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LictMVMŪ esame mes pmf.
Lietuviais turinte ir Mt.'

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

Vyskupo Motiejaus Valančiaus jubiliejui 
paminėti skelbiamos 
STIPENDIJOS

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba, vertindama vyskupo Motiejaus 
Valančiaus įnašą Lietuvos istorijoje, įsteigė 
dvi stipendijas užsienyje gyvenantiems 
lietuvių kilmės studentams už mokslo 
darbus, susijusius su vysk. Motiejumi 
Valančiumi, jo darbais, idėjomis ir 
laikmečiu. PLB siūlo $3 000 stipendiją už 
disertaciją ir $1 000 už studiją (mokslo 
rašinį), stengdamasi plačiau atskleisti 
Valančiaus skelbtas krikščioniškąsias, 
humanistines ir tautines idėjas, jo iškeltas 
moralines vertybes.

PLB nori adresų
PLB stengiasi sudaryti tikslų sąrašą 

išeivijoje veikiančių laikraščių, radijo 
programų, interneto adresų bei 
svetainių, tautinių ansamblių bei 
veiklos - organizacijų adresų. 
Informaciją prašom siųsti PLB adresu: 
14911 127th Street, Lemont, IL 
60439-7417 USA

Tel: 630 257 8217; Fax: 630 257 
5612

E-mail: pflbvaldyba@aoLcom

Premija
PLB skelbia $1 000 premiją, 

atvirą visiems, už originalų kūrinį 
apie Motiejų Valančių, jo kūrybą ir 
(ar) skelbtas idėjas, pasirinkta tema. 
Pavyzdžiui, “Blaivybė M. Valančiaus 
raštuose”; jo apysakų įscenizavimas; 
literatūros veikėjų posakiai su 
iliustracijomis; jo kalbos žodyno, 
liaudies išsireiškimų paaiškinimai _ 
pamokos; tautosakos, patarlių 
iliustracijos; šiomis temomis 
žaidimai bei kita.

Tai galėtų būti elektroninis 
puslapis, CD-ROM, kompaktinė 
plokštelė, vaizdajuostė, muzikos, 
teatro, vaizdinio meno ar rašyto 
žodžio kūrinys, plakatų-reklamų 
serija, “komiksų” knygelė ar kitas 
originalus darbas.

Detalias informacijas teikia PLB 
vicepirmininkė kultūros reikalams 
Laima Žliobienė, 1500 Lake Shore 
Dr. South, Barrington, IL 60010 
USA. E-inail:lzlioba@hotmaiLcom 
ir

Lietuvoje, Gedimino pr. 53, LR Seimo 
m rūmai, Vūnais 2002, Lietuva.
E-mail pfcav@rcJrs.it

SVEIKINIMAI IR CERIAUJ1 LINKĖJIMAI NAUJAJAI
ALJf VALDYBAI

Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos Valdyba 2001-2002

I \tas lira-eaitu

Australuos lietuvių jaunimas kupinas jėgų ir pasiryžimo pradeda naują veiklos etapą. 
Atsigavusi po praėjusių metų pabaigoje puikiai praėjusio X Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso, kuriam parengti reikėjo įtempti visas jėgas, Australuos Jaunimo Sąjunga 
pasirengusi ir toliau nenuleisti rankų, įgyvendinti naujas idėjas, į savo gretas patraukti 
kaip galima daugiau jaunų žmonių. Iš čia spausdinamos nuotraukos susipažinę su 
naujaja AI J S Vaidyba, apie artimiausius jaunimo planus galite pasiskaityti 8 psl.

Vaido Adamkaus vizitas pakeitė Rusuos 
požiūrį

Užsienio reikalų ministras Antanas 
Valionis teigia, kad Lietuvos prezidento trijų 
dienų vizitas Maskvoje buvo svarbus dvišalių 
santykių įvykis, pakeitęs Rusijos požiūrį į 
Lietuvą.

“Susidarė įspūdis, kad Rusija pradeda 
suprasti, jog eurointegraciniai procesai 
neišvengiami, tad dabar ji kelia ne kokius nors 
reikalavimus ar kliūtis, bet bando pragma
tiškai spręsti problemas, iškilsiančias Lietuvai 
integruojantis į Europos Sąjungą (ES) ir 
NATO”, - pažymėjo A Valionis.

Komentuodamas bendro prezidentų 
Valdo Adamkaus ir Vladimiro Putino pareiš
kimo nuostatą, kad valstybės “nagrinės perve
žimų ir tranzito, tarp jų — ir karinio tranzito, 
pavojingų krovinių, energijos išteklių ir kitų 
krovinių pervežimo per dviejų šalių teritorijas 
dvišalės teisinės bazės tolesnio tobulinimo 
galimybę”, A Valionis sakė, jog šiuo metu 
tranzitas vyksta be problemų ir nėra būtinybės 
kažką greitai daryti

Lietuva ir Lenkija, integruodamosi į ES, 
siekia draugę su Rusija ir ES šalimis dalyvauti 
diskusijoje dėl Kaliningrado srities ateities. 
A Valionio nuomone, tokį modelį reiktų 
taikyti ir Lietuvai stojant į NATO.

Kartu ministras pažymėjo, kad Lietuva 
nori dalyvauti Rusijos ir ES derybose.

Lietuvos Įvykių apžvalga
Kalbėdamas apie nemažą diskusiją 

Jurgis sukėlusią prezidento pareiškimo nuostatą, 
Rūbas kad “šalys pripažįsta teisę rinktis savo 

saugumo užtikrinimo kelius, kartu
įsipareigojant nestiprinti savo saugumo kitų 
valstybių saugumo sąskaita”, A Valionis sakė, 
kad ši formuluotė paimta iš 1999 metais 
Stambule paskelbtos Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo organizacijos deklaracijos, 
kurią pasirašė ir prezidentas VAdamkus.

Opozicija teigiamai vertina prezidento 
vizitą į Maskvą

Adamkaus oficialų vizitą į Maskvą 
teigiamai vertina ir Seimo opozicija.

“Vizitas yra turiningas, svarbus ir, be 
abejo, duos teigiamų impulsų tolimesniam 
Lietuvos savarankiškos politikos vykdymui”, 
-sakė Tėvynės sąjungos (Lietuvos konserva
torių) lyderis Vytautas Landsbergis.

“Aš, iš esmės, teigiamai šviesiai vertinu 
šį vizitą”, sakė Seimo pirmininko pavaduo
tojas, vienas Socialdemokratinės koalicijos 
frakcijos lyderių Česlovas Juršėnas.

Dešiniosios ir kairiosios opozicijos atstovai 
prezidento vizito rezultatus komentavo Seime 
atskirai surengtose spaudos konferencijose.

“Saugumo klausimu Rusija dar kartą 
pabrėžė kiekvienos šalies teisę pasirinkti 
Kitaip sakant, Rusija pripažįsta Lietuvos teisę 
pasirinkti narystę NATO”, - komentuodamas 
vizito rezultatus pažymėjo VLandsbergjs. Jo 
nuomone, tokie pareiškimai rodo, kad Rusija 
susitaikė su NATO plėtimu.

Nors Lietuvos politikai aplamai 
optimistiškai vertina VAdamkaus vizito

Maskvoje rezultatus, atrodo, kad šis 
optimizmas gal per ankstyvas. Maskva 
reikalauja nekliudomo tranzito per Lietuvą

neturinčių precedento vizų lengvatų savo 
piliečiams.

Atsakydama į pluoštą Europos Sąjungos 
ir Lietuvos bendrų pasiūlymų dėl Kalinin
grado srities ateities, Rusija pateikė Briuseliui 
ir Vilniui pluoštą reikalavimų, kurie, Maskvos 
nuomone, apsaugos Kaliningrado anklavą 
nuo išorinės izoliacijos, Lietuvai ateityje tapus 
Europos Sąjungos ir NATO nare.

Rusija siūlo keliolika priemonių trans
porto ir tranzito, vizų politikos, energetikos, 
žuvininkystės ir kitose srityse.

Be kita ko, Rusija reikalauja galimybės 
be patikrinimo pasienio postuose geležin
keliais ir automobilių keliais gabenti krovinius 
per Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos teritorijas, 
oro susisiekimo koridoriaus su galimybe 
ypatingais atvejais leistis Lietuvos oro 
uostuose.

Maskva reikalauja bevizio režimo tarp 
Rusijos ir Kaliningrado srities pervežant 
keleivius - nustatytais maršrutais geležinkeliu 
ir autobusais, ir pagal specialių leidimų 
sistemą, kai vykstama savo automobiliu.

Maskva taip pat pageidauja, kad Kalinin
grado srities nuolatiniai gyventojai gautų 
metines Šengeno vizas lankytis Lietuvoje, 
Lenkijoje ir Latvijoje.

Rusija reikalauja teisės per Lietuvos, 
Lenkijos ir Latvijos teritoriją į Kaliningradą 
tiesti naftotiekius, dujotiekius ir elektros

versti žūkle ES plotuose Baltijos jūrose.
Maskva reikalauja, kad visi iki šiol sudaryti

Kaliningrado srities ūkio subjektų sandoriai 
su ES ir šalimis kandidatėmis galiotų 
numatytą laiką, net jeigu tai prieštarauja ES 
įstatymams.

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos 
(LRT) taryba priėmė generalinio direktoriaus 
Vaidoto Žuko atsistatydinimo prašymą.

Laikinai generalinio direktoriaus pareigas 
pavesta eiti Radijo direktorei Jūratei 
Laučiūtel

Kartu atsistatydino ir Televizijos 
direktorius Romas Jankauskas bei J.Laučiūtė, 
tačiau jiems LRT taryba pavedė laikinai eiti 
savo pareigas.

LRT tarybos nariai po tarybos posėdžio 
žurnalistams sakė, kad per 10 dienų turi 
paskelbti konkursą generalinio direktoriaus 
postui užimti Pasak LRT tarybos pirmininko 
Marcelijaus Martinaičio, konkursas gali 
užtrukti apie mėnesį.

Lietuvos nacionalinį transliuotoją dabar 
slegia daugiau nei 15 mln. litų skolos.

M.Martinaitis nepaneigė galimybės, jog 
tuo atveju, jei V. Žukas nebūtų pats 
atsistatydinęs, Taryba būtų balsavusi dėl 
nepasitikėjimo LRT generaliniu direktoriumi

Atkistas sveikatos apsaugos ministras
Prezidentas Valdas Adamkus patenkino 

sveikatos apsaugos ministro Vinco Janušonio 
prašymą atleisti jį S šių pareigų ir pasirašė 
atitinkamą dekretą. Laikinai eiti sveikatos 
apsaugos ministrės pareigas Prezidentas 
pavedė socialinės apsaugos ir darbo ministrei 
Vilijai BHnkevičiūtel

EEIA primena, jog VJanušonis pasiprašė 
atleidžiamas iš pareigų dėl asmeninių bei

Nukelta į 2 psL
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♦ Kinija atsisako grąžinti Hainane po

Trumpai iš visur
Vytautas 
Patašius

susidūrimo ore nusileidusio amerikiečių 
žvalgybinio lėktuvo 24 asmenų įgulą, 
reikalaudama iš JAV formalaus 
atsiprašymo ir kaltės prisipažinimo. JAV 
pareikštas apgailestavimas dėl incidento ir 
dėl kiniečių lakūno žūties pasiekė tik 
leidimą JAV pareigūnams aplankyti 
Hainano saloje internuotus amerikiečius.
♦ Balandžio 2 d. 44 metų amžiaus 
Ahmedi musulmonų sektos Australijos pi
lietis Shiraz Kayani bandė susideginti prie 
Australijos federalinio parlamento rūmų, 
protestuodamas prieš Imigracijos departa
mento užvilkintą bylą įsileisti jo šeimą iš 
Pakistano. Ahmedi musulmonai persekio
jami Pakistane, bet S.Kayani šeimos byla 
užvilkinta dėl jo dukters paralyžiaus ligos. 
Smarkiai apdegęs S.Kayani gydomas 
Concord ligoninėje Sydnėjuje.
♦ Belgrade kalinamas buvęs Jugoslavijos 
prezidentas Slobodan Milosevič teisinasi 
dėl dingusių milijoninių sumų, aiškindamas 
jas slapta panaudojęs apginkluojant serbus 
sukilėlius Bosnijoje ir Kroatijoje. Per 
Milosevic rūmų apgulimą prieš jį 
areštuojant, jo asmens sargyba sužeidė 
keturis policininkus, gi rūmuose rastas 
ginklų sandėlys gali vesti prie naujo 
kaltinimo - ruošimosi perversmui. 
Jugoslavijos vyriausybė vis dar nepasiduoda 
tarptautiniam spaudimui išduoti 
S.Milosevič Tarptautiniam Teismui Hagoje.
♦ Rusijos vyriausybė stengiasi perimti 
savo žinion vienintelį nepriklausomą 
televizijos tinklą NTV. Dėl valdžios 
spaudimo patekusi į finansinius sunkumus, 
NTV bendrovė atsidūrė Rusijos valdžios 
kontroliuojamos Gozprom dujų bendrovės

