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Kardinolą primins muziejus
Neseniai minint kardinolo Vincento 

Sladkevičiaus (1920-2000) pirmąsias 
mirties metines, amuose, kur gyveno ir 
mirė tautos mylimas pirmasis kardinolas, 
atidarytas jo asmenybės atminimą 
įamžinęs memorialinis muziejus.

Tame name yra gyvenęs Motiejus 
Valančius, veikę Vyskupų rūmai.

Muziejaus atidarymas vyko po 
iškilmingų mišių Kauno arkikatedroje 
Švč.Sakramento koplyčioje pašventinus 
skulptoriaus Algimanto Šlapiko sukurtą

Oficialus kardinolo svečių priimamasis. Čia nuolat buvo diskutuojama Lietuvos ir jos 
Bažnyčios dvasinio atsinaujinimo klausimais.

Lietuvos |vykių apžvalga
LR Prezidentas Valdas Adamkus 

pasveikino Rusijos Prezidentą Vladimirą 
Putiną Rusijos Nepriklausomybės dienos 
proga.

Jis perdavė V Putinui ir visiems Rusijos 
gyventojams nuoširdžiausius Lietuvos piliečių 
ir savo asmeninius sveikinimus, palinkėjo 
laimės, gerovės ir klestėjimo.

“Džiugu, kad neseniai įvykęs mano vizitas 
į Rusuos Federaciją d avė naujų impulsų mūsų 
valstybių bendravimui, praturtino jį naujomis 
mintimis ir lūkesčiais. Mūsų tautų ateičiai ir 
gerovei itin svarbūs gyvi dvišaliai ekonominiai, 
prekybiniai, kultūriniai ir mokslo ryšiai, 
grindžiami tarpusavio pasitikėjimu ir geros 
kaimynystės principais. Todėl tikiu, kad ir 
toliau žengsime šia kryptimi plėtodami mūsų 
valstybių XXI amžiaus santykius”, - sakoma 
VAdamkaus sveikinimo telegramoje.

Lietuva “fipa ant kukių”
“Šlaitas iki tikslo tampa vis statesnis”, - 

sakė Lietuvos užsienio reikalų ministras 
Antanas Valionis, komentuodamas birželio 
11 dieną Liuksemburge vykusio Lietuvos 
derybų dėl narystės Europos Sąjungoje 
susitikimo rezultatus. Nuo 2000 metų tai - 
ketvirtasis ministrų lygio susitikimas, kuriame 
dalyvavo ES šalių ir Lietuvos diplomatijos 
vadovai

Ministras žurnalistams sakė, kad Lietuva 
baigia pasivyti šalis, derybas pradėjusias dviem 
metais anksčiau

Liuksemburge paskelbta, kad Lietuva ir 
Europos Stanga preliminariai suderino dar 
du derybų skyrius - Laisvė teikti paslaugas ir 

antkapinę plokštę, po kuria ilsisi 
V.Sladkevičiaus palaikai.

Prie muziejaus atidengta atminimo 
lentą su V.Sladkevičiaus bareljefu, 
kalbėjo Prezidentas Valdas Adamkus.

V.Sladkevičiaus vardu pavadinta 
Raguvos gatvės Senamiestyje atkarpą. 
Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius 
pareiškė apgailestavimą, kad prie gatvę 
paženklinusios V.Sladkevičiaus pavardės 
nepaminėtas kardinolo titulas.

(Pagal “Lietuvos rytą")

Žuvininkystė
Lietuva ir ES dabar yra suderinusios iš 

viso 17 skyrių, iš kurių dešimt - vien per 
pastarąjį pusmetį, Europos Sąjungoje 
pirmininkaujant Švedijai

Baigiama pasiruošti tarptautinėms 
pratyboms “Amber Hope 2001”

Vilniuje baigėsi dvi dienas trukusi 
tarptautinių pratybų “Amber Hope 2001” 
planavimo konferencija. Joje dalyvavo apie 
70 karininkų bei civilių iš 13 šalių.

Šios didžiausios Lietuvoje pratybos vyks 
rugpjūčio 28-rugsėjo 6 dienomis Rukloje 
ir Pabradėje.

Krašto apsaugos ministerijos 
duomenimis, “Amber Hope 2001” ketina 
dalyvauti apie 2,500 karių iš Danijos, 
Estijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, JAV, 
Kanados, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, 
Nyderlandų, Suomijos, Švedijos, Vokietijos 
ir gal iš Čekijos.

Kartu su kariškiais pratybose dalyvaus 
ir civilinių organizacijų - Tarptautinio 
Raudonojo kryžiaus, Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus, Jungtinių Tautų Vyriausiojo 
pabėgėlių reikalų komisaro biuro, 
Tarptautininės policijos pajėgų - atstovai, 
kviečiami šalių dalyvių gynybos ministrai, 
ambasadoriai, gynybos atašė, kiti aukšti 
pareigūnai, kviečiamas ir Prezidentas 
Valdas Adamkus, kiti šalies vadovai, 
politikai bei pareigūnai. Planuojama, kad 
svečių dieną rugsėjo 5 d. - pratybas aplankys 
apie 150 Lietuvos ir užsienio pareigūnų. 
Jau aišku, kad pratybose stebėtojais 
dalyvaus Baltarusijos, Gruzijos, Rumunijos,

Sydnėjuje prisimintas generolas Plechavičius

Po minėjimo Sydnėjaus lietuvių namuose. Iš kairės: Juozas Keršaitis, kpt Lolita 
Kalėdienė, Antanas Kramihus. Lėtos Kramilienės nuotr.

Pirmą kartą Lietuvių bendruomenėje 
buvo prisimintas vienas iškiliausių I ietuvos 

I paskutiniojo amžiaus sūnų, generolas fttvilas 
Plechavičius.

Minėjimą suruošė ramovėnai, kuriems 
talkininko ir didžiausią dalį renginio atliko 
Lietuvos kariuomenės atsargos garbės

Rusijos, Tlirkijos, Ukrainos atstovai.
Kuriama “Amber Hope 2001” daina.

