražiai bendraujančių lietuvių.

IKI PASIMATYMO KLUBE!
Algis Bučinskas

At-Cati Accounts
Account minimum $10

$5000+ 3.25%
$1000-$4999 2.25%
$10-$999 1.25%

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

(P.O. BOX 205, BANKSTOWN NSW 1885) 
Tetf.: 97081414 Fax: 9796 4962 

www.lithuaniandub.orq.au

. Savaitės dienomis nuo 4.00 vai. 
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai.

, ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

Sekmadieniais LINKSMOJI VALANDA 
Nuo 5.00 iki 6.00 vai. - GĖRIMAI PUSE KAINOS

Velykųpinnadienį, balandžio 16 d. Klubas veiks nuo 12 valandos

++++++++++++++++++ 
Reikalingas asmuo 

galintis vadovauti virtuvei ir valgyklai.
Dėl smulkesnės informacijos kreiptis į Danguolę 

.arba .
sekmadieniais į budintį Direktorių.

Pareiškimai turi būti paduoti iki balandžio 29 d. 
,+++++++++++++++

—..........- '........................... —................................................................................. ........

", , J.-.

Sydnėjaus Lietuvių Klubas gegužės 20d. rengia 
įdomų įvykį su programa. Šiai programai atlikti 

Klubas ieško entuziastų nuo 0 iki 100 metų 
amžiaus.

Balandžio 5d., ketvirtadienį, 7 vai. vak. 
kviečiame į susirinkimą aptarti programos temą, 

o sekmadienį, balandžio 8d., 3 vai. p.p., Klube 
bus pirmoji bandomoji praktika (“workshop").

Dėl informacijos prašom kreiptis į Gintarų 
Radzivaną

(0407-985-751).

Kviečiam visus turinčius ūpo. Entuziazmas 
svarbiau negu talentasl

VS...-....  -.. J
Pranešimas Melbourne Pensininkų 

Sąjungos nariams
Per praėjusį susirinkimą buvo perrinkta 

ta pati valdyba: A. Tomkevičius - 
pirmininkas, L. Poškai tis - iždininkas, A 
Sadauskienė - sekretorė, L. Mulokienė - 
maisto paruošimo vedėja, V. Taukus - 
išvykų vadovas.

Sekantis susirinkimas kviečiamas 
balandžio ?0 dieną 11 vai. Lietuvių 
namuose a q

LABDARA | LIETUVĄ

Sydnėjaus lietuviams pranešame, kad 
visos dėžės su siuntiniais į Lietuvą jau yra 
išparduotos. Išsiuntimas per Melboumą 
yra planuojamas pabaigoje balandžio mėn. 
Dėl pristatymo supakuotų dėžių sekite 
pranešimus spaudoje ir per SBS radiją.

Sydnėjaus Lietuvių Katalikų 
Kultūros Draugįja

On maturity, the deposit and interest may be withdrawn or transferred to other accounts.

If the client does not notify his/her intention, the account is automatically rolled over for 
another equal term at the current interest rate.

Withdrawals may be made from term deposits before maturity date. In such case only 
0.5% is payable on the withdrawn sum.

Loans
Loan interest rates
may be varied during 
the year depending on 
current interest rates 
offered by banks and 
other finance bodies.

Ho Bank Fees!
New Loans - 5.7%
over $60,000 - capped for 12 months

Mortgage secured 6.7%
Guarantor secured and personal 13%

(Conditions apply)

Melbourne 
Adelaide 
Sydney

9328 3466
8362 7377
9796 8662

tai ka @ access, net. au

Kapų lankymas
Pagal lietuviškas tradicijas,
Motinos dieną - gegužės 6-tą - pirmą gegužės sekmadienį Sydnėjuje tuoj po 

pamaldų bus lankomi Lietuvių sekcijos kapai
Giminės prašomi aptvarkyti savo artimųjų, o ypač motinų kapus. Maldas 

kapinėse praves lietuvių kapelionas kun. Roger BeDemore SM
Antanas Kramilius

Parapijos Komiteto vardu
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