žinioje. Iš direktorių pašalintas NTV 
įkūrėjas Vladimir Gusinski ir kiti 
nepriimtini direktoriai. Televizijos 
tarnautojai atsisako paklusti naujiems 
direktoriams, organizuoja masinius 
protesto mitingus, gi Vladimir Gusinski 
tikisi išgelbėti tinklą, parduodamas 
daugumą savo akcijų amerikiečių 
žiniasklaidos milijonieriui Ted Tbmer.
♦ Balandžio 6 d. Australijos demokratų 
partija savo lydere išrinko 31 metų amžiaus 
senatorę Natasha Stott Despoja, partijos 
narių balsavime nugalėjusią ligšiolinę 
lyderę senatorę MegLees. Partijos lyderės 
pavaduotoju išrinktas aborigenų kilmės 
senatorius Aden Ridgeway. Šiuo metu 
Australijos demokratų partijos balsai yra 
lemiamos reikšmės senate, kur nei 
vyriausybė, nei opozicija neturi reikiamos 
daugumos, jei jų neparemia demokratai. 
Meg Lees neteko populiarumo partijos 
narių tarpe, kai ji palaikė vyriausybės 
mokesčių reformos įstatymą (GST).
♦ Sausio mėnesį JAV policija suėmė 
buvusį Boris Jelcin artimą bendradarbį 
Pavel Borodin, atvykusį į JAV prezidento 
G.W.Bush inauguracijai. Balandžio 7 d. 
suimtasis išduotas Šveicarijos teisėtvarkos 
pareigūnams. Šveicarija yra iškėlusi jam 
bylą dėl “pinigų plovimo” ir stambių kyšių 
ėmimo iš šveicarų bendrovių.
♦ Europos Sąjungos kraštai jau dabar 
naudoja bankų sąskaitas, pagrįstas Euro 
valiuta. Nuo 2002 metų sausio 1 d. bus 
vartojamos ir Euro monetos. Jos jau dabar 
kaldinamos ir laikomos sandėliuose.
♦ Tebesitęsia susidūrimai tarp Izraelio
kariuomenės bei naujakurių iš vienos pusės 
ir palestiniečių iš kitos, nors abi pusės yra 
užmezgę derybas. JAV protestavo prieš 
Izraelio pareiškimą balandžio 5 d., kad iš 
varžytinių bus paleisti sklypai pastatyti dar 
700 namų žydų naujakuriams vakariniame 
Jordano krante. q

Lietuvos |vykių apžvalga

REDAKTORĖS SKILTIS

Prieš kokia dvidešimt metų vienas linksmų 
plaučių Australijos kelių ir eismo valdybos 
(RTA) Five Dock skyriaus darbuotojas 
paaiškino, kad žaliojo kontinento gyventojai 
skirstomi į keturias kategorijas: Tai - senieji 
australai arba aborigęnai; australai arba anglo* 
saksų kilmės kengūros; naujieji australai arba 
pokario imigrantai (įskaitant lietuvius) ir... 
laikinieji australai Laikinųjų statusą apibrėžė 
ne jų kilmė, atvykimo data ar turimos vizos 
kategorija, o jų vairuojamo transporto rūšis.

ko buvo vadinami visi kas važinėjo motocik
lais. Ilgai dirbęs RTA jis buvo įsitikinęs, kad 
motodklistai Australijoje (o taip pat ir visoje 
mūsų planetoje) ilgai neužsibūna.

lenktame šio numerio puslapyje rasime 
p. Gabrieliaus Žemkalnio laišką, kuriame jis 
piktinasi išsireiškimu “naujieji lietuviai”. 
Pasak jo, tokio apibūdinimo nereikia įsileisti

Pasitikrinu Dabartinės lietuvių kalbos 
žodyne:

Naujas - priešingybė žodžiui senas. 1. 
neseniaipadarytas, Osirtuięs ar įgytas; 2. šviežias;
3. priklausantis netolimai praeičiai ar dabarčiai',
4. anksčiau nežinotas; 5. nepakankamai 
pažįstamas, mažai žinomas arba dar 
nežinomas; 6. kitoks, negu anksčiau buvęs; 7.

Pastaruoju metu į Australiją (ir ne tik) 
atvykstantiems lietuviams man rodos 
tinkamos visos septynios “naujo” reikšmių.

Apklausiau ir keletą neseniai Sydnėjuje 
įsikūrusių lietuvių, jiems tas terminas neatro
do įžeidžiantis. Begalinu, ar įžeidžiamas vaikas 
naujoje mokykloje, jei pavadinamas nauju 
mokiniu. Argi geriau, kad vietoje “naujieji” 
sakytume “tarybukai”, kaip tai yra prigiję JAV 
Antra vertus, ar dypukai įsižeisdavo pavadinti 
naujaisiais australais?

Žinoma, geriausia žmones vadinti jų 
vardais. Bet juos sužinoti ne visada paprasta.

Štai kurį čia sekmadienį užsuku į Sydnė- 
jaus lietuvių klubo biblioteką. Ne paslaptis, 
kad pagrindinį jos skaitytojų kontingentą šiuo 
metu sudaro naujieji lietuviai (tuo, deja, negali 
pasigirti jūsų rankose dabar laikomas bend
ruomenės savaitraštis). Akurat! Du jauni 
žmonės, vaikinas ir mergina, renkasi knygas. 
Pasisveikinus, abu skubiai nusisuko, o 
pasiūlius nufotografuoti ir nuotrauką įdėti į 
laikraštį - išvis nėrė iš kambario.

Kitą kartą Ashfield prekybos centre 
nusiėmusi nuo kabyklos žiūrinėju bEuzelę. 
Staiga kažkas trukt už tos pačios bEuzelės: 
“Žiūrėk, šita nebloga.” Bežiūrėjau-dviaiškiai 
neseniai atsiradusios, šviežios, priklausančios 
dabarčiai, anksčiau nežinotos, nepakankamai 
pažįstamos, kitokios negu anksčiau buvusios 
merginos.

Žodžiu - naujos lietuvės. Naujos australės. 
Dar nemoka elgtis, nežino, kad negražu šaukti 
per atstumą, nemandagu griebti už daikto, 
kurį kitas laiko rankose. Pagyvens, išmoks, 
sužinos. Kaip nauji mokiniai mokykloje.

Kai sakome: naujieji lietuviai, turime 
omenyje, kad jie nauji Australijoje, nauji tarp 
mūsų, ir tikrai nenorime jų įžeisti.

Nuotraukoje: naujieji lietuviai Gintaras 
Janulevičius ir Petras Smalinskas MP 
redakcijoje; į ją užsuko, kai taisė Klubo stogą.

einantis iš eilės, kitas; R.B.
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šeimyninių priežasčių. Šį ministrą į koalicinę 
Vyriausybę delegavo socialliberalai

Lietuvos ctamomiGB a Kimiausiais metais
Lietuvos finansų ministerija prognozuoja, 

kad artimiausius ketverius metus šalies 
ekonomika aug> vidutiniškai 5% per metus. 
Anot specialistų, toks ūkio augimas užtikrins 
sparčią integraciją į Europos Sąjungą ir kitas 
struktūras.

Planuojama, kad šiemet bendrasis vidaus 
produktas aug> 3,7%, kitąmet - 4,7%, 2003- 
aisiais - 5,1%, o 2004-aisiais - 5,5%. Pernai, 
išankstiniais Statistikos departamento 
duomenimis, bendrasis vidaus produktas 
Lietuvoje padidėjo 2,9%.

Pasak finansų viceministro Mindaugo 
Joniko, pagrindiniu ekonomikos augimo 
varikliu ir toliau turėtų būti eksporto 
didėjimas, sustiprėjęs tiek vietos, tiek užsienio 
investuotojų pasitikėjimas ir pigesnis 
skolinimasis. Prognozės paremtos prielaida, 
kad naftos kainos ir valiutų kursai bus stabilūs.

“Padidėjęs investuotojų pasitikėjimas 
gerokai sumažino valstybės skolinimosi 
kaštus. Todėl ateityje privataus sektoriaus 
kreditavimas irgi turėtų atpigti”, - mano 
MJonikas.

Pasak Finansų ministerijos pareigūnų, 
didesnio augimo tendencijos turėtų išlikti 
transportavimo, ryšių bei sandėliavimo 
veiklos, apdirbamosios ir išgaunamosios 
pramonės, finansinio tarpininkavimo srityje.

Kazys Bobelis pralenkė prezidentą
Lietuvos krikščionių demokratų sąjungos 

pirmininkas Kazys Bobelis populiariausių 
politikų sąraše pralenkė prezidentą Valdą 
Adamkų ir pirmą kartą užėmė antrąją vietą.

Apklausos duomenimis, K. Bobelio
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reitingas kovą pakilo 3 punktais ir dabar jį 
remia 57% apklaustųjų.

Pirmoje vietoje esančiu LSDP lyderiu, 
kadenciją baigusiu prezidentu ABrazausku 
pasitiki 72% respondentų, trečią vietą 
užimančiu V Adamkumi-55%. Šalies vadovo 
reitingai kovą smuko net 6 punktais, o 
ABrazausko pakilo 1 punktu.

Vasarį KBobeEs populiarumo lentelėje 
buvo penktasis.

Smarkiai smuktelėjo naujosios politikos 
koalicijos lyderių - premjero Rolando Pakso 
ir Seimo pirmininko Artūro Paulausko 
reitingai - atitinkamai 9 ir 11 punktų.

Ketvirtoje vietoje esančiam premjerui 
R.Paksui simpatizuoja 51% apklaustųjų, o 
šeštąją užimančiam APaulauskui - 45%. 
Populiarumu APaulauską aplenkė Naujosios 
demokratijos partijos pirmininkė Kazimiera 
Prunskienė, kuria pasitiki 49% apklausos 
dalyvių.

Lietuvoje, “Baltijos tyrimų” duomenimis, 
labiausiai pasitikima žiniasklaida (72%), 
bažnyčia (66%), Lietuvos banku (54%), 
krašto apsauga (45%).

Ratifikuotas Rusuos ir Lietuvos 
susitarimas dėl pensijų

Federacijos Taryba ratifikavo Rusijos ir 
Lietuvos Vyriausybių susitarimą dėl pensinio 
aprūpinimo, pasirašytą 1999 m birželio 29 d. 
Maskvoje. Juo numatomos pensinio 
aprūpinimo garantijos Rusijos arba Lietuvos 
teritorijoje nuolat gyvenantiems žmonėms.

Susitarimas remiasi vadinamuoju 
nacionalinio režimo principu, kai pensijos 
skiriamos ir išmokamos pagal tos valstybės, 
kurios teritorijoje nuolat gyvena pensijos 
paprašęs žmogus, įstatymus ir jos lėšomis.

Išvykstančių ir atvykstančių į Rusijos arba

Lietuvos teritoriją nuolat gyventi migrantų 
skaičius sudaro apie 150-200 žmonių per 
metus. Pasak ekspertų, pensijų fondo Klaidos 
sudarys maždaug du milijonus rublių per 
metus, kadangi vidutinis senatvės pensijos 
dydis - apie 920 rublių per mėnesį.

Naujas “Sodros” vadovas
Valstybinio socialinio draudimo fondo 

valdybos direktoriumi paskirtas 39 metų 
Lietuvos liberalų sąjungos narys. Dalius 
Prevelis. Jis yra baigęs Vilniaus universitetą 
ir įgijęs aukštosios taikomosios matematikos 
spedalybę.

Iki paskyrimo D.Prevelis keletą mėnesių 
dirbo draudimo bendrovės “Preventa” 
Asmens draudimo departamento direkto
riaus pavaduotoju.

Lietuvos portamento vadovas ar 
Kazachstano preadeatas džiaugtasi
Lietuvos Seimo Pirmininko Artūro 

Paulausko susitikime su Kazachstano Respub
likos Prezidentu Nursultanu Nazarbajevu ir 
jo vadovaujama delegacija pasidžiaugta vis 
aktyvesniais šalių tarpusavio santykiais, 
aptartos galimybės toliau plėtoti tarpparla
mentinį ir ekonomini bendradarbiavimą.

Seimo Pirmininkas ir Kazachstano 
Prezidentas aptarė aktualius šalių pramonės, 
žemės ūkio plėtojimo klausimus, kalbėjo apie 
pastaraisiais metais didėjantį tranzitinių 
Kazachstano krovinių srautą per Klaipėdos 
uostą.

A Paulauskas išreiškė viltį, kad Kazachs
tanas pastaraisiais metais nuolat didindamas 
naftos gavybą ir ieškodamas geriausių sąlygų 
ją eksportuoti į Vakarus, pripažins Lietuvą 
kaip palankų ir patikimą partnerį.

Seimo Pirmininkas padėkojo Nursul tanui 
Nazarbajevui už jo atvežtą ir Lietuvai 
perduotą medžiagą apie Kazachstano 
teritorijoje kalėjusius Lietuvos politinius

kahnrns ir tremtinius
Visuotinas gyventojų surašymas

Balandžio 6 d. prasidėjo visuotinis 
Lietuvos gyventojų surašymas. Surašyme 
dirba 11500surašinėtojų, 1946 instruktoriai, 
veiks 278 surašymo skyriai

Statistikos departamentui gyventojų 
surašymui atlikti yra paskirta 26 mln. Etų, 23 
mln. Etų bus skirta apmokėti surašinėtojų 
darbui Vidutiniškai informacijos surinkimas 
apie vieną gyventoją kainuos apie 10 Etų.

Paskutinis gyventojų surašymas Lietuvoje 
vyko 1989 metais.

Lietuvos kariuomenės vadas brigados 
generolas Jonas Kronkaitis ir Šaulių sąjungos 
vadas pulkininkas leitenantas Juozas 
Širvinskas pasirašė sutartį.