Lietuvos ir Amerikos lietuviai kuria 
bendrus projektus

Birželio pirmą savaitę Vilniuje vyko LR 
Seimo ir JAV lietuvių bendruomenės atstovų 
komisijos posėdžiai

Išnagrinėtos 8 temos, išklausyti ir aptarti 
37 pranešimai, sakė komisijos pirmininkas, 
Seimo narys Vadovas Karbauskis. Svarstytais 
klausimais parengtos rezoliucijos. Iš viso nuo 
bendros komisijos įkūrimo 1995 metais yra 
priimtos 104 rezoliucijos.

JAV lietuviams atstovaujanti komisijos 
pirmininkė Liūda Rugienienė svarbiausiu 
pasiekimu vadina Vilniuje įkurtą Grįžimo į 
tėvynę informacijos centrą. (Jo teikiama 
medžiaga naudojamės ir šiuose bei kituose 
Mūsų pastogės puslapiuose Red.)

Šioje komisijos posėdžių sesijoje 
L.Rugienienė išskiria 3 ypač svarbius 
klausimus: dviguba pilietybė,
bendradarbiavimas mokslo srityje ir bendros 
pastangos siekiant Lietuvos narystės NATO.

Komisija palaiko tuos emigrantus iš 
Lietuvos, kurie apsigyvenę kitoje šalyje nori 
išsaugoti ir Lietuvos pilietybę, tačiau Lietuvoje 
vis delsiama priimti būtinas įstatymo pataisas.

Didelį susirūpinimą Amerikos lietuviams 
kelia ir nepakankamos vaiko teisių garantijos, 
vaikų globa ir apsauga Lietuvoje. Nors 
reikalingų teisės aktų ir yra, tačiau gyvenime 
juos užgožia baisus biurokratizmas. Komisijos 
narys Gediminas Leškys konstatavo, kad 
Lietuvoje neracionaliai dalijamos lėšos 
jaunimo organizacijų veiklai paremti

Komisijos narių dėmesio susilaukė ir 
ketinimai apmokestinti iš užsienio gaunamą 

kapitonė Lolita Kalėdienė.
Minėjimas pradėtas pamaldomis St. 

Joachims bažnyčioje, kur lietuvių kapelionas 
Fir. Roger BeDemore SM laikė šv. Mišias už 
gen Povilą Plechavičių ir jo armijos karius 
žuvusius kovose su lenkų Armija Krajova ar
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labdarą. Jei tai įvyks, JAV labdaros ir šalpos 
fondai nebegalės teikti Lietuvos gyventojams 
jokios paramos. Pagal Amerikos įstatymus 
šios šalies fondai negali remti nei savo, nei 
kitų valstybių valdžios imstitudjų. O mokesčiai 
- kaip tik ir būtų parama valdžios institucijoms.

Daug vilčių komisijos nariams teikia 
ketinimai bendradarbiauti mokslo srityje. Į 
šiai temai skirtą komisijos posėdį buvo atvykę 
net dešimt Lietuvos aukštųjų mokyklų 
rektorių ir visą dieną kartu su Amerikos 
lietuviais svarstė konkrečių bendrų projektų 
galimybes.

Valstybinė komisija Lietuvos žydų 
genocido aukoms pagerbti

Seimas sudarė Lietuvos žydų genocido 60- 
ųjų metinių minėjimo valstybinę komisiją

Jai vadovaus Seimo Žmogaus teisių 
komiteto pirmininkas Gediminas Dalinke- 
vičius. Sudarytoje komisijoje dirbs Seimo, 
Vyriausybės, Prezidentūros, Lietuvos žydų 
bendruomenės atstovai, mokslininkai

Valstybinė komisija parengs žydų 
genocido 60-ųjų metinių minėjimui skirtų 
priemonių programą ir vadovaus ją 
įgyvendinant

Seimo priimtame nutarime smerkiamas 
genocidas, pabrėžiama “Lietuvos valstybės 
pareiga priminti šaliai skaudžius jos istorijos 
puslapius, kad Lietuvos žemėje niekada 
daugiau nebūtų liejamas genocido aukų 
kraujas”.

Žydų genocido diena bus minima rugsėjo 
23 dieną Šiemet sueina 60 metų, kai, Lietuvą 
okupavus naciams, prasidėjo masinis mūsų 
šalies gyventojų žydų naikinimas. Šiems
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Trumpai iš visur
Vytautas 
Patašius

ministras Jack Straw gavo užsienio reikalų 
ministro portfelį, pakeisdamas Europos

♦ NATO ir Europos Sąjungos 
pastangos sustabdyti kovas Makedonijoje 
nėra sėkmingos. Birželio 5 d. albanai 
sukilėliai nukovė iš pasalų penkis 
kareivius. Makedonijos vyriausybė atmetė 
sukilėlių vienašališkai paskelbtas paliaubas 
ir birželio 8 d. pradėjo puolimą prieš 
albanų užimtus kaimus j šiaurės rytus nuo 
Skopje. Birželio 10 d. albanai sukilėliai jau 
buvo priartėję prie pat Skopje, užimdami 
kaimus 5 km atstumu nuo sostinės.

♦ Tebesitęsia susidūrimai tarp 
Izraelio kariuomenės ir palestiniečių, nors 
incidentų skaičius mažėja dėl JAV ir 
Vokietijos spaudimo tiek Izraeliui, tiek 
palestiniečių vadovybei. Jaser Arafat 
oficialiai laikosi paliaubų, bet jas atvirai 
laužo Hamas, Islamo Džihad bei visa eilė 
mažesnių palestiniečių organizacijų. Net 
didelė dalis Jaser Arafat palaikančios 
Fatah organizacijos narių atsisako 
nutraukti “intifadą” kol Izraelis plečia savo 
kolonijas Vakariniame Krante. Birželio 10 
d. Gazos ruože palestiniečiams paleidus 
keletą šūvių į žydų koloniją, Izraelio 
artilerija apšaudė kolonijos apylinkes ir 
užmušė tris arabes moteris palapinėse.

♦ Birželio 8 d. Tony Blair 
vadovaujama darbiečių partija įtikinančiai 
laimėjo Didžiosios Britanijos parlamento 
rinkimus. Atsistatydino pralaimėjusios 
konservatorių partijos lyderis William 
Hague, savo priešrinkiminėje kampanijoje 
pasisakęs prieš suartėjimą su Europos 
valstybėmis bei euro valiutos įsivedimą

♦ Rinkimus laimėjęs Tony Blair 
pertvarkė ministrų kabinetą. Svarbiausias 
pasikeitimas: buvęs vidaus reikalų

♦ Birželio 8 d. prezidento rinkimus 
Irane laimėjo ligšiolinis prezidentas 
Mohammad Khatami, surinkęs 77 %

jį išstatytus konservatorių kandidatus. 
Mohammad Khatami stengiasi reformuoti 
Irano santvarką, sušvelninti ekstremistų 
musulmonų dvasiškių įvestus įstatymus.