Joje numatyta, kad kariuomenė leis ŠauEų 
sąjungai naudotis materiafine technine baze, 
metodinėmis mokymo priemonėmis ir 
ginkluote, skirs šaulių kariniam rengimui 
karius instruktorius, o esant galimybei ir 
patalpas, taip pat padės planuoti kovines ir 
pagalbines teorinės gynybos užduotis Šaulių

Lietuvos šaulių sąjunga savo ruožtu 
įsipareigojo organizuoti šaulių karinius 
mokymus, rengti jaunimą karo tarnybai 
reguliariosiose arba savanorių pajėgose, 
ugdyti jaunimo pilietiškumą, tautinį

šaulių kultūrinius ir sportinius renginiu
Šiuo metu sąjungoje yra per 4 tūkst. 

jaunųjų šaulių ir per 7,5 tūkst tikrųjų narių.

□
Rengiant šią apžvalgą pasinaudota 

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centro 
platinamais žinių agentūrų BNS ir ELTA 
pranešimais.
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Gintaro lašelis iš tolimojo Kauno
Gražina Rranauskienė

Gaivų paskutinio kovo sekmadienio 
rytą į šv. Marijos bažnyčią rinkosi tau
tiečiai. Visi su nekantrumu dairėsi, 
ieškodami nepažįstamų veidų. Tie nepa
žįstamieji - sveteliai iš Kauno - ne vienas 
ir ne du, o visas choras! Prieš pat pamal
das netikėtai suskambo vargonų muzika, 
traukte sutraukdama dar nesuėjusius 
vidun. Kunigo Egidijaus Arnašiaus 
vedamų pamaldų metu giedojo Melbour
ne lietuvių bažnytinis choras, vadovau
jamas Zitos Prašmutaitės. Solistai: Birutė 
Kymantienė, Rita Mačiulaitienė ir Jurgis 
Rūbas.

Tačiau svarbiausiu ryto pranašu tapo 
Kauno choras “Kamertonas”, pradėjęs 
savo pasirodymą F.Šuberto C-dur 
“Sandus” ir “Benedictus” dalimis. Pa
maldų intarpuose skambėjo du J.S.Bacho 
kūriniai: “Preliudija”, aranžuota Benet 
Williams ir kantatos “Nach d ir Herr 
verlanget mich” 7 dalis (Čakona).

Po pamaldų gausiai susirinkusius iš 
bažnyčios išlydėjo vargonų muzikos 
garsai: Vilniaus Muzikos akademijos 
Kauno fakulteto docentė, vargonininkė 
Marija Rauchaitė-Čepinskienė atliko 
J.S.Bacho “Preliudo ir fugos d-moll 
preliudą solo”

“Jūs nusileidote kaip angelai iš 
bažnyčios”, - išgirdo belipantieji laiptais 
žemyn “Kamertono” choristai. Iš visų pu
sių pagyrų žodžiais apiberti, dainininkai 
pagaliau patraukė Lietuvių Klubo link.

Melboumo choro “Dainos Sambūris” 
dirigentė Birutė Prašmutaitė, kuri buvo 
pagrindinė kauniečių atvykimo organiza
torė, publikai pristatė svečius. Ji trumpai 
apibūdino choro susikūrimo istoriją bei 
koncertinę veiklą, suteikdama žodį choro 
vadovui Algirdui Viesului

Algirdas ne tik dirigavo, bet pats ir 
pranešinėjo atliekamus kūrinius, ne vieną 
iš jų kiek plačiau pakomentuodamas. Tiro 
būdu žiūrovai turėjo progos šiek tiek 
susipažinti su negirdėtų kompozitorių 
biografijomis bei jų parašytais kūriniais.

Pirmąją koncerto dalį pradėjo Juozo 
Naujalio daina “Už Raseinių ant Duby
sos”, kuri maloniai nustebino nepaprastu 
lengvumu. Jau nuo pat pirmų garsų buvo 
aišku, kad visumoje intonacija, dikcija, 
dinaminiai niuansai, susiklausymas, fra- 
zavimas - viskas buvo nušlifuota iki tobu
lumo. Be priekaištų skambėjo Giedriaus 
Kuprevičiaus, Vytauto Miškinio, M.K. 
Čiurlionio bei kitų lietuvių kompozitorių 
kūriniai. Iš užsienio kompozitorių 
girdėjome Antonio Vivaldi ir J.G. 
Rheinberger.

Labai įspūdinga buvo pirmos dalies 
pabaiga. Dar tebeskambant Algimanto 
Martinaičio “Žemaičių plentui”, choris
tai ėmė trauktis į užkulisius, palikdami 
scenoje tik solistę Renatą Deltuvienę, 
kuri viena ir užbaigė šią neįprastą dainos 
interpretaciją.

Antroji dalis, pradedant Viktoro 
Budrevičiaus “Pūtė vėjas” ir baigiant ge
rai žinoma Ritos Čyvaitės-KIiorienės dai
na “Viena šeima - viena tauta”, prabėgo 
lyg akimirka. Kiekviena daina buvo atlik
ta su nepaprastu preciziškumu, choris
tams labai atidžiai sekant spontaniškai 
improvizuotus Algirdo Viesulo judesius.

Daugiau nei du trečdaliai kūrinių 
buvo atlikti a cappella, o kitus fortepijonu 
palydėjo aukščiau jau minėta Vilniaus 
Muzikos akademijos Kauno fakulteto 
docentė Marija Rauchaitė-Čepinskienė. 
Jos rankose Melboumo Lietuvių Klubo 
fortepijonas tiesiog atgijo, išplėtė stygas, 
suvirpindamas žiūrovų sielas subtiliausio 
švelnumo rezonansais. Tokio aukšto 
skambinimo lygio daug kam šioje salėje 
dar nebuvo tekę girdėti!

Tą patį galima drąsiai sakyti ir apie 
choro dainavimą. “Kamertonas” ne tik 
kad tapo pirmuoju per penkiasdešimt 
metų chorinio meno pranašu iš gimtinės, 
bet taip pat užsirekomendavo kaip labai 
aukšto meninio lygio vienetas.

Čia reikėtų pridurti, kad girdėjome ne 
profesionalų, o darbščių, du kartus per

“Kamertono” dainininkai (ne visi) prieš pamaldas šv. Maruos bažnyčioje.
Beiro Pranausko nuotr.

savaitę pasiaukojusių dainai gydytojų, 
mokytojų, tarnautojų bei studentų balsus. 
Jau nekalbant apie vietinius pasirodymus 
bei konkursus užsienyje. Galima tik 
įsivaizduoti, kaip galingai būtų skambėję 
dainos, jeigu į Australiją būtų turėję 
progos atvykti visi 35 choro nariai!

Tačiau ir 21 dainininkas sugebėjo 
sužavėti ir nustebinti. Nematomų gintaro 
lašų smiltelės skverbėsi į susirinkusiųjų 
širdis, užliūliuodamos R.Č.Kliorienės 
daina “Viena šeima - viena tauta”. Žo
džiai aiškiai bylojo, kad kur begyven
tume, išliekame viena lietuviška šeima.

Šią dainą, kaip ir prieš tai atliktą Algi
manto Raudonikio “Jūrą”, galima būtų 
laikyti Melboumo “Dainos Sambūrio” ir 
“Kamertono” draugystės pradžia. Abiejų 
chorų dainoriai, susikibę rankomis kartu 
baigė koncertą, prisiminimai apie kurį, 
ilgai išliks atmintyje.

Algirdas Viesulas prisipažino, jog bu
vo įdėta nepaprastai daug pastangų, 
ruošiantis kelionei pas Australijos lietu
vius. Visi organizaciniai sunkumai gulė 
ant choro administratoriaus Vytauto 
Normanto pečių, kuriam koncerto metu 

ir padėkojo pats choro vadovas.
Viesulo žodžiais tariant, repertuaras 

buvo tol tobulinamas, tol šlifuojamas, kol 
pagaliau tapo “lietuvių chorinės muzikos 
antologija, nuo klasikų Juozo Naujalio iki 
Vaclovo Augustino”. Pasirinkęs tokios pla
čios apimties kompozitorių kūrybą, “Ka
mertonas” sugebėjo patenkinti mišrios 
publikos skonį.

Choro vadovas paaiškino, jog koncer
to pavadinimas “Gintaro lašelį tau nešu 
ant' delno” simbolizavo iš už jūrų marių 
atneštą dainos šilumą, padedančią puose
lėti meilę muzikai ir skatinančią lietuviš
kumo tęstinumą išeivijoje.

Po koncerto ir audringų aplodis
mentų, svečiams iš Lietuvos buvo įteiktos 
Australiją priminsiančios dovanėlės. Tbo 
tarpu iškalbusis Algirdas Viesulas ne tik 
pasididžiavo savo choru, tapusiu pirmąja 
kregžde Australijos lietuvių padangėje, 
bet taip pat pridūrė, kad po šios tolimos 
kelionės ir Antarktida ateities gastrolėms 
nebeatrodo per toli.

Daugiau apie “Kamertoną”
skaitykite 7 psL

Būkime kitokie
Birutė Prašmutaitė 

ALB Krašto Valdybos pirmininkė

(...) Šiandien gyvename labai įdomiais 
laikais lietuvybės atžvilgiu. Esame jau XXI- 
ame amžiuje. Prieš dešimt metų Lietuva 
susigrąžino sau nepriklausomybę. Aplan
kyti Lietuvą lengva. O per tą laiką į Austra
liją emigravo nemaža lietuvių, praturtinant 
mūsų bendruomenes.

Naujus emigrantus matome visur. Dvi 
ALB Krašto Valdybos narės neseniai 
atvyko iš Lietuvos. Tai Irta Strazdauskienė 
ir Ilona Hahn, Katalikų Federacijos 
Valdyboje naujai išrinkta Joana Diburienė, 
kuri taip pat veda Parapijos mokyklos vaikų 
darželį. Mūsų lietuviškų laikraščių redak
torių eilėse yra nauji emigrantai: “Tėviškės 
Aidų”-Marija Geštautienė, “Mūsų Pasto
gės” - Rita Baltušytė ir “Jaužinios” 
redaktorius Šarūnas Vaitkus. Melboumo 
lietuvių klebonas kun. Egidijus Amašius iš 
Lietuvos, ko mes nesitikėjome prieš 20 
metų, o šiandien šv. Mišiose iš 4 Dievo ber
niukų, 2 gimė Lietuvoje. Įdomūs žmonės, 
įdomūs laikai.

Ši naujoji emigrantų banga yra labai 
svarbi Australijoje gimusių lietuvių kilmės 
jaunimui ir vidurinei kartai. Bendravimas 
kartu praturtina šių lietuvių kilmės australų 
lietuvišką gyvenimą ir tuo pačiu galėtų 
padėti naujiems atvykusiems suprasti

Australijos gyvenimą.
Yra labai rimtų priežasčių didžiuotis 

lietuviškumu. Kun. Antanas Saulaitis 
anksčiau minėtoj knygoj rašo: “Pasidi
džiavimas uždeda ir pareigų”. Dabartinė 
vyresnė karta padarė, ką mes turime šian
dien, kaip šiuos Lietuvių Namus, suorgani
zuojant skautus, sportininkus bei kitas 
organizacijas. Aš esu vidurinės kartos 
atstovė. Neužtenka man didžiuotis prisimi
nimais ir dabartine veikla per Vasario 16- 
osios minėjimus. Reikia tobulintis savyje 
ir veikloje bei žiūrėti į ateitį.

Man prieš akis dveji įdomūs metai 
naujose ALB Krašto Valdybos pirmininkės 
pareigose. Dabar noriu jums pristatyti 
naują ALB Krašto Valdybą. Vicepir
mininkas - Balys Stankūnavičius; vicepir
mininkė švietimo, interneto ir ryšiais su 
Lietuva reikalais - Irta Strazdauskienė; 
sekretorė ir ryšininkė su naujais emigran
tais iš Lietuvos - Ilona Hahn; iždininkas - 
Bronius Zumeris; exoficio į Valdybą įeina 
AUS pirmininkas(-kė), kurio rinkimai 
įvyks vasario 26 d. (AUS pirmininke tapo 
Melisa Savickaitė. - Red)

Svarbiausi ALB Krašto Valdybos darbai 
išeis iš ALB Tarybos suvažiavimo nutarimų. 
Pora nutarimų yra išsivysčiusių iš PLB

Seimo nutarimų, būtent:
* atitinkamai paminėti 60 metų sukaktį 

nuo lietuvių išvežimų į Sibirą birželio 14 d. 
ir į šį įvykį bandyti atkreipti Australijos 
politikų dėmesį.

* paminėti vyskupo Motiejaus Valan
čiaus metus.

Taryba skatino ALB Valdybą siekti, kad 
būtų parengtas ir išleistas anglų kalbos 
leidinys, įamžinantis lietuvių veiklą Aus
tralijoje. Minint 50 metų jubiliejų nuo 
lietuvių atvykimo į Australiją, tuometinė 
Krašto Valdyba anglų kalba išleido mažą 
knygelę apie Australijos lietuvius. Dabar 
yra norima išleisti didesnio masto knygą... 
(...) Krašto Valdyba palaikys ryšius su 
Dainų šventės Lietuvoje rengėjais. Austra
lijos lietuvių chorai ir tautinių šokių grupės 
jau trečią kartą žada dalyvauti šventėje 
Lietuvoje 2002 metais. O mūsų Australijos 
Lietuvių Dienos įvyks Adelaidėje 2002 
metų gale. Šventę ruoš Adelaidės apylinkė.