♦ Birželio 8 d. šiurpus nusikaltimas 
sukrėtė Japoniją. Osakos priemiestyje 
Ikeda buvęs pradžios mokyklos sargas 
Mamom Takuma įsiveržė per pamoką į 
vieną iš klasių ir peiliu nudūrė 7 mažas 
mergaites ir vieną berniuką, sužeidė 15 
vaikų ir mokytojų. Gydomas nuo psichinio 
sutrikimo, jis buvo paėmęs dešimteriopą 
vaistų dozę. Atsipeikėjęs žudikas prašo sau 
mirties bausmės.

♦ Birželio 11 d. kalėjime Terre Haute, 
Indianoje, JAV, įvykdyta mirties bausmė 
kitam žudikui - Thimothy McVeigh. 1995 
metų balandžio 19 d. McVeigh susprogdino 
bombą Oklahome City, nuo kurios žuvo 
168 žmonės. Tai jis padaręs norėdamas 
nubausti JAV valstybės organus, 
nesiskaitydamas su žmonių aukomis.

♦ Europos Sąjungos vadovybė
nusiminė, kai 54 % Airijos balsuotojų 
referendume atmetė Europos Sąjungos 
persitvarkymo projektą, norint nuo 2003 
metų priimti į Sąjungą 12 naujų valstybių. 
Šį projektą turėtų priimti visos 15 
dabartinių Europos Sąjungos narių, tačiau 
Airija yra vienintelė narė, kuri leidžia 
kiekvienam savo piliečiui pasisakyti 
ratifikacijos klausimu tiesioginiu 
balsavimu. Airijos ministras pirmininkas 
Bertie Ahem tikisi dar pakeisti valstybės 
piliečių nuomonę ateityje. n

Valio, valio, 
valio! Jau tikrai 
žinome, kad pa
slaptingoji lietu
vaitė tautiniais 
rūbais Sydney 
Momin Herald 
išspausdintoje 
nuotraukoje.

Tai - p. 
Konstancija 
Brunzaitė- 
Jurskienė.

Viena pirmų
jų ją atpažino 
mūsų redakcijos 
darbuotoja Jad

vyga Dambrauskienė; jos spėjimą netrukus 
patvirtino melbumSkė Viltis Kružienė, 1947 
metais tuo pačiu laivu “General 
Heintzelman” pasiekusi Australijos krantus. 
Tame laive ir daryta nuotrauka, kurią iš
spausdino SMH, o vėliau pakartojome ir mes. 

Šių eilučių autorės paklausta, kokios 
mintys ją užplūdo viename didžiausių 
Australijos dienraščių pamačius savo ir Jono 
Motiejūno nuorauką su tuometiniu šalies 
imigracijos ministru, p. Kastutė pasakė, kad 
kaip tik tą dieną SMH jai nepateko į rankas, 
bet kad jame yra jos nuotrauka, telefonu 
pranešė Sydnėjuje gyvenantys draugai Ji su 
vyru Vytautu į ją pasižiūrėjo kitą dieną 
bibliotekoje.

Pirmoji mintis buvo, kad nuotraukoje ji 
gražiau atrodo negu buvo gyvenime (ją 
pažįstantieji tai karštai neigia). Beje, 
nuotrauką “Mūsų Pastogėje” ponai Jurskiai 
irgi ne iš karto pamatė: lyg kokioje suspense 
dramoje MP Nr. 21 jie iki šiol negavo...

Ponia Konstancija papasakojo, kad 
pasveikinti Australijos valdžios atstovą ir jam 
įteikti Lietuvos vaizdų albumėlį jai teko todėl,

tiek). “General Heintzelman’’ atplaukė 800 
naujųjų australų, tarp jų - daugiau kaip 400 
lietuvių.

B Bonegjlos stovyklos Kastutė pasiprašė 
į Melburną, kur mokėsi slaugos ir kartu dirbo 
ligoninėje, po to -į DunoDy ligoninę, atlikusi 
prievolę, apsigyveno Sydnėjuje ir dirbo 
Concord ligoninėje.

Sydnėjuje Trocadero klube surengtame 
lietuvių Naujųjų metų baliuje susipažino su 
Vytautu Jurskiu, po metų už jo ištekėjo. 
Neilgai užsibuvusi Sydnėjuje jaunoji šeima 
vyro, Public Servant, darbo reikalais kiek 
pasikilnojus E vie tosįvie tą ilgai apsistojo BuHi 
(Wollongong) ir dabar ten tebegyvena. 
Netrukus p. Konstancija pradėjo dirbti 
bibliotekoje, tarp knygų praleido didžiausią 
gyvenimo dalį.

Mėgstamiausias jos laisvalaikio 
užsiėmimas - rankdarbiai

Kitais metais šeimyninio gyvenimo 50- 
rnetį švęsiantys p. Jurskiai užaugino ir į 
mokslus išeido sūnus Biul ir Victor, dukrą 
Anna Mary, džiaugiasi penkiais anūkais

Paprašyta atskleisti ilgo ir laimingo 
šeimyninio gyvenimo paslaptį, p. Konstancija 
pasakė: “Begalinė mano kantrybė”. Tbo metu 
netofi telefono ragelio pasigirdo vyriškas “khe, 
khe,khe”. Kaip tai suprasti, paklausime kitais 
metais, jų auksinio jubiliejaus proga. 
Geriausios sėkmės jo belaukiant!

Ir dar viena maloni naujiena! Tikėsite ar 
ne, bet sulaukėme savanorio, kuris sutinka, 
nori ir gali įsijungti į Lietuvos įvykių 
apžvalgininkus. Tai mūsų ex australietis, 
persikėlęs į Lietuvą. Kas jis toks, sužinosite 
vėliau. Vienos “suspense” dramos atskleidimo 
vienoje MP užtenką.

BJL

Lietuvos įvykių apžvalga
Ateita išlpsL
tragiškiems įvykiams ir aukoms pagerbti 
planuojama daug renginių. Sudarydamas 
Valstybinę komisiją genocido aukoms 
pagerbti, Lietuvos Seimas, Žmogaus teisių 
komiteto nuomone, parodė, koks reikšmingas 
šaliai yra skaudžių istorijos puslapių 
atminimas.

Kauno radfofonas švenčia 75-metį
Minint Kauno radiofono įkūrimo 75-metį 

prie pastato, kur ir dabar veikia Lietuvos 
radijo ir televizijos Kauno programų direkcija, 
atidengtos memorialinės lentos. Viena jų 
primena, kad per Kauno radiofoną 1941 metų 
birželio 23-iąją Lietuvai buvo paskelbta 
laikinosios vyriausybės “Nepriklausomybės 
atstatymo deklaracija”.

1926 metais birželio 12 d. pirmoje 
transliacijoje nuo miesto centre esančio 
Vytauto kalno buvo perduoti Eltos 
pranešimai Kauno radijo stotis netrukus tapo 
viena galingiausių pasaulyje, girdima ne tik 
Europos, bet ir JAV, Afrikoje.

Kauno radiofono pirmasis direktorius 
buvo Petras Babickas, bendradarbiavo ne tik 
žymiausi tarpukario žurnalistai, bet ir meno 
kūrėjai. Tarp jų - dainininkė Beatričė 
Grincevičiūtė, rašytojai Antanas Miškinis, 
Kazys Inčiūra, taip pat aktoriai, skaitovai

Radiofono istorija ir Kaune veikiantis 
Išeivijos institutas praturtėjo pirmojo Kauno 
radijo stoties direktoriaus inžinieriaus Alfonso 
Jurskio archyvais, kuriuos per ilgus tremties 
dešimtmečius išsaugojo dabar visam laikui 
gyventi į Kauną grįžusi jo duktė Snieguolė 
Jurskytė.

Vytauto Didžiojo universitete atidaryta 
unikalių fotografijų paroda, taip pat įvyko 
Kauno radiofono istorijos tyrinėtojų 

konferencija. Atskiras pranešimas joje buvo 
skirtas Paryžiaus aukštosios radiotechnikos 
mokyklos absolvento, I rango karo inžinie
riaus, kelių knygų autoriaus, 1966 metais JAV 
mirusio AJurskio asmenybei ir darbams.

Lietuvos dvarai laukia
Vilniaus apskrities viršininko profesoriaus 

Algirdo Kudrio iniciatyva, surengta diskusija 
apie dvaro sodybų ir senųjų parkų pritaikymą 
šių dienų poreikiams. Dalyvavo kultūros 
paveldo tyrinėtojai, restauratoriai, turizmo 
organizatoriai, verslo atstovai

Tarpukario Lietuvoje, pagal žemės 
reformos registracijos duomenis, būta daugiau 
kaip trys tūkstančiai dvarų. Šiaurės Lietuvoje, 
derlingose žemėse, dvarai būdavo dideli, su 
prabangiais rūmais, gerai suplanuotais 
parkais, smėlynuose - daug kuklesni, jų 
savininkai valdė mažesnes teritorijas. Apie 
Vilnių, pavyzdžiui, kas tris kilometrus - vis 
naujas dvaras.

Dvarai, kaip teigia Paminklų restauravimo 
instituto gamybos direktorius Ričardas 
Stulpinas, - tai ištisa mūsų gyvensenos epocha, 
sistema, apimanti XIV-XX amžius. Nors 
entuziastų pastangomis buvo parengtas dvarų 
tyrimo, apskaitos, apsaugos ir pritaikymo 
programos projektas, tačiau Vyriausybė jos 
nepatvirtino ir dvarų kultūra, pasak 
R.Stulpino, tarsi buvo išbraukta iš mūsų 
is toruos.

Dvarų žemės išdalytos bežemiams po tris 
hektarus, rūmus, suskaidytus į dvidešimt ar 
trisdešimt mažų butukų, leista privatizuoti 
laikiniems gyventojams.

Šiandien visoje Lietuvoje turime vos 
keletą suremontuotų, pritaikytų naujiems 
poreikiams ir gerai prižiūrimų dvarų -

Keletą dvaro sodybų, atsiėmę žemę ir 
pastatus, jų savininkai yra pritaikę kaimo 
turizmui

Trakų istorinio nacionalinio parko 
direktoriaus pavaduotojas Algimantas 
Stankevičius diskusijos dalyviams pristatė 
Užtrakio dvaro sutvarkymo ir pritaikymo 
planą, primindamas kad Vilnių, lyg 
brangakmenių karoliai, supa trys didžiojo 
prancūzų landšafto architekto Eduardo 
Andrė suprojektuoti parkai

Į laikinąjį nekilnojamųjų kultūros vertybių 
sąrašą įtraukta800daugiau ar mažiau išlikusių 
dvarų. Valstybė, kaip buvo pabrėžta 
diskusijoje pas Vilniaus apskrities viršininką, 
tikrai nepajėgi jais pasirūpinti - neturi 
finansinių galimybių. Tad vienintelė išeitis - 
privatus kapitalas, verslininkai. Tačiau 
verslininkams būtinos garantijos, patikimai 
veikiantis kompensavimo mechanizmas. Jie 
nori, kad prieš įsigyjant ar išsinuomojant 
kultūrinę vertę turintį dvarą 2 anksto būtų 
pateikiami reikalavimai, kurių bus privaloma 
laikytis. Daugelyje Europos šalių, pavyzdžiui, 
galioja įstatymai, numatantys įvairių lengvatų 
dvarų savininkams, jeigu jie bent trejetų 
mėnesių per metus įsileidžia turistus. Pas mus, 
deja, šioje srityje dar daugybė neaiškumų, 
juridiniai dokumentai prieštarauja vienas 
kitam. Patekęs į įstatymų kryžkeles, buvusį 
entuziazmą baigia prarasti Siesikų dvarą 99- 
eriems metams išsinuomojęs verslininkas 
Audrys Matulaitis. Rūrms, kurie net pilimi 
vadinami, jis prižiūri, ketina savo lėšomis 
restauruoti, tačiau negali gauti žemės, be 
kurios koks nors verslas vargiai ar įmanomas. 
Diskusijos dalyviai apgailestavo, kad mes 
neturime netgi dvaro statuso.