(...) Jeigu kas domisi veikla lietuvių ben
druomenėje, yra daug pasirinkimo. Kaip 
anksčiau sakiau, įdomūs laikai. Kviečiu 
visus daugiau susipažinti su viršminėtais 
nutarimais per naują ALB interneto 
svetainę:

http://www.austIb.asnLau 
AUS arba PLB svetainę.

Tačiau ALB Valdybos ir bendruomenių 
apylinkių valdybų nariai vieni neįstengs 
įvykdyti nutarimus. Pasirinkite, kas jums 
įdomu. Pasisiūlykite. Kai prašys jūsų

ALB Pirmininkė Birutė Prašmutaitė

prisidėti prie kokio projekto, sutikite. 
Gegužės mėnesį Melbourne įvyks naujos 
Melboumo Apylinkės Valdybos rinkimai 
Laukiami nauji kandidatai

Kai ir vėl sueisime atšvęsti Vasario 16- 
osios, ar mes galėsime pasakyti, kaip mes 
pasireiškėme kaip lietuviai per praėjusius 
metus? Ar gyvenome lietuvybe? Kaip 
skautai daro, ar parodėme gerą pavyzdį? 
Būtume ne tie, kokie esame, jei ne Vasario 
16-oji. Per savo veiklą būkime ne tokie, 
kaip šiandien esame, kai susitiksime po 
metų. (...)

(Aukščiau spausdinamas tekstas yra 
sutrumpinta IkPmšmutaitės kalba pasakyta per 
khsario 16 minėtiną vykusį Melburno Lietuvių 
namuose š. m. vasario 18d.)
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Specialiai MP Iž Uetuvna_______________
Druskininkai laukia vasaros

Druskininkai - ramus kurortas 
Lietiivos, pietuose, antras pagal 
populiarumą po Palangos. Tai ramus 
sanatorinis miestelis prie Nemuno. 
Žiemą ir vasarą Druskininkus supa 
gražūs žali pušynai. Žiemą šalčiai čia 
esti stipriausi, nes, kaip sako žmonės, 
juos pritraukia žemės gelmėse esanti 
geležies rūda. Miesto viduryje yra 
žymaus kurortologo Karolio Dineikos 
sukurtas sveikatingumo parkas, čia pat 
teka srauni Ratnyčėlė, netoli Dras
komo ežerėlis.

Kurorto statusą Druskininkai gavo 
1837 metais, caro valdymo laikais, kai 
čia buvo rastas mineralizuotas vanduo. 
Tai buvo ramaus vasaros poilsio vieta 
pušynuose prie skaidraus Nemuno su 
Meilės sala. Čia didžiąją dalį gyvenimo 
praleido Mikalojus Konstantinas 
Čiurlionis. Čia dabar jo memorialinis 
muziejus.

Po 1920 metų Druskininkai atsidūrė 
Lenkijos valstybės sudėtyje. Tbo metu 
nedideliame Druskininkų miestelyje 
gyventojų ir poilsio namai buvo me
diniai, čia vasarą ilsėjosi lenkai. 1931 
metais iš vietinio molio baigta statyti 
gotikinio stiliaus raudonų plytų 
katalikų bažnyčia.

Nuo 1953 metų Druskininkai, 
turėdami 5 tūkst. gyventojų, tapo 
respublikos pavaldumo miestu. Nuo 
tada čia prasidėjo didžiosios kurortp 
statybos, ypač išsiplėtusios 1965 -1980 

metais. Pastatyta 11 sanatorijų, turinčių 
6 tūkstančius lovų, fizioterapijos 
gydykla, didžiulė miesto valgykla, 
didelis miesto plaukymo baseinas ir dar 
keli mažesni sanatorijose, 850 vietų 
kino teatras, nemaži šiltnamiai, 
daugiaaukščiai gyvenamieji namai. 
Druskininkuose gyventojų padaugėjo 
iki 21 tūkstančio. Didžioji jų dalis statė 
sanatorijas ir jas aptarnavo. Sanatorijos 
veikė apskritus metus. Jose 80 proc. 
pacientų buvo rusai ir kiti SSRS 
piliečiai, o penktadalis kelialapių 
tekdavo Lietuvos gyventojams. Nemaža 
atvykusių poilsiautojų vasarą vietos 
gyventojai priimdavo į savo butus. 
Gyvenimas kurorte virė vasarą ir žiemą.

Pastaraisiais metais besigydančių 
žiemą vis mažėja. Šią žiemą Drus
kininkuose gyvenimas gerokai apmiręs. 
Pernai gruodžio mėnesį sanatorijose 
buvo itin mažai besigydančių. Taip 
antai “Vilniaus” sanatorijoje, turinčioje 
540 lovų, buvo tik 28 pacientai, didelė 
“Nemuno” sanatorija uždaryta. Siek
damos kaip nors išgyventi, sanatorijos 
atleidžia iš darbo dalį aptarnaujančio 
personalo, atjungia tuščių pastatų 
šildymą. Miesto šiltnamiai sugriuvo.

Dauguma sanatorijų gyventojų - 
sveikatos atstatymui, dažnai po 
operacijų, atsiųsti žmonės. Ligonių 
kasos apmoka kelialapį, arba 
atvykusiam tenka primokėti 10 litų už 
parą. Viena para sanatorijoje kainuoja 

apie 50-60 litų, ištaigingoje “Lietuvos” 
sanatorijoje - iki 100. Šiek tiek 
besigydančių yra iš Lenkijos, bet labai 
mažai jų iš Rusijos. Kai kurie sanatorijų 
darbuotojai mano, kad rusams sunku 
gauti atvykimo vizas. Bet labiau 
tikėtina, kad rusai yra neturtingi, jiems 
už gydymąsi užsienyje niekas nekom
pensuoja, o kelionė iki čia irgi tampa 
nepigi. Karaliaučiaus srities gyven
tojams vizų nereikia, ir netoli jiems 
atvykti, bet jų čia taip pat labai mažai.

Žiemą tarp sanatorijų vyksta 
konkurencija ir išgyvens tik sumaniau 
besiverčiančios. “Lietuvos” sanatorija 
propaguoja savaitgalio poilsį - čia 
atvyksta šeimos, atsiveža savo svečius 
kitų miestų gyventojai, pasikaitina 
saunoje, pasimaudo jie sanatorijos 
baseine, konsultuojasi su gydytojais.

Žiemą mieste mažai pramogų, nes 
ir ieškančių jų mažai. Nešildomame 
kino teatre jau nerodomi kino filmai - 
čia įsikūrę prekybininkai. Yra du 
turgūs, vienas iš jų vadinamas Balta
rusijos prezidento Lukašenkos vardu. 
Čia gali pabendrauti su Baltarusijos 
gyventojais, atvykusiais iš Gardino, iki 
kurio tik 30 km, paslapčia nusipirkti iš 
jų baltarusiško brendžio už 8 litus ir 
kitokių smulkių, neišvaizdžių prekių. 
Galima aplankyti bažnyčią, nors ji 
šiemet jau nešildoma, Čiurlionio 
muziejų, Jonyno meno galeriją, nuvykti 
į Grūtą sovietinių skulptūrų pažiūrėti, 
užsukti į miškininkų muziejų “Girios 
aidą”. Atvažiuoja vienas kitas 
dainininkas.

Druskininkuose net 29 proc. 
bedarbių. Visos sanatorijos ir jų 
darbuotojai su viltimi laukia vasaros, 
gausių svečių ir didesnių pajamų iš jų. 
Viduvasarį visos sanatorijos būna 
pilnos, ir neužsisakiusieji iš anksto gali 
ir nerasti vietos. Pasak sanatorijų dar
buotojų, vasarą apie pusė pacientų yra 
iš Lenkijos. “Nemunas” žada duris 
atverti iškart po Velykų. Į darbą sugrįš 
vadinamoje priverstinėje prastovoje 
žiemą praleidęs personalas. Sanatorija 
jau gavusi nemažai užsakymų vasaros 
sezonui - atvyks daugiau kaip 200 
žmonių iš Izraelio, sudarytos sutartys 
su keliomis turizmo firmomis iš Rusijos, 
Lenkijos, Estijos ir Vokietijos.

Vidutinis Lietuvos gyventojas skiria 
tik 18 litų per metus savo sveikatai. Tai 
nepaprastai mažai. Sanatorijų reikšmė 
sveikatos grąžinimui ar jos palaikymui 
neabejotina. Jeigu šeimos gydytojai, 
užuot išrašinėję brangius vaistus, 
rekomenduotų sanatorinį gydymą, 
daugiau žmonių kreiptųsi į jas. Ir lėšų 
daugiau galėtų tam surasti. Man rodos, 
jog pusę kaštų sutiktų apmokėti 
daugelis, jei įsitikintų, kad sanatorinis 
gydymas jam padės. Tada ligonių kasos 
daugiau galėtų nukreipti besigydančių 
į jas, ypač žiemą, su tomis pačiomis 
biudžetinėmis lėšomis, ir sanatorijų 
padėtis pagerėtų. Iš užsienio jų žiemą 
vargu ar daugiau sulauksime.

Kazys STKOLYS
Baisogala

Visi užsienio lietuvių tautiniai 
ansambliai, chorai ir šokių

grupės 
kviečiamos dalyvauti 

lll-čioje Pasaulio 
lietuvių dainų 

šventėje 
2002 m. liepos 4-7 dienomis 
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Lietuvos Baleto Bičiulių popietė Melbourne

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Jau antrą kartą Lietuvos Baleto 
Bičiuliai Melbourne surengė filmų popietę. 
Šį kartą (2001 balandžio 1) bičiuliai ir 
svečiai turėjo progos pamatyti du filmus: 
“Kontrastai” ir “Šventasis pavasaris”. Tai 
nauja linkmė ir Lietuvos baleto posūkis į 
šių laikų choreografinį meną. Lietuvos 
baletas šuoliais darydamas pažangą įrodė, 
kad sugeba pastatyti ne tik romantiškus 
baletus, bet ir šių laikų choreografinius 
vakarietiškus šedevrus.

Didžiulis malonumas buvo stebėti 
baleto šokėjų energingą ir intensyvų 
judėjimą, preciziškas formas ir judesius. 
Eglė Špokaitė, atlikusi Mergaitės vaidmenį 
“Šventojo pavasario” balete, išreiškė 
jausmus nepaprastai santūria, bet turtinga 
veido išraiška ir perdavė žiūrovams savo 
scenos meno geniališkumą. Tai iš tikrųjų 
nepaprasta šokėja.

Įžanginį žodį tarė Lietuvos Baleto 
Bičiulių pirmininkas Jurgis Žalkauskas. 
Popietei vadovavo Christine Jacobi, 
padedama Jadvygos Vaičiulytės ir Jūratės

Šimkienės.
Fto filmų bičiu

liai ir svečiai buvo 
pavaišinti kava ir 
pyragais. Loteri
jos prizus laimėjo 
I. Vilkišienė, 
A Vyšniauskienė 
ir D. Sadauskaitė.

Didelė padėka 
priklauso Mykolui 
Kozlovskiui už 
technišką darbą 
tvarkant kino 
aparatūrą.

Padėka po
nioms Vidai 
Vaitiekūnienei, 
Mildai Didelienei 
ir Jonei Žalkaus- 
kienei už pyragus.

JurŽ Nuotraukoje: LBB pirmininkas Lietuvos baleto mecenatas Jurgjs 
Žalkauskas ir Lietuvos prima balerina Eglė Špokaitė.

Velykoms pasivadino 
Pįjų geras jo kaimynas. 
Ihrp svečių jį pasodinęs, 
Girdė ir valgiais vaišino. 
Antrai dienai tuos piliečius 
Dulkė pas save pakviečia!

Susirinko pas Dulkelę 
Draugai ir “next door” kaimynai, 
Atsitempę po kaselę 
Su valgiais ir su gėrimais.
Jie užtraukė sutartinę: 
“Čia tau, Pijau, suneštinė!”

Progai tik neįpusėjus, 
Dar daugiau svečių priėjo. 
Dulkės mažam kambaryje 
Bus jau pusšimtis žmonijos. 
Šneka - rankomis mojuoja, 
Vaišinas visi sustoję.

Ant siauros Pijaus lovelės
Garsiai knarkia trys draugeliai.
Jau prašvitus jie parpuolė, 
Po kovos su alkoholiu.
Tarė altruistas Dulkė:
“Ttegul miega girti mulkiai”.

Stasio Montvido piešiniai ir žodžiai
M'l- " stoge Nr. 15,2001.04.16, psl. 4
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Hliirtčs kampelis
Kur wvenc Ažusienis?

Kupiškio apylinkėse randama Ažusienio (ty. užusienio, 
užsienio) pavardė. Iš jokio užsienio jų prosenelis neatkeliavo, 
o pavardė atsirado iš pravardės, kai po valakų reformos 
(1557 m.) taip buvo vadinami už valakinio kaimo sienų arba 
miškų valakuose įsikūrę žmonės. Dalinant ne visiems teko 
gera žemė. Žmogus, atsikėlęs į miškingą vietą, iškirtęs
medžius ir išrovęs kelmus, gavo pravardę Kelmickas.

O kur gyveno'Reinys? Tame pačiame kaime, tik šeimai žemę dalinantis, jam teko 
trečdalis valako. (Trainis - valako trečdalis). Kitur toks su trečdaliu valako vadinosi
Traicinka arba Trečiokas. Broliai, išsidalinę tėvų ūkį į dvi dalis, vadinosi Dvinyčiai, o 
jeigu daugiau brolių dalinosi, tai ir Trinyčiai, Keturnyčiai ir Penkiakruopiai - žiūrint 
į kiek dalių išsidalino.

Gavęs visą valaką žemės vadinosi Valakėlis, o turintis du valakus, vadinosi Dvižemis.
Tokią pat pravardę gavo ir tas, kurio tėvo ir motinos žemės nesusisiekė viena su kita.

Matyt ne visi turėjo kur gyventi. Žmogus, gyvenęs žeminėje, vienur buvo pavadintas 
Pavelėnis, kitur - Zemlionis.

Skirstantis į vienkiemius, tas, kurio sodyba liko senoje vietoje, gavo pravardę 
Kieminis. Sovietmečiu gavęs sklypą avižų lauke, aišku, pasidarė Avižinis.

Tačiau kitur tokia pravardė galėjo būti duota ir tokiam, kuris avižas vogė. Vagių 
pravardės labai dažnai būna tiesiog vogto daikto pavadinimas: Višta, Arklys, Miežinis 
ir panašiai

(if REDAKCIJOS PAŽTO
Kiti kraštai, kiti papročiai

Gana daug šiaurės Amerikos ar 
Kanados lietuvių vasaras praleidžia 
švelniame Floridos klimate. Viena 
čikagįetė rašo:

Pakėliau sparnus link Floridos. 
Renkuosi daiktus vežimui, nors jų labai 
mažai reikia, tik sekmadieniui į bažnyčią 
ir po to į jų garsų klubą pietauti. Jau 
bažnyčioje, tik priėmę komuniją, kai kurie 
išslenka iš bažnyčios - gi reikia skubėti ir 
prie klubo geroje vietoje pasistatyti auto... 
Klube daugumoje stalai yra užsakyti, 
nuolatiniai turi savo stalą numeris toks ir 
toks. Žinoma, kuo mažesnis numeris, tuo 
garbingesnis stalas. Nežinau, kodėl mūsų 
žmonės dar nepersirgo didybės manija Prie 
stalo atėjęs randi dubenėlį salotų, pintinėlę 

- šviežiai iškepto pyrago, cukraus, pieno, 
šakutes, peilius ir kavai puodelius. Salė 
greitai prisipildo. Šalia salės yra atskiras 

’ kambarys-baras, prie sienų staliukai, suo
lai Užgulame barą. Kam vyno, kam alaus, 
kam “bobelinės”. Čia ji populiari, sveika 
vyrams, nes taip dr. Bobelis išaiškino. 
Sėdim laukdami pranešimų: kas naujai 
atvykęs knygoj užsirašė, kad draugai žinotų, 
jog jis jau čia, kokie ateinantys veikimai, 
kaip Vasario 16 minėjimas, Užgavėnių 
blynai, Kovo 11. “Maršalka” praneša 
paskutines žinias iš Lietuvos. Mes gi Lie
tuva gyvenam... O tada - linksmybės. 
Traukiami stalų numeriai, ir tie žmonės 
išsirikiuoja prie dviejų ilgų stalų, paduoda 
pietų bilietą - 6 doleriai pasiima lėkštę, 
savanorės moterys krauna maistą. Visada 
būna kepta viščiuko koja ar kokia kita mė
sa, dešros, kotletai kiauliena, balandėliai 
ir kt. Prie to ryžiai arba bulvės, košė, ku
gelis, virtos daržovės. Kiekvienas savo 
prikrautą lėkštę nešasi, visiems link
čiodamas, sveikindamasis ir sėda prie savo 
stalo. Vienas prie stalo sėdinčių atneša 
kavos indą. Pabaigus valgyti lėkštės sude
damos viena ant kitos, maisto likučiai - į 
salotų indą, šakutės, peiliai - į pyrago indą 
ir viskas padedama stalo gale. Tada moterys 
su vežimėliu pravažiuoja ir viską surenka. 
Maisto būna sočiai, todėl viščiuko koja 
keliauja į svečio atsivežtą maišiuką, o jeigu 
kaimynas kojos nenori, tai atiduoda kitam 
Sekančią dieną žmonės turi skanius pietus. 
Mūsų žmonės taupūs ir moka taupyti... Kai 
kada būna kokia nors pramogėlė, bet 
dažniausiai visi keliauja namo pailsėti. 
Grįžtam apie 5 v. v.

Kai nuvažiuosite į Floridą, žinosite kaip 
el«tis A.K.

Nepatinka “naujieji lietuviai”

Gerbiama Redaktore, Jūsų skiltyje, 
“Mūsų pastogė” Nr. 13, perskaičiau apie 
Sydnėjuje įsikūrusius naujuosius lie
tuvius, kai iš tikrųjų taip vadinti galime 
tiktai jiems gimusius vaikus. Kas gi yra 
tas “naujasis” lietuvis? Anksčiau lietuviu 
nebuvęs? Anekdotuose sutinkame 
“naujuosius rusus”, kartais jau ir “nau
juosius lietuvius”, bet juk žinome, kad tai 
ne tautybės, bet neaiškaus praturtėjimo 
apibūdinimas.

Kovojame su tarptautiniais žodžiais, 
kuriems yra atitikmuo lietuvių kalboje, 
vadiname juos svetimybėmis. Kovojame 
su barbarizmais lietuvių kalboje. Neįsi- 
leiskime ir tokių beprasmiškų api
būdinimų kaip “naujieji lietuviai” - tokį 
išsireiškimą vadinu tiesiog bjaurastimi.

Su pagarba,
Gabrielius Žemkalnis

Ir kur klaidingas įspūdis?
Sydnėjaus Lietuvių Klubo Valdybos 

pirmininkas Kęstutis Protas, cituodamas 
mano rašinėlio “Kas vadovaus virtuvei?” 
sakinį “Jau kuris laikas Sydnėjaus Lietuvių 
Klubas ieško asmens, kuris galėtų perimti 
šio Klubo virtuvę” komentuoja, kad tai 
skai-tytojams sudaro klaidingą įspūdį, kad 
Klubas ilgą laiką ieško atitinkamo asmens, 
bet jo neranda. Tai yra toli nuo tiesos. 
Tačiau aš tokių žodžių nerašiau ir jokio 
klaidingo įspūdžio niekam nedariau, ką ir 
pats K_Protas parašė, pradžioje paci
tuodamas mano pasisakymą.

O gi “Mūsų Pastogėje” jau nuo šių metų 
sausio pabaigos beveik kas savaitę duodami 
skelbimai ir ieškoma asmens, kuris perimtų 
virtuvę.

O kas liečia asmenį, kuris perimtų 
virtuvę, tai aš ir dabar manau, kad tai turėtų 
padaryti tik lietuvis. O svetimtautis virėjas, 
nesvarbu koks jis geras bebūtų savam 
virimui, skanaus lietuviško maisto tikrai 
gerai nepagamins.

Pasinaudodamas ta pačia proga, aš kaip 
Klubo narys norėčiau direktoriams 
pasiūlyti, kad sekmadienį “Linksmoji 
valanda” būtų atkelta iš 5-tos į 3-čią 
valandą, nes tada ir žmonių daugiau būtų 
ir pokerio mašinos būtų pilnesnės, nes 
dabar 5-tą valandą Klubas jau beveik 
tuščias. Su geriausiais linkėjimais

Antanas Laukaitis

(u REDAKCIJOJ PAŽTO ])
Įspūdžiai is Isoldos Pozelaitė-Davis AM konkurso

I.Ftoželaitės-Davis AM rengiamu anglų 
kalbos rašinio konkursu domėjausi jau 
keletą metų ir visada su nekantrumu 
laukiau, kada tapsiu abiturientė ir galėsiu 
jame dalyvauti Dabar man pačiai atrodo 
keistas toks išankstinis noras, kuris turbūt 
kilo iš susidomėjimo anglų kalba bei 
polinkio į savęs išbandymus.

Taigi - 2001-ųjų sausio 26-oji, 
Australijos Diena. Šaltokas žiemos rytas, 
daug skubančių žmonių, tarp kurių ir aš. 
Prisimenu pilną J. Janonio gimnazijos aktų 
salę (tiesą sakant, jaučiausi lyg atėjusi į 
brandos egzaminą), rimtus komisijos narių 
veidus, šurmulį, tvyrančią nežymią įtampą 
ir tokį keistą jausmą, jog esu dalyvė 
konkurso, apie kurį seniai svajojau. Neži
nau, ar tikėjau sėkme, nežinau, ar bijojau, 
tik prisimenu virpulį prieš išdalinant temas 
ir palengvėjimą jas gavus - rinktis tikrai 
buvo iš ko. Sugalvojau net savotišką 
žaidimą: apsibraukiau labiausiai patikusias 
temas, po to skaičiau jas išbraukdama po 
vieną, kuri pasirodydavo mažiau-siai 
priimtina, ir taip išsirinkau - tai buvo tema 
apie problemas, kurios ištiks Lietuvą, jei 
dauguma gerai išsilavinusių žmonių visam 
laikui išvyks. Mane stebino pats rašymo 
procesas-tai buvo fantazijos, anglų kalbos 
žinių bei vieno iš pirmųjų bandymų rašyti 
straipsnį mišinys. Atsimenu, jog baigiau 
šiek tiek anksčiau laiko ir nuo tada 
negalvojau nei apie galimus rezultatus, nei 
apie tai ką aš parašiau.

Prizų įteikimo ceremonijoje nepri-

Kiekvienais metais moksleiviai 
dalyvauja {variuose konkursuose ir 
olimpiadose. Čia atskleidžia savo gabumus 
ir parodo žinias, kurias sukaupia 
mokykloje. Šių metų sausio 26 d. vyko 
tradicinis Isoldos Poželaitės-Davis suma
nytas ir finansuojams anglų kalbos rašinio 
konkursas. Jis rengiamas kasmet jau nuo 
1992-ųjų. Šis konkursas yra organizuojamas 
vienoje iš Kelmės vidurinių mokyklų. Šie
met jis vyko Jono Graičiūno gimnazijoje. 
Nors dalyvių tądien ir susirinko ne itin 
daug, tačiau visi nuoširdžiai džiaugėmės, 
jog šiandien dar yra žmonių, kuriems rūpi 
jaunimo nuomonė, jų idėjos, kurias puikiai 
galėjome išdėstyti rašydami rašinius, laiš
kus, dienoraščio puslapius. Man taip pat 
teko patirti jaudulį prieš šį renginį stebėti 
profesionalų ir sąžiningą konkurso orga
nizatorių ir kompetentingos vertinimo 
komisijos darbą bei dalintis įspūdžiais su

Nori d r
Miela “Mūsų Pastogės” redakcija, 

perskaitę jūsų laikraštį ir šiltus lietuvių 
bendruomenės atsiliepimus, rašome jums 
norėdami susipažinti

Mes - tai Veisiejų žemės ūkio mokyklos 
moksleiviai. Mūsų mokykla įkurta 1960 
metais gražiame Dzūkijos miestelyje - 
Veisiejuose. Veisiejai - labai senas miestelis, 
šįmet švęs 500 metų jubiliejų. Jis minimas 
visame pasaulyje kaip Esperanto kalbos 
gimtinė, nuolat lankomas svečių iš tolimų 
kraštų, traukiantis nuostabiai gražia gamta

Mūsų mokykla, vadovaujama direktoriaus 
StSaladinsko, didžiuojasi galėdama garsinti 
Veisiejus Lietuvoje, Lenkijoje, Vokietijoje, 
Švedijoje ir kitose šalyse.

Mokykloje mokoma bendrųjų vidurinio 
išsilavinimo ir profesijos dalykų: ekonomikos, 
buhalterinės apskaitos, statybos, dažymo, 
gėlių komponavimo, turizmo irkt Čia puikiai 
galima išmokti vadybos, komercijos ir 
vadovavimo gudrybių. Čia mokomasi namų

Anglų k konkurso laureatai. Straipsnio 
autorė antroje eilėje pirma iš kairės.

simenu savęs besijaudinančios ar 
nerimaujančios - prisimenu tik tą didžiulę 
nuostabą ir džiaugsmą, kai išgirdau, jog 
gaunu specialųjį prizą. Patikėti savo sėkme 
buvo keista ir gera. Mums visiems kartais 
reikia įrodymo, jog galime kažko pasiekti, 
galime neabejoti savo jėgomis, galime tikėti 
ir nenusivilti. Konkurso organizatoriams 
esu dėkinga už šį jausmą - tai geras 
jausmas, verčiąs patikėti savimi ir ryžtis 
naujiems, dar sutėtingesniems išbandy
mams. Kartais juk reikia iškviesti gyvenimą 
į dvikovą, nes visuomet svarbus ne dvikovos 
rezultatas, o dalyvavimas joje. Kaip sako 
ponia Isolda Poželaitė-Davis AM, “It is 
nice to win a competition, but it is more 
important to take part in it”.

Ieva Dauguvietytė

draugais po įtempto dviejų valandų darbo. 
Praėjus kelioms dienoms po konkurso, mes 
jau žinojome rezultatus. Ir labai džiugu, 
kad visas tris vietas laimėjo J. Graičiūno 
gimnazijos abiturientai.