(Ši Lietuvos įvykių apžvalga parengta pagal Lietuvių grįžimo į Tėvynę 
informacijos centro elektroniniu paštu siunčiamą informaciją)

Sutaikyti iš Roldškfo psichiatruos 
SgonBės pabėgę mtstekėfiai

Neseniai 2 Rokiškio psichiatruos ligoninės 
buvo pabėgę du pacientai - pavojingi 
nusikaltėliai: 35 metų panevėžietis Smilius 
Grigas ir 26 metų Telšių rajono gyventojas 
Darius Zubavičius. Paryčiais bėgliai jau buvo 
spėję padaryti nusikaltimą.

Jie pabėgo apie vidurnaktį. Abu po du 
kartus teisti vyrai buvo laikomi vienoje 
palatoje. Abu vyriškai sugebėjo pasprukti pro 
langą, jį dengiančias suveriamas grotas bei 
perlipti trijų metrų aukščio mūro sieną.

Trečiadienio rytą apie 6 valandą abu 
bėgliai pasirodė Čižų kaime netoli Kamają 
Įsibrovę į vienišos moteriškės namą, bėgliai 
grasindami šeimininkei peiliu ir fiziniu 
susidorojimu, pagrobė mobiliojo ryšio 
telefoną, rūbus, peilius, kirvį bei 42 litus. 
Moteris apie atvykėlius pranešė policijai.

Trečiadienį apie lOvalandą netoli Kamajų 
girininkijos pavyko sulaikyti D.Zubavičių. 
Kiek tolėliau nuo jo buvo pastebėtas 
panevėžietis S.Grigas, tačiau jis spėjo 
pasislėpti miške.

Fbhcįjos departamento atstovas spaudai 
pranešė, kad ketvirtadienį Kalvių kaime buvo 
sulaikytas ir S. Grigas. Pasak pranešimo, 
sulaikant antrąjį įtariamąjį, pastarasis 
pasipriešino policijos pareigūnams. 
Policininkai panaudojo šaunamąjį ginklą ir į 
koją sužalojo S. Grigą.

S.Grigas į Rokiškio ligoninę atvežtas kovo 
22 dieną, jam iškeltos bylos dėl sukčiavimo, 
plėšimo ir išžaginimo.

D.Zubaviousyra nužudęs tėvą Jis skyriuje 
gydomas nuo praėjusių metų kova
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BEWMIOMEMfeJ BARUOJE

Vieneri metai Melboumo lietuvių gyvenime
(Pagal ALB Melboumo Apylinkės 

Valdybos pirmininko Andriaus Vaitiekūno 
pranešimą)

Pernai metiniam susirinkime daviau 
išsamesnį pranešimą apie mūsų pirmos 
kadencijos metus, tai to ir nekartosiu

Pirmiausia tai, kas sudarė valdybą. Prieš 
dvejus metus į ją buvome išrinkti penkiese: 
Irena Vūkišienė, Raimundas Samsonas, dr. 
Kazys Zdanius, Feliksas Sodaitis ir aš. 
Pernai pasitraukė dr. Kazys Zdanius, bet į 
jo vietą įstojo Gediminas Statkus, kuris jau 
metus buvo ėjęs vicepirmininko pareigas. 
Irena VHkišienė jau ketverius metus užėmė 
sekretorės pareigas ir Raimundas 
Samsonas jau trejus metus tvarkė mūsų 
finansinius reikalus iždininko rolėje. 
Feliksas Sodaitis rėmė valdybos darbus 
visuose kituose reikaluose.

Valdybos posėdžiai vyko čia, Lietuvių 
namuose, kas ketvirtą/šeštą savaitę. Kaip 
įprasta, teko mums aptarti ir įgyvendinti 
valdybai kilusius užplanuotus reikalus 
susijusius su Melbourne lietuvių 
bendruomene.

Į tai įėjo vidiniai bendruomenės 
veikimo darbai, bei atstovavimas ir 
dalyvavimas Melboumo lietuvių vardu - ar 
tai buvo su australų įstaigom, ar su 
kitatautėmis vietinėmis grupėmis, ar su 
įvairiais asmenimis ir organizacijomis iš 
Lietuvos, įskaitant, aišku, bendravimą ir 
darbą su kitais Australijos lietuviais bęi jų 
organizacijomis.

Paminėsiu tik svarbiausius valdybos 
momentus per paskutinius vienerius 
metus:

• suruošėm Gedulo ir Vilties dienos 
minėjimą, kuriame įtraukti į minėjimo 
ruošą ir pastatymą buvo įvairūs asmenys 
ir vienetai, įskaitant jaunimą. Po minėjimo 
buvo rodoma video juosta dideliame 
ekrane "Šiaurės Golgota" - dokumentinis 
filmas sukurtas Lietuvoje ir Sibire;

• pernai, Valstybės šventės proga taip 
pat suruošėm minėjimą, kurį užbaigėm 
rodydami video juostą - pasikalbėjimą su 
Vilniaus universiteto prof. Gudavičium 
apie Mindaugą;

• pernai lapkričio mėnesį pravedėm 
rinkimus 10 Melboumo lietuvių 
bendruomenės atstovų į ALB Krašto 
Tarybą, kurie dalyvavo Tarybos 
suvažiavime Sydnėjuje, 2000 gruodžio 
mėnesį.

• suruošėm pasikalbėjimą su trim 
neurologėm iš Kauno Medicinos 
universiteto klinikų.

• palaikėm glaudžius ryšius su 
Viktorijos Daugiakultūrine komisija, kuri 
mus finansiškai parėmė pernai 1,200 dol 
sumoje;

• turėjome ryšius su individualiais 
nariais, turinčiais teisę prašyti 
kompensacijos iš Vokietijos valdžios už 
priverčiamą darbą, nacių prievolę;

• teko talkinti Raudonajam Kryžiui, 
ieškant informacijos apie lietuvius;

Poilsio valandėlę Melraurno Lietuvių namuose Andrius \faitiekūnas (dešinėje) su Sėtuvių 
parapijos klebonu tėvu Egidijumi AroašhimL Ritos Baltušytės nuotr.