Premijos laureatams buvo įteiktos 
Kelmės kultūros rūmuose Vasario 16 d. 
minėjime, iškilmingoje aplinkoje.Visi daly
vavusieji šiame kasmetiniame konkurse 
labai laimingi, kad jiems buvo suteikta 
galimybė išbandyti savo anglų kalbos žinias, 
nuovokumą ir sugebėjimą rašyti. Nors mes 
jau abiturientai ir kitais metais jau čia 
nebebūsime, tačiau norime palinkėti, kad 
ir toliau šis konkursas gyvuotų ir suteiktų 
mūsų jauniems draugams galimybę išreikšti 
savo mintis ir idėjas, kurių jų širdyse ir 
mintyse tikrai nestinga.

Elena Ramonaitė
Kelmės J.Gmičiūno gimnazijos 
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sugauti
ūkio meistro, miškininko - ūkininko, kalvio, 
namų ūkio ekonomės, ar biuro -komersanto 
- specialybės.

Mokykloje geros sąlygos ne tik mokytis, 
bet ir pailsėti Savo pomėgius ir gebėjimus 
galime lavinti etnografijos, siuvimo, 
rankdarbių, estradiniame, sporto, foto ir kt 
būreliuose. Labai mėgstame jodinėti žirgais, 
liirime net mažytį poni

Čia išties smagu ir gera. Tačiau geriau 
vieną kartą pamatyti negu šimtą kartų išgirsti 
Jeigu lankytumėtės Lietuvoje, maloniai 
kviečiame į Veisiejus ir Veisiejų žemės ūkio 
mokyklą. Pasidžiaugtume su jumis gražuole 
gamta ir parodytume tai ką mokame. Tikiuosi 
mūsų pažintis bus prasminga. Lauksime jūsų. 
Mūsų adresas: Veisiejų žemės ūkio mokykla, 
Kailinių km., Veisiejų sen., Lazdijų raj., 
Lietuva.

Veisiejų žemės ūkio mokyklos moksleivių 
bendruomenės vardu

Inga Zagorskaitė
IV kurso 4d gr. mokinė
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Kas-kur — kaip?

Antanas 
Laukaitis

Antrasis bakalauras
Kovo 16 dieną 

Sydnėjaus universi
teto didžiojoje salėje įvyko bakalaurų diplomų 
įteikimas socialines studijas baigusiems 
studentams (Board of studies in social work). 

Didžiosios halės auditorija buvo pilna 
svečių. Pirmose eilėse sėdėjo absolventai. 
Skambant vargonų garsams į halę įžygiavo 
universiteto rektorė Dame prof. Leonie 
Kramer ACDBE, paskui ją profesoriai, 
dėstytojai ir garbės svečiai Prieky šios eisenos 
buvo nešamas didingas universiteto simbolis 
The Mace, papuoštas sidabro pagražinimais, 
karališkuoju herbu ir kitomis dekoracijomis. 
Jį 1854 metais karalienės Viktorijos vardu 
universitetui dovanojo tuometinis NSW 
gubernatorius Sir Charles Fitzroy.

Universiteto rektorė pasveikino 
graduantus, palinkėjo sėkmės tolimesniame 
gyvenime. R> to kiekvienam, iškviestam į 
sceną, rektorė įteikė diplomą.

Tarp šių graduantų buvo ir gerai Sydnėjaus 
lietuviams pažįstama Daina Teresė 
Dičiūnaitė. Tai jau antras jos gautas bakalauro 
diplomas. 1999metais Macquarie universitete 
ji baigė Behavioural Science studijas, 
gaudama šio universiteto diplomą. 
Nepasitenkinusi šiuo, ji įstojo į Sydnėjaus 
universitetą ir jį baigė. Pasipuošusi graduantų 
rūbais, su šypsena ji pasisveikino su univer
siteto rektore ir paėmė jai skirtą garbingą 
diplomą.

Tarp svečių buvo Dainos tėvai Kristina ir 
Algis, sesuo Audra, laivyno komanderis dėdė 
Rimas, kurie plojimais ir vėliau šampanu 
pasveikino dvigubą bakalauro graduantę.

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

Tęsūiys, pradžia MP Ne 1-14

VOKIEČIŲ OKUPACIJA
Grįžus pasijutau keistai, lyg būčiau 

svetimuose namuose. Ūkio tvoros tankų ir 
sunkvežimių išvartytos. Persigandusi 
žiūrėjau į kulkų skyles pastatų sienose. 
Mano mamos darželiai buvo sutrypti, gėlių 
žiedai nudrąskyti. Net ir Reksis su Tigru 
urzgė ant mūsų, lyg nepažindami

“O, Dievuliau, kas pasidarė su mano 
namais!”-sušukau, griebdamasi už galvos.

Juk nė poros savaičių nepraėjo, kai mes, 
gelbėdami savo gyvybę, turėjom juos 
palikti. Aš žinojau, kad Jonas ir Stasė 
stengėsi kiek galėdami prižiūrėti ūkį, bet 
vakarykščiai įvykiai jų pastangas nustelbė.

Pilna baimės apsisukau ir pasileidau 
bėgti pas Avietę, kuri ganėsi už tvarto 
kampo. Būdama tikra, kad ji mane supras, 
apsikabinau jos kaklą ir kūkčiodama 
atvėriau savo širdį, pasidalindama visom 
savo nelaimėm kurios mane kankino, o ji, 
kaip ir visada, atrajodama ramiai išklausė 
mano skundus.

Pilnas pykčio, mano tėvas niršo ant 
vokiečių už javų išmindymą ir arklių su 
pakinktais pagrobimą.

Kol tėvas keikė naujus okupantus, 
mano darbščioji mama čiupo šluotą ir 
pradėjo valyti namą. Po to, pasikaišiusi 
sijoną, griebė kibirą vandens ir klūpčiom 
ėmėsi šveisti grindis. Ji taip sunkiai dirbo, 
kad prakaitas upeliais tekėjo per išraudusį 
veidą. Niekada nebuvau mačius jos taip 
skubiai triūsianL

“Šiąnakt vėl miegosimsavo lovose. Oi, 
mama, kaip bus gerai,” - laiminga čiul
bėjau, padėdama jai tiesti paklodes.

Daina labai gerai žinoma tarp Sydnėjaus 
jaunimo. Ji viena iš geriausių ne tik “Kovo”, 
bet ir Australijos lietuvių krepšininkių, taip 
pat yra pagrindinė Sydnėjaus universiteto 
komandos žaidėja. Ji dalyvavo Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynėse reprezentuodama 
Australiją. Buvusios olimpiados metu ji dirbo 
pagrindiniame olimpiniame stadione 
supervizore ir prižiūrėjo jai pavestus kitus 
darbuotojus. Be sportinio gyvenimo, Daina 
aktyviai reiškiasi skautų gyvenime, kituose 
jaunimo darbuose.

Pati Dičiūnų šeima yra lietuviškos šeimos 
pavyzdys. Abu broliai, būdami aukšti karo 
laivyno karininkai - komanderiai, nuo 
lietuviško gyvenimo nepabėgo ir, kiek leidžia 
sąlygos, jame dalyvauja. Algis kartu su banke 
dirbančia Kristina gražiai išauklėjo dvi dukras 
ir du sūnus. Visi jie labai gražiai kalba 
lietuviškai ir daugiau ar mažiau dalyvauja 
mūsų lietuviškame gyvenime.

Sveikindamas mielą Dainą su jos gražiu 
antruoju bakalauro diplomu, linkiu jai gražios 
gyvenimo ateities ir tikiuosi, kad baigus 
studijas ji turės daugiau laisvo laiko ir ją 
dažniau matysime mūsų jaunimo bei sporto 
ir skautų gyvenime. Tad sėkmės ateityje!

Svečiams patiko
Kartu su “Kamertono” choru atvyko ir 

keletas jų rėmėjų, kurių dalis po koncertų 
Geelonge ir Melbourne, grįžo atgal į Sydnėjų 
ir vėliau keliom dienom nuskrido į Aukso 
Kranto (Gold Coast) kurortą, kur juos gražiai 
priėmė tos apylinkės seniūnas Juozas ir Joana 
Songailos bei Marija ir Don Atkinson. Prieš 
išskrisdami grįžo į Sydnėjų. Čia buvo Irenos 
ir Romo su sūnum Kalėdų jų didžiuoju laivu 
nuvežti} atvirą jūrą žuvauti. Vėliau čia gražiai 
įsikūrusio auksinių rankų inžinieriaus Gintaro 
Janulevičiaus ir jo žmonos studentės Ritos 
buvo nuvežti į Mėlynuosius Kalnus, koalų 
parką ir kitur. Svečiai Kauno Technologijos 
universiteto profesorius dr. Justinas Rimas, 
Lietuvos Teisės universiteto docentė ir

Ji dar sunkiau dirbo, kol sutvarkė ir 
atgaivino savo bijūnų darželį. Aš visada 
stebėjaus jos darbštumu.

Mūsų kaimas mažai nukentėjo, paly
ginus su kitais. Nė vienas kaimynas nebuvo 
išvežtas į Sibirą, nes dauguma jų laiku 
pradėjo slapstytis. Tuo tarpu kalbos apie 
baisius, žiaurius įvykius mūsų apskrityje per 
paskutinę rusų okupacijos savaitę nesiliovė.

Girdėjau įvairius pasakojimus apie 
komunistų žiaurumus. Kaip jie troškino 
senus žmones ir mažus vaikus, kurie malda
vo vandens iš sužvėrėjusių rusų sargybinių, 
šaukdami užrakintuose gyvuliniuose vago
nuose. Ir kaip tų žmonių dejavimai ir vaikų 
klyksmai girdėjosi tol, kol traukiniai paju
dėjo link Sibiro.

Girdėjau pasakojant, kad draugas Brie
dis nespėjo išbėgti į Rusiją, buvo pagautas 
įsiutusių ūkininkų ir mirtinai primuštas.

Su kiekvienu rastu aukų kapu augo 
žmonių neapykanta komunistams. Aš bu
vau labai laiminga, kad nieko nenužudė 
mūsų ūkio žemėje, nes labai bijojau mirusių 
žmonių.

Pasakos apie vaiduoklius mane 
baugino, ypač bijojau tų, kurie buvo nužu
dyti arba pasikorė, nes jie vaidendavosi 
žmonėms ir jų šmėklos buvo labai įkyrios 
bei piktos.

Vieną dieną išgirdau mamą pasakojant 
Stasei apie rusus, kurie įsibrovė į ligoninę 
ir rado gydytoją beoperuojant lietuvį par
tizaną, sužeistą kovoje su komunistais. Jie 
jam gyvam perskrodė krūtinę ir išplėšė 
širdį, kaipo bausmę už pagalbą tam žmogui. 
Kai laikraštyje pamačiau to daktaro lavono 
nuotrauką, man pasidarė bloga.

Ilgai netrukus tėvai nusivedė mane į 
didžiules laidotuves. Ten buvo laidojamos 

Prezidentūros anglų kalbos mokytoja dr. Irena 
Dargjnavičienė, žinomas Kauno verslininkas, 
ekonomistas Ignas Preibys ir Irena Risovienė 
lankėsi ir Lietuvių Klube, MP redakcijoje, 
bibliotekoje ir labai stebėjosi, kaip toks gana 
mažas lietuvių skaičius gąh taip gražiai išlaikyti 
tokį Klubą, leisti savą laikraštį ir puoselėti visa, 
kas yra lietuviška, taip tolimame Australijos 
krašte. Išvykdami jie mums palinkėjo 
geriausios sėkmės.

Ir vėl Lietuvoj kitaip
Norėdamas galutinai išsiaiškinti, kaip 

reikia rašyti, nes kai kuriuose Lietuvos 
laikraščiuose buvęs Prezidentas Algirdas 
Brazauskas yra rašomas tiesiai “Lietuvos 
Prezidentas Algirdas Brazauskas”, parašiau į 
Lietuvos populiarų sporto laikraštį “Sportas”, 
paklausdamas apie tai ir gavau gana keistą 
paaiškinimą. Manau ir mano skyrelio 
skaitytojams tai bus įdomu:

Kiek Lietuvoje yna prezidentų?
Labai dažnai Lietuvos spaudoje buvęs 

Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas yra 
tiesiog minimas ir rašomas kaip “Prezidentas”, 
visai nepridedant: buvęs ar kadenciją baigęs. Ir 
jūsų Sporte”, pasikalbėjime su buvusiu 
Prezidentu, M. Marcinkevičiūtė rašo “Lietuvos 
Prezidentas Algirdas Brazauskas”. Tai kiek 
pagaliau Lietuvoje yra prezidentų? Mes 
Australijoje žinome vieną, irjįpatįper Sydnėjaus 
olimpiadą malėme-Lietuvos Prezidentą Valdą 
Adamkų.

Niekur Vakarų pasaulio spaudoje buvęs 
prezidentas, buvęs ministras pirmininkas ar net 
karalius, baigęs savo darbą ar kadenciją, nėra 
vadinamastiesioginiuprezidentu ar kuriuo nors 
kitu buvusio jo darbo ar pareigų titulu. Tad 
įdomu, kadėltik Lietuvos buvusiam Prezidentui 
Algirdui Brazauskui teikiama tokia garbė ir jis 
padaromas nebesančiu ir pareigų neinančiu 
Lietuvos Prezidentu” Antanas Laukaitis
“Sporto” redakriįos prierašas:

Lietuvoje iš tikrųjų yra daug prezidentų. 
Tai atskirų AB ir įvairių organizacijų 

rusų nukankintos aukos, rastos mažam 
Rainių miškelyje. Tarp jų buvo tolimas 
giminaitis, kuris arešto metu dar tebelaukė 
gimnaziją. Prieš mirtį tam vargšui berniukui 
į galvą ir nugarkaulį buvo sukaltos septynios 
vinys. Per pakasynas girdėjau jo tėvų , brolių 
ir seserų šauksmus ir vaitojimus.

“Kodėl jis turėjo būti nužudytas? Kodėl 
tie budeliai jį taip žiauriai kankino? Kodėl 
jo mirtis buvo tokia baisi? Jis buvo toks 
jaunas, nekaltas, tik septyniolikos metų.”

Tą vakarą, kai grįžom namo, girdėjau 
tėvą pasakojant Stasei ir Jonui

“Ten pat rado dar 73 lavonus iš Telšių 
apskrities: jaunų ūkininkų, darbininkų ir 
gimnazijos studentų. Jų kūnų sužalojimai, 
kurie baigėsi mirtimi, buvo pasibaisėtini, 
net neapsakomi”

“Kas tau tai sakė?” - paklausė Jonas.
“Mano pažįstama gydytoja, kuri buvo 

pakviesta apžiūrėti ir paliudyti aukų 
lavonus. Ji sakė, kad jų kaukuolės buvo 
sutrupintos, smegenys viduje išmaišyti 
kažkokiu aštriu įrankiu. Kitų akys buvo 
išluptos ir paliktos kabėti, liežuviai išpjauti, 
lytiniai organai sumušti ir paplūdę kraujuje. 
Kai kurių nagai buvo nulupti, galvoje ir 
nugaroje turėjo sukaltas vinis. Šalia duobių 
jie rado kibirus rūgščių kopūstų, kuriuos 

sukeltų dar didesnį skausmą.
Aš tau sakau, Jonai, daktarė buvo taip 

pritrenkta to, ką ji matė, kad negalėjo savim 
betikėti. Ji drebėjo pasakodama apie 
baisiausias žaizdas ir sužeidimus, kurie 
buvo padaryti tiems jauniems žmonėms 
žudynių metu.”

Tai išgirdus, apstulbau iš baimės ir 
gailesčio. Vėliau iš Bijaus girdėjau, ką rusai 
ir komunistai darė su ūkininkais ir poli
tiniais kaliniais, kaip jie juos kankino 
kalėjimuose ir kiek jų ten gyvybę prarado. 
Istorijos, kurias nugirdau, buvo viena už 
kitą bjauresnė ir baisesnė.

Linksma Daina Teresė Dičiūnaitė, gavusi 
antrąjį bakalauro diplomą.

prezidentai. Fbnas ALaukaitis domisi, kaip 
reikia oficialiai vadinti Lietuvos Respublikas 
vadovą.

Lietuvos Respublikos Prezidento įsakyme 
išėjęs iš tarnybos prezidentas vadinamas 
Respublikos Prezidentu

Žinomas Lietuvos kalbininkas Pranas 

Kniūkšta minėjo Lietuvos Respublikos Seimo 
įstatymą, kuriame nurodoma, kaip vadinti 
dabartinį prezidentą ir kaip - baigusįjį 
kadenciją. Dabartinis prezidentas - tai 
valstybės institucija, o ne šiaip aukštas 
pareigūnas. Reikia rašyti: “Jo Ekscelencija 
Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas 
Adamkus”.

Kabant apie poną ABrazauską, reikia 
sakyti ir rašyti: prezidentas Algirdas 
Brazauskas”. (Tai kaip, pavyzdžiui, lordas 
Anglijoje). Žodžio buvęs rašyti nereikia. q

Dėl visų tų baisenybių žmonės kaltino 
rusus, komunistus ir žydus. Visi siuto iš 
pykčio ir nevilties, ypač šeimos, kurios pra
rado savo mylimus žmones.

“Turbūt Lietuvoje nėra šeimos, kuri 
kokiu nors būdu nebūtų buvus paliesta rusų 
okupacijos,” - girdėjau tėvą sakant Jonuk

Po kelių savaičių mama nusivežė mane 
į Telšius, kur salėje ant stalų palei sienas 
buvo išdėstyti Rainių miškelyje rasti, žudikų 
palikti kankinimo įrankiai. Dar nepriėjus 
iki durų, pajutau mirties kvapą. Aš užmer
kiau akis ir tvirtai įsikabinau mamai į ranką. 
Man pasidarė bloga, o ausyse išgirdau bai
sius skausmo riksmus. Netekau sąmonės.

Po to išgyvenimo naktimis man pradėjo 
kartotis baimingi, išgąstingi sapnai Bijojau 
užmigti, nes dabar tik dienos priklausė 
man, o naktys - tiems baisiems sapnams.

Praėjus keletui savaičių, mama turėjo 
važiuoti į turgų. Iš tok) stebėjau, kaip ji 
vežime tarp šviežiai pjautų dobilų rūpes
tingai dėliojo kiaušinius, sviestą, sūrį ir ąsotį 
su grietine.

“Ale, neišdykauk, klausyk Stasės,” - 
įspėjo mane risdamasi į ratus ir, pliaukš
telėjus arkliui botagu, pasileido į miestelį.

Bet dar prieš pietus pamačiau ją 
grįžtant namo. Greit nubėgąu pasitikti, bet 
ji nenorėjo su manim kalbėti.

Iškinkius arklį, pasikaišė sijoną ir nuėjo 
į kiaulidę. Ten visą popietę ji plušo, valy
dama gardus, maišydama jovalą ir plau
dama geldas. Tik po vakarienės papa
sakojo, kas atsitiko miestelyje.

(bus daugiau)

Nuo pirmojo šių metų MP numerio 
atkarpomis spausdinamą AEslkinmės 
knygų dar galima įsigyti tmg/ųfaata. 1998 
metais išleistas angliškasis variantas 
vadinasi “Aviete and After”.
Prašome skambinti td. (03)93791294
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Šių metų kovo mėnesį Australijoje 

koncertavo Kauno choras “Kamertonas”. Fter 
keletą savaičių aplankytos pagrindinės 
kolonijos Sydnėjuje, Melbourne, Geelonge 
bei Adelaidėje. Giedota bažnyčiose, 
koncertuota lietuvių namuose bei klubuose, 
šiek tiek pakeliauta

Kauniečių buvo laukta su dideliu 
nekantrumu, nes “Kamertonas” tapo pir- 
muoju iš tėvynės atvykusiu choriniu vienetu. 
Ta proga užkalbinau choro vadovą Algirdą 
Viesulą, paprašydama jo atsakyti į keletą 
klausimų.

Gerbiamas Algirdai, gal galėtumėte trumpai 
papasakoti apie save?

Gimiau Kuršėnuose, nuo mažens grojau 
akordeonu, o paūgėjęs lankiau Šiaulių vaikų 
muzikos mokyklą. 1973-1977 choro 
dirigavimo meno mokiausi Šiaulių aukštes
niojoje muzikos mokykloje. Vadovavau 
Šiaulių miesto ir rajono liaudiškoms ka
peloms, vokaliniams ir instrumentiniams 
ansambliams

Nuo 1977 iki 1983 studijavau Lietuvos 
valstybinėje konservatorijoje (dabar Vilniaus 
Muzikos akademija). Studijų metais dirbau 
įvairių chorų chormeisteriu, o 1983 metais 
suorganizavau berniukų chorą “Sakalėlis” ir 
keletą metų jam vadovavau.

Taip pat nuo 1982 iki 1986 metų va
dovavau vokaliniam moterų ansambliui 
“Svaja”. Su Kauno vyrų choru “Perkūnas” 
dirbau 1986-1991 metų laikotarpyje. “Ka
mertonui” vadovauju penkerius metus. Su 
chorais esu koncertavęs Lietuvoje ir užsienyje.

Nuo 1987 tapau Kauno miesto dainų 
švenčių dirigentu, o 1989buvau dainų šventės,
skirtos pirmosios Lietuvos dainų šventės 65- 
mečiui, Kalnų parke dirigentas. Su “Ka
mertonu” 1999 metais pasirodėme JAV 
gyvenantiems tautiečiams. Australijoje choras 
vieši pirmą kartą. ___ ........

Kas labiausiai įstrigo pirmojo vizito į 
AustraSįą (1990) metu?

Sunku trumpai atsakyti: tvarka, švara, 
žmonių (lietuvių) nuoširdumas, gyvenimo 
ramumas, transporto judėjimas kaire puse, 
Pietų Kryžius danguje, įkyrios papūgos už 
lango.

Ar dirigavimas yra jūsų darbas, ar 
laisvalaikio užsiėmimas, kaip kad yra tarp 
Australuos Sėtuvių chorų dirigentų? Ar kalbant 
S patirties, tai yra pelninga profesija?

Dirigavimas bei vadovavimas chorams yra 
mano profesija, deja, nepelninga.

Ede chore turite profesionalių dainininkų?
Chore dainuoja septyni muzikos 

mokytojai, dėstytojai (iš viso 35 nariai).

Gintaro lašelis iš tolimojo Kauno 
Algirdas Viesulas ir jo meilė muzikai

Thrbūt nelengva rasti norinSų ir gaSnSų 
dainuoti vyrų?

Taip, tai viena iš pagrindinių problemų: 
dėl užimtumo, intereso stokos ir tt

Į ką labiausiai kreipiate dėmesį priimdamas 
naujus narius: ar tik į balsą, ar ir į amžių?

Pagrindinis kriterijus priimant naujus 
narius yra balsas, klausa ir muzikinis išsi
lavinimas. O dėl amžiaus, tad gal dėl to 
formuojasi daugiau bendraminčių kolektyvas.

Kelintais metais chorui buvo suteiktas 
“Kamertono” vardas?

“Kamertonui” vardas nebuvo suteikiamas 
- šiuo metu Lietuvoje garbės vardai ncbe- 
suteikiami. Kiekvienas kolektyvas (kaip ir
žmogus) gali pasirinkti sau vardą.

Kokius apdovanojimus turi iškovojęs 
“Kamertonas”?

Kol kas didelių laurų nėra iškovojęs. 
Tikimės jais praturtėti ateityje.

Ar savo repertuare turite daug lietuvių 
liaudies dainų ir kurios išjų choristų labiausiai 
mėgstamos?

Specialiai išskirti kurios nors liaudies 
dainos nenorėčiau. O liaudies dainų choro 
repertuare yra nemažai Ypač choras moka 
daug įvairiausių užstalės dainų.

Kiek Kaune yra žymių chorų ir ar tenka su 
jais konkuruoti?

Šiuo metu Kaune labai sumažėjo chorų. 
Daugiausiai dėl rėmėjų stokos. Šiuo metu 
Kaune produktyviausiai dirba “Gintaras”, 
“Leliumai”, “Varpelis”, Vytauto Didžiojo 
bažnyčios kamerinis choras ir, be abejonės, 
“Kamertonas”.

Ar ateinančiais metais “Kamertonas” žada 
dalyvauti treciojoje pasaulio lietuvių dainų 
šventėje ir tradiciniame chorų konkurse?

Dainų šventėje dalyvausime būtinai. 
Planuojame dalyvauti ir chorų konkurse, 
tačiau programos, kurią planuojame atlikti, 
dar negabu išvardinti

Vykdanti koncertuoti užsienio lietuviams, 
noriau renkatės lietuviškus ar žymių užsienio 
klasikų kūrinius?

Repertuaras renkamas pagal klausytojų 
pageidavimą, tačiau norime pademonstruoti 
daugjau įvairios lietuvių muzikos: nuo klasikos 
iki šių dienų.

Kuo vieni nuo kitų skiriasi ar yra panašūs 
užsienio šalyse gyvenantys lietuviai?

Lietuviai panašūs savo nuoširdumu, noru 
bendrauti tautietis su tautiečiu, o dėl skirtumų 
-yra jų ir pačioje Lietuvoje.

Į Australiją atskridot e nepilnu sąstatu. 
Kodėl?

Visiems atvykti yra sudėtinga dėl 
finansinių sunkumų, darbinės veiklos,

šeimyninių aplinkybių.
Kas finansavo jūsų ketionę į Australiją?
Pusę kelionės sumos choristai pasidengė 

iš savo santaupų, kitą pusę padengėme iš 
ankstesnių rezervų bei rėmėjų paramos.

Kokie yra “Kamertono” ateities planai?
Planuojame dalyvauti Stasio Šimkaus 

chorų konkurse spalio mėnesį Klaipėdoje ir, 
jei gausime teigiamą atsakymą, vykti į festivalį 
Barselonoje liepos mėnesį.

Dainingų jums metų! Ačiū už pokalbį.

Kalbėjosi Gražina
Pranauakienė

Alodas Viesulas ir choro admnistratorais Vytautas Normantas džiaugiasi saulėta diena 
prie “Dvylikos apaštalų”. IVtro Pranausfao nuotraukos.

“Kamerton;
Dėmesio! Dėmesio! - skambėjo 

Australijos lietuvių ir kituose laikraščiuose, 
apie tai kad j kengūrų ir koalų žemę 
atvyksta Kauno choras “Kamertonas”.

Geelonge koncertas įvyko šeštadienį, 
kovo 24 d., 3 vai po pietų dabartinių 
Lietuvių Namų salėje Pettitt Park. Na, ir 
privažiavo pilna salė svečių, seniai be
matytų veidų, nepasiliko namie ir buvę 
dainos mylėtojai-veteranai bei ligoniai - visi 
norėjo pasiklausyti “Kamertono” dainų, 
pasikalbėti su pažįstamais, pasidalinti 
naujienėlėmis, geromis žiniomis ir 
pasikeisti naudingais patarimais...