• kaip įprasta, teko aptarti bei sudaryti 
kartu su bendruomenės organizacijomis šių 
metų bendruomenės veiklos kalendorių;

• šiemet pavedėm Vasario 16 minėjimo 
organizavimą mūsų Melboumo skautams, 
Džiugo tuntui. Norėčiau visiems skautams, 
ypač tuntininkei Rasai Statkuvienei 
padėkoti už labai įdomiai suruoštą Vasario 
16 minėjimą. Buvo nepaprastas minėjimas, 
kitokia forma negu esame įpratę ir malonu 
matyti taip aktyviai dalyvaujant mūsų 
jaunimą;

• paskutinis dalykas, kurį norėčiau 
paminėti, buvo vajaus suruošimas telkti 
pinigus Vasario 16-sios gimnazijai 
Vokietijoje, sugedus jos krosniai - 
Melboumo lietuviai jos remontui suaukojo 
1,111 dol Gimnazija už tai mums labai 
padėkojo.

Dabartinė valdyba šiandien pasitraukia 
iš pareigų. Ieškome naujų bendruomenės 
narių, kurie perimtų šį darbą. Norėčiau 
padėkoti visiems valdybos nariams, 
kruopščiai ir darniai dirbusiems valdybos 
visuose reikaluose. Irena, Raimundai, 
Gediminai, Kazy, ir Feliksai, ačiū Jums 
labai. Buvo tikrai malonu dirbti su Jumis.

Baigdamas norėčiau valdybos vardu 
visiems mūsų bendruomenės nariams ir 
organizacijoms (o pastarųjų Melbourne 
turime daugiau kaip 30 aktyviai veikiančių) 
padėkoti už damų ir vieningą bendravimą 
su Apylinkės Valdyba ir linkime, kad toks 
geras, kūrybingas bendradarbiavimas ir 
toliau tarp mūsų bendruomenės narių 
vystytųsi

Andrius Vaitiekūnas

Smagi Pertho lietuvių golfo popiete
Sporto ir pramogų klubo “Tauras" 

vadovybė, norėdama paįvairinti golfo 
žaidynių vietas, nutarė gegužės 17 dieną 
norinčius žaisti golfininkus sukviesti į 
Burswood golfo aikštę, esančią netoli 
kazino. Į kvietimą atsiliepė 9 golfininkai, 
iš kurių 2 galėjo žaisti tik po 9 duobutes. 
Sudarytos dvi grupės po 4 žaidėjus; jie 
naudojosi motorizuotais golfo vežimė
liais, talpinančiais po 2 asmenis su jų 
golfo reikmenimis.

Rungtynės prasidėjo apie pusiau 
vienuoliktą vai Visus ten žaidžiančius 
golfininkus prižiūrėjo “maršalka” tikslu, 
kad niekas netrukdytų laiko ir galėtų 
golfą pabaigti dar nesutemus. Aikštė 
(course) nelengva, labai daug ežerėlių, 
žolė šalia gražiai nupjautų žaidimo kelių 
- labai aukšta, tad greitas žaidimas 
mūsiškiams buvo neįmanomas. Kiekvie
nas žaidėjas ežerėliuose paskandino 
nemažiau kaip po 3 sviedinukus. Norin
tieji juos iš vandens išimti trukdė laiką, 
o ieškojimas sviedinukų ilgose žolėse taip 
pat gaišino laiką. Prižiūrėtojas ragino 
skubėti ir neatsilikti nuo priekyje žai- 
džiančiųjų. Iškilo ir tam tikrų nemalonu
mų, bet jis privertė mūsiškius-praleisti 
vieną duobutę. Žaidynės, nors su nuoty
kiais, buvo įdomios ir prisimintinos, ir 
užbaigtos laiku. Visi dar buvo pavaišinti 

Melxximo Lietuvai klubo nariams
Pranešame Melboumo Lietuvių klubo nariams, kad metinis Klubo narių susirinkimas | 

| įvyks rugsėjo men. 22 dieną, šeštadienį, 2 vaLpąp. Lietuvių namuose.
ŠiaismetaisKlubovaldyboskadendjąbaigiašievaldybosnariai-RitaMačiulaitienė, ■ 

Zigmas Poškaitis ir Benediktas Kaminskas. Taip pat iš Klubo valdybos pasitraukė 
Z-Augaitis, todėl prašome klubo narius siūlyti kandidatus sekančiai 2001 - 2003 m 
Klubo valdybai

Kandidatų siūlymo formas galima gauti pas baro vedėją arba pas klubo valdybos I 
narius. Užpildytas formas grąžinti mandatų komisijai iki liepos 15 d. !

' Ibį) pat pranešame, kad yra nemažai narių, nesusimokėjusių nario moksčio, todėl |

stikline alaus, nes tai buvo įskaityta į 
kainą. Laimėjo George Karbo ir Alfredas 
Siebertas - daug žaisdami ir 
užsiskaitydami tik partnerio geresnįjį 
rezultatą kiekvienai duobutei. Staigmena 
šį kartą buvo ta, kad laimėjusieji turėjo 
parūpinti gėrimus. Niekas dėl to 
neprieštaravo, net ir laimėtojai.

Kaip iš anksto buvo sutarta, po 
rungtynių visi nuvyko pas p.p. Francus 
pavalgyti, pasikalbėti ir sužinoti žaidynių 
rezultatus. Nors žaidė tik 9 žmonės, 
pabendrauti atvyko 17 ir Siebertų sūnelis. 
Nuotaika buvo linksma, visi jautėsi kaip 
namuose. Žaidėjai skundėsi savo nelai
mėmis: kad prarado sviedinukus, skundė
si ir dėl prižiūrėtojo griežtų reikalavimų, 
tik niekas nepasisakė, kad pavargo 
bežaisdamas.

Malonu buvo kalbėtis ir juokauti - 
seniau nesimačiusiems kalbos niekad 
nepritrūksta. Apie dešimtą vakaro atėjo 
laikas skirstytis ir nors-šeimininkai prašė, 
kad dar pabūtumėm, laikas buvo susi
prasti ir spausti namo. Išeidami sakėm, 
kad reikia dažniau tokius subuvimus 
organizuoti.

Labai ačiū Daliai ir Vytui Francams 
už tokio gražaus ir įdomaus popiečio 
surengimą. Valė Repševičienė

“Žinutės ”

Dainų ir šokių ansamblis “Pynimėlis” 
(faktai ir skaičiai)

Ansamblis “Pynimėlis” įkurtas 1986 įspūdingiausi ir stipriausi kūriniai
m Tai reprezentacinis Panevėžio miesto 
saviveiklinis kolektyvas, kuris daug 
koncertuoja ir atstovauja Panevėžio 
miestą Lietuvoje ir kitose užsienio 
valstybėse.

Ansamblio veikloje dalyvauja apie 370 
dalyvių, liaudies meno mylėtojų, kuriuos 
vienija ir ugdo aštuoni vadovai - 
profesionalai.

į ansamblį priimami 6-7 metų vaikai, 
kurie daug metų mokomi dainavimo, 
muzikos, šokio meno, supažindinami su 
lietuvių liaudies papročiais ir folkloru. 
Ansamblio repertuaras sudaromas iš 
autentiškų ir stilizuotų lietuvių liaudies 
dainų ir šokių, taip pat iš specialiai 
“Pynimeliui” choreografų sukurtų šokių, 
kompozitorių parašytos muzikos.

Ansamblį sudaro šokėjai, muzikantai . 
ir dainininkai, kurie koncertuoja kartu. 
Didžioji dalis yra šokėjų. Tai - dvi 
paruošiamosios ir penkios koncertuojan
čios grupės, šokėjai į grupes skirstomi 
pagal amžių. Tai 6-8 metų, 9-11 metų, 15- 
16metų ir 17-18 metų amžiaus grupės. 
Šokėjai dėvi lietuvių liaudies kostiumus 
ir atlieka įvairių regionų šokius.

Muzikantai - tai liaudies instrumentų 
orkestras ir kaimiškos muzikos kapela 
kurie dažniausiai groja atskirai, bet gali 
groti susijungus kartu.

Liaudies instrumentų orkestras 
naudoja įvarius lietuvių liaudies 
instrumentus: birbynės, kanklės, 
lumzdelis, skrabalai, skudučiai, 
skrabaliukai, įvairios tarškynės, 
barškynės, būgneliai, rageliai.

Kaimiškos muzikos kapela naudoja 
tradicinius, gerai žinomus visame 
pasaulyje instrumentus. Tai - akordeonas, 
armonika, smuikas, lūpinės armonikėlės, 
klarnetas, kontrabosas, triūba, 
trombonas, mušamieji ir kt.

Chore dainuoja apie 50 vaikų. Yra dvi 
grupės: paruošiamoji ir pagrindinė. Patys 

atliekami kartu - muzikantų, šokėjų ir 
dainininkų, kai kartu grojama, šokama 
ir dainuojama.

“Pynimėlis” dalyvavo šiuose folkloro 
festivaliuose ir koncertinėse kelionėse: 
1989 m - Rusijoje. 1991 m - Anglijoje, 
Latvijoje. 1992 m - Vokietijoje. 1994 m 
- Ukrainoje, Latvijoje, Lenkijoje, 
Vokietijoje, Prancūzijoje. 1995 m. - 
Vokietijoje, Prancūzijoje, Olandijoje. 
1996 m - Latvijoje, Anglijoje, Ispanijoje, 
Prancūzijoje. 1997 m Latvijoje, Turkijoje, 
Olandijoje, Vokietijoje, Anglijoje, 
Belgijoje, Lenkijoje. 1998 m. - 
Australijoje, Turkijoje, Vengrijoje, 
Estijoje, Anglijoje, Ispanijoje. 1999 m - 
Latvijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, 
Anglijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Tinise. 
2000 m - Latvijoje, Olandijoje, Čekijoje, 
Prancūzijoje.

Konkursai:
1995 m. - Vilniuje “Kadagio” 

konkurse IV vieta. 1996 m. - Vilniuje 
“Aguonėlės” konkurse I vieta.

Anglijoje “Langoleno” konkurse dvi 
III vietos. Ispanijoje “Contonigros” 
konkurse IV vieta. 1997 m Anglijoje 
“Langoleno” konkurse III vieta. 1999 m 
Ispanijoje “Contonigros” konkurse IV 
vieta. 2000 m. Prancūzijoje “Dijono” 
konkurse III vieta. Nominacija 
geriausiam Lietuvos dainų ir šokių 
ansambliui ir prizas “Aukso paukštė”.

Koncertas Sydnejuje 01.07.2001, 2.30 
p.p.

Bilietų kaina $15.00 suaugusiems, 
vaikams iki 15 metų veltui.

Vakaronė - kas nori po koncerto 
$15.00.

Kreiptis dėl užsisakymo vakarienei: 
Aldona Stasiūnaitienė tel.: 9638 6204, 
Onutė Kapočienė tel 9724 9749.

(Ankščiau spausdinama medžiaga 
gauta iš Lietuvos konsulato Sydnėjuje)
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METUWOJE_______________________________________

Pasas su Vyčiu - iš meilės ir išskaičiavimo
Neseniai Vilniaus “Lietuvos ryto” 

krepšininkas amerikietis Ericas EOiottas 
pranešė apie savo norą tapti Lietuvos 
piliečiu ir žaisti šalies krepšinio rinktinėje.

Jei viskas klostysis sėkmingai, jis gali 
tapti 714-uoju Lietuvos piliečiu, kuriam 
nuo 1993 metų pilietybę išimties tvarka 
suteikė mūsų šalies prezidentai

Tik kelios dešimtys jų neturi kraujo 
ryšių su Lietuva. Visiems kitiems Preziden
tas savo teise j išimtį pasinaudojo taisyda
mas Pilietybės įstatymo spragas.

Kas jie - įvairių užsienio valstybių 
piliečiai, panorę dar ir Lietuvos pilietybės?

Vienas garsiausių bei prieštaringiausiai 
vertinamų užsieniečių, kuriam Prezidentas 
padarė išimtį pilietybei gauti, - Šabtajus 
Kalmanovičius.Suteikti Lietuvos pilietybę 
šis verslininkas paprašė jo remiamai Kauno 
“Žalgirio” krepšinio komandai gerai 
pasirodžius Euroįygos turnyre 1999 metais. 
Jis turi Izraelio ir Rusijos pilietybes.