Choro vadovas Algirdas Viesulas 
koncertą pradėjo J. Naujalio daina “Už 
Raseinių ant Dubysos” (žodžiai Maironio), 
o vėliau pagal programą su paaiškinimais 
darniai ir sklandžiai skriejo kitos dainos ir
žodžiai iš jaunų choristų krūtinių. Tai 
klasikų ir dabartinių kompozitorių kūriniai 
Sužinojome, kad anais laikais organizuoti 
lietuvišką chorą ir jam vadovauti, buvo 
nelengvas darbas, trūko lietuviškų dainų ir 
giesmių. Tą trūkumą dabar pašalino. Giliai 
širdyje įstrigusios liko lietuviškos dainos, 
kurias mus tėveliai išmokė, ir kurios buvo 
dainuojamos. Dar ir šiandien jomis save 
stiprinu. Kai girdžiu garsus, primenančius 
savąją tėviškę, taip skaudžiai ilgesys 
pagauna...

Po ilgo koncerto Geelongo Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas Stasys Šutas ir 
Geelongo choro “Viltis” dirigentė Aldona 
Scano pasveikino svečius, padėkojo už 
įdomią programą ir pasikeitė dovanėlėmis.

Ekstam^Kamit^vantienynoinaršndunKlu.
Aį^das Viesulas - antras K kairės antroje eige.

>” Geelonge
Vėliau vyko vaišės. Viskas buvo skanu 

ir gražu. Toliau - loterija. Laimingų ir 
linksmų veidų buvo daug. Salėje skambėjo 
daug gražių dainų. Nė nepastebėjome, kai 
atėjo laikas atsisveikinti su svečiais, palydėti 
juos iki autobuso, kuriuo jie važiavo į 
Melbourną. Buvo jau sutemę, dangus 
apsiniaukęs, pradėjo lynoti, lietus atnešė 
liūdną išsiskyrimo žodį: sudie, sudie...

Geelongiškiai dėkoja “Kamertono” 
choristams, solistei, vadovui AViesului, 
chormeisterei R. Deltuvienei, koncert
meisterei M.Čepinskienei už koncertą. 
Norime palinkėti dar ilgai visiems dainuoti 
ir laimingai sugrįžti į tėviškę.

“Kamertono” rėmėjams dėkojame už 
paramą chorui, tai labai gražus tautinis 
gestas.

Geelongo Lietuvių Bendruomenės

Padėka
Po neilgos, žiaurios ir visą viltį atimančios ligos, šių metų kovo 22 dieną su šiuo 

pasauliu atsiskyrė mano mylima žmona, dviejų sūnų motina ir trijų anūkų mylima 
močiutė

Stasė Kaminakait^-Kiršienė
Laidotuvės įvyko balandžio 2 dieną Springvale krematoriume. Dėkojame visiems 

pažįstamiems ir artimiesiems, lankiusiems ją ligoninėje, dalyvavusiems laidotuvėse ir 
išreiškusiems vienokią ar kitokią pagalbą bei užuojautą.

Kiršų šeima

Buvusiam sporto klubo “Kovas” pirmininkui ir aktyviam sportininkui

a-a. Antanui Simaičiui
mirus, gilią užuojautą šeimai ir artimiesiems reiškia

EŽY klubas

Namų šeimininkams(-ėms) bei padėjėjams 
dėkojame už pasiruošimą ir gerbiamų 
choristų bei svečių vaišingą priėmimą.

“Kamertono” koncertas Geelonge 
priminė mums, kad balandžio 19 d. 7 vai 
vakaro jau prasidės ir mūsų choro “Viltis” 
repeticijos Lietuvių Namuose.

Laukiame naujų dainininkų. 
Nepasiduokim!

Baigsiu poeto A Vienažinskio žodžiais: 
"Linksminkimės, linksminkimės, 
Kolei jauni esam,
Nebus laiko mums linksmintis,
Kai jau pasenėsim

Regina Skerienė
Ilgametė Geelongo choro dainininkė

a.a. Onai Liubinskienei-Idzelienei
mirus Čikagoje, velionės dukrai Aldonai Jablonskienei ir šeimai reiškiame 

giliausią užuojautą. Visuomet prisimename velionės nuoširdų svetingumą. 
Kartu liūdi Martina ir Anskis Reisgiai su šeima

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 
Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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The Royal Art Society of NSW 
25-27 Walker St. North Sydney 

maloniai kviečia į 
LEEKOS GRUZDEFF- 

KRAUCEVIČIŪTĖS FRAS 

ir kitų keturių savo narių 
TAPYBOS PARODĄ 

Visi meno gerbėjai 
kviečiami į parodos 

atidarymą 
balandžio 20 d., 

penktadieni. 6-8 p.m. 
Paroda veiks iki gegužės 6 d. 

Galerijos darbo valandos 
Šiokiadieniais 10 am - 4 pm. 
ŠeštadienJ.sekmadienį 11 am - 4 pm.

ALJS pranešimas
Vasario 26 dieną vyko Australijos 

Lietuviu Jaunimo Sąjungos Valdybos 
rinkimai, Melburno Lietuvių Namuose, 
Jaunimo Kambaryje. Dalyvavo 27 AUS 
nariai, kurie išrinko naują valdybą 
dvejiems metams. Planuojame daug 
pasiekti per šiuos dvejus metus. 
Nusprendėme suruošti ALJS balių 
pavasario metu, pritraukti naujų narių, ir 
duoti bendruomenei progos susipažinti su 
ALJS ir mūsų veikla. Dabar naujai 
atstatome ALJS pranešimų lentelę, 
Melburno Lietuvių Namuose, kurioje 
rasite mūsų visų susiekimo detales ir 
visokios informacijos apie Jaunimo 
Sąjungos veiklą. Kviečiame visą 16-35 
metų jaunimą dalyvauti ALJS 
susirinkimuose - sekantis vyks pirmadienį, 
gegužės 7 d. Melburno Lietuvių Namuose, 
Jaunimo Kambaryje, 8 valandą vakaro. Po 
susirinkimo bus progos susipažinti ir 
pabendrauti. Kitų miestų jaunimas 
kviečiamas susirišti per e-paštą 
savickasCn alphalink.corn.au arba telefonu 
(03)9457 4348.

Melisa Savickaite
ALJS pirmininkė

Labdara į Lietuvą
Pranešame Sydnėjaus 

lietuviams, kad laivas su 
humanitarine siunta iš Melboumo 
užsakytas gegužės 20 dienai. Šiuo 
metu talpintuve dar yra vietos.

Jeigu dar būtų pageidaujančių 
siųsti dėžes iš Sydnėjaus, prašome 
kreiptis į Antaną Kramilių tel.: 
97273131.

Supakuotų dėžių pristatymas į 
Lietuvių Klubą šiuo metu Sydnėjuje 
numatytas gegužės 5 dieną. Sekite 
pranešimus spaudoje ir per SBS 
radiją.

Sydnėjaus
Lietuvių Katalikų Kultūros 

Draugija

DAUG SUŽINOSI

SKAITYDAMAS
“MŪSŲ PASTOGĘ”

V-. JJ
KAS VAŽIUOJA Į MELBURNĄ?

Mieli skaitytojai, jeigu kuris jūsų šią 
savaitę rengiatės keliauti j Melburną, labai 
prašome, paskambinkite į redakciją tel 
(02)97902319. Prašysime nuvežti nedidelį 
paketėlį labai svarbiam LB asmeniui

Iš anksto dėkojame
MP redakcija ir administracija
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Balandžio 29 <L, sekmadienį, 1 
vai po pietų visus kviečiame į 

Popietę su M. K.
Čiurlioniu

Melboumo Lietuvių Namuose.
Programoje: M.K.Čiurlionio 

muzika, laiškai ir kita žodinė 
kūryba.

Popietę baigsime kavute.
Bilietų kainos: suaugusiems - $5, 

moksleiviams - kiek gali.
Lauksime.

Melbourne Entuziastės
Vs J)
Lietuviai Royal Easter Show

Tautiečiai, kurie moksleivių atostogų metu 
prižadėjote anūkus nuvesti.} Karališkąją 
Velykų parodą Homebush, būtinai užsukite į 
Arts and Crafts paviljoną. Čia puikuojasi bent 
trys “Kovo” pirmininkės Nitas Vaflis lėlės. 
Viena laimėjusi pirmą vie tą, kitos dvi - antrąją.

Tautodailės skyriuje pamatysite 
I.Giedraitytės darbo Hetuvžką tautinę juostą.

Jei domitės gėlėmis, neaplenkite orchidėjų 
skyriaus. Ten paaiškinimus publikai teikia 
sydnėjiškė Irena Kalėdienė.

Jei pamatysite dar ką lietuviška, nedelsiant 
prašom pranešti redakcijai

MPinL

ALB Adelaidės Apylinkės 
visuotinis metinis susirinkimas 

šaukiamas balandžio 29 d., sekmadienį, 
130 vaL p.p. Lietuvių Namuose, Norwood.

DARBOTVARKĖ
I. Susirinkimo atidarymas. Tylos minutė.
. Prezidiumo sudarymas.

3. Mandatų komisijos rinkimas.
4. Praėjusių metų susirinkimo protokolo 

skaitymas.
5. Apylinkės Valdybos pareigūnų prane

šimai: a) Pirmininkės,
b) Radijo komiteto,
c) Kontrolės komisijos.

6. Pasisakymai dėl pranešimų.
7. Apyskaitų tvirtinimas.
8. Kontrolės komisijos rinkimai.
9. Radijo komiteto rinkimai
10. Organizacijų atstovų trumpi prane
šimai
II. Pasisakymai dėl pranešimų, klausimai 
ir pasiūlymai
12. Susirinkimo uždarymas. Tautos Him
nas.

Po susirinkimo kavutė.
ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

ATITAISYMAS
AfPNr.ll dr. Genovaitės Kazokienės 

straipsnyje “XXI ALD Meno parodos 
laureatai” įsivėlė klaida. Sakinio dalis "... 
kunigaikštienės Birutės biustas pakyla virš 
kiemo", turėjo būti “...kunigaikštienės 
Birutės biustas pakyla virš pilies kiemo".

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

(P.O. BOX 205, BANKSTOWN NSW 1885) 
Telf.: 97081414 Fax: 97964962 

www.lithuaniandub.orq.au

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

ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

Balandžio 25 d. atidaryta 12.00 vai.

BALANDŽIO 26 d. PENSININKŲ POPIETĖ 
Švediškas stalas nuo 12.30 vai.

BALANDŽIO 29 d. 2.00 vai.

Turgus
Sekmadieniais LINKSMOJI VALANDA 

Nuo 5.00 iki 6.00 vai. - GĖRIMAI PUSE KAINOS

++++++++++++++++++ 
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. 
+++++++++++++++ 

Narių ir svečių informacijai.

“Aušros” tuntas
kviečia visus

Į ATVELYKI 
balandžio 29 <L, sekmadienį, 

1030 vaL ryto

Lane Cove River National Park, 

Lindfield

(Lady Game Drive entrance) 

Vyčiai rengia BBQ 

Ridensim margučius

Iš Lietuvos atvyks Velykų bobutė 

Bus margučių lizdeliai 

Atsineškite margučių - rinksim 

gražiausią

Kviečiami ne tik skautai, bet ir jų 

draugai bei šeimos nariai.
Tuntininkė

Kapų lankymas
Fhgal lietuviškas tradicijas, Motinos diena 

išpuola pirmą gegužės sekmadienį -gegužės 
6 dieną. Sydnėjuje tuoj po lietuvių pamaldų 
bus lankomi Lietuvių sekcijos kapai Giminės 
prašomi aptvarkyti savo artimųjų, o ypač 
motinų kapus. Maldas kapuose praves lietuvių 
kapelionas kun. Roger BeDemore SM.

Antanas KramiBus
Parapijos Komiteto vardu
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REKOLEKCIJOS SIDNĖJUJE

Rekolekcijas praves Melboumo lietuvių 
klebonas kun. Egidijus AmašiusSt Joachim’s 
bažnyčioje, Lidcombe, balandžio 21-22 
dienomis.

Šeštadienį, batandž»21<L, pradžia 2 vaL 
po pietų: išpažintys, pamokslas ir po jo šv. 
Mišios.

Sekmadienį, balandžio 22 <L, išpažintys 
nuo 11 vaL ryto. Šv. Mišios įprastu laiku - 
1130 vaL ryto. Po mišių pietūs su svečiu bus 
Lietuvių Klube. Bus paruošti šilti pietūs. 
Norintys pabendrauti ir pavalgyti kartu su 
svečiu kun. Amašium, prašomi užsiregistruoti 
3d balandžio 17 d. ir susimokėti už pietus pas 
Danutę Ankienę teL: 9871 2524 arba pas 
Antaną KranriBų teL: 9727 3131. Iš anksto 
norime žinoti, kiek reikės vietų vagykloje.

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

Antanas Kranufins
Parapijos komiteto vardu

MOTINOS DIENA HOBARTE
Hobarto lietuviai Motinos dieną švęs pirmąjį 
gegužės sekmadienį, L y. 6-tą mėnesio diena, 
3 vai pp(ne 4,nes vasaros laikas jau pasibaigė). 
Susirinkimas pas pp Šikšnius, 43 Easton Avė, 
West Moonah. Kavute rūpinasi valdyba. 
Prašau tautiečius gausiai susirinkti pagerbti 
mūsų motinas.

Ramūnas Tarvydas 
Bendruomenės pirmininkas
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