Lietuvoje 1947 m. gimusio Š.Kalmano
vičiaus tėvai prieš karą buvo Lietuvos pilie
čiai, bet teisės atgauti pilietybę neteko 
išvykęs Izraelį.

Lietuvoje gyveno šešios Šabtajaus tėvo 
ir keturios motinos protėvių kartos. Visa 
motinos šeima buvo išžudyta Ramygaloje, 
o motiną nuo 1943 metų trejus metus slėpė 
lietuvių Balčikonių šeima iš Kauno.

“Aš turiu skolą Lietuvai, todėl finansa
vau “Žalgirį”, dariau daugelį kitų dalykų, 
apie kuriuos kol kas dar neatėjo laikas kal

AMERIKOJE

38-sis Amerikos Lietuvių fondo suvažiavimas
Gegužės mėnesį Lemonte įvyko 38-sis

Lietuvių Fondo narių suvažiavimas
Suvažiavime aktyviai dalyvavome 4 PLB

Vaidybos nariai Regina Kučienė suvažiavime 
kabėjo apie LF dr. Antano Razmos vardo 
$25,000 vienkartinę nedalomą premiją 
švietimo srityje.

Premijai pasiūlyti 14kandidatų iš Lietuvos 
ir išeivijos, šios premijos laimėtoją parinks 6 
asmenys: komisijos pirmininkė Regina 
Kučienė, “Draugo” redaktorė Danutė 
Bindokienė, PLB Lituanistikos katedros 
vedėja prof. dr. Violeta Kelertienė ir iš 
Lietuvos dr. Egidijus Aleksandravičius, dr. 
Darius Kuolys irdr. Remigijus Motuzas.

Premija bus iteikta šių metų lapkričio 
mėnesio pradžioje per LF metinę vakarienę 
Aš sveikinau LF suvažiavimą PLB Valdybos 
vardu, padėkojau už LF didelę paramą PLB 
bei kraštų Lietuvių Bendruomenėms ir buvau 
vienas iš suvažiavimo pirmininkų, kartu su

Pijušo Dulkelės nuotykiai 

bėti. Dėl tos pačios priežasties remiu Kau
no žydus, išlaikau Kauno sinagogą. Su savo 
artimaisiais susitariau, kad po mirties mane 
palaidotų Kaune”, sako Š.Kalmanovidus.

Š.Kalmanovičiaus tėvai kiekvieną 
vasarą ilsisi Druskininkuose. Gavęs 
Lietuvos pilietybę, Kalmanovičius tvirtino, 
kad po pasaulį važinėja tik su lietuvišku 
pasu Anot jo, verslui lietuviškas pasas nėra 
reikalingas - svarbu banko sąskaita.

Tačiau Lietuvos pasas Š.Kalmanovičiui 
suteikė daugiau judėjimo laisvės. Pavyz
džiui, jam nebereikia vizos vykstant į Latvi
ją. Neseniai su žmona ir dukterimi jis 
atostogavo Jungtiniuose Arabų Emyratuo
se - su Izraelio pasu į šią šalį nebūtų galėjęs 
įvažiuoti. Anot Š.Kalmanovičiaus, 
keliaudamas su “Žalgiriu”, jis tapo Lietu
vos ambasadoriumi daugelyje kraštų, ku
riuose iki tol apie Lietuvą niekas negirdėjo.

Mados istorikas Aleksandras 
Vasiįjevas-Gulevičius, 1998 metais gavęs 
Lietuvos pilietybę, “Lietuvos ryto” 
korespondentės Paryžiuje paklaustas, kam 
jam reikia Lietuvos pilietybės, kone 
užsigavo.

Jis pareiškė iš motinos pusės esąs 
Gulevičius. Gulevičiai Lietuvoje gyveno 
nuo pat Lenkijos ir I jetuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės susijungimo. Jis ir dabar 
įsikūręs Pavilnyje, name, kurį 1906 metais 
kartu su savo broliu pastatė jo senelis.

Jis prisipažino, kad Lietuvos pilietybė 
jam suteikia galimybę atsiimti daug žemių

Stasiu Baru ir dr. Vytu Narčučiu
Suvažiavime buvo perrinkti 51F Tarybos 

nariai dar vienai trejų metų kadencijai (Stasys 
Baras, Saulius Gyvas, Vytautas Kamantas, dr. 
Vytas Narutis ir Arvydas Tamulis) ir naujai 
išrinktas Vaclovas Kleiza. Kiti LF Tarybos 
nariai yra: dr. Kazys Ambrazaitis, 
dr.Gediminas Balukas, Kęstutis Jecius, 
Povilas Kilius, Vytenis Kirvelaitis, Daina 
Kojelytė, Vadovas Momkus, Algirdas Ostis, 
dr. Antanas Razma, Rūta Staniuliene, 
Ramona Steponavičiūtė-Žemaitienė, dr. 
Jonas Valaitis.

LF pagrindinis kapitalas šiuo metu yra arti 
11 milijonų dolerių gautas iš7,000+ LF narių. 
Pusė kapitalo gauta iš palikimų. Dabartinis 
LF tikslas yra siekti 20 milijonų doL 
pagrindinio neliečiamo kapitalo sumos, kad 
kas metai būtų galima dalinti po kelis mĄonus 
dolerių lietuviškiems reikalams - švietimii, 
kultūrai, jaunimui ir Lt Suvažiavimas prašė 
JAV ir kitų kraštų Lietuvių Bendruomenių 
šiais metais pravesti naujų narių ir aukų 

aplink Pavilnį. “Kai tik gavau 
pilietybę, Lietuvoje ėmiau be 
perstojo darbuotis. Operai 
“Hoffman-no istorijos” 
sukūriau visus kostiumus bei 
dekoracijas. Dabar Trakų 
festivaliui kuriu kitos operos 
kostiumus. Mar-kučiuose 
surengiau porą parodų, 
suruošiau keletą konferencijų, 
parengiau publikacijų. 
Pagaliau padėjau dizaineriui 
Juozui Statkevičiui prasimušti 
į Paryžių”, - vardijo mados teoretikas.

A.Vasiljevo-Gulevičiaus nuomone, 
Lietuvai būtina daug plačiau atsiverti: “Esu 
už tai, kad Lietuva visiems tiems, kurie gali 
bei nori, leistų turėti dvigubą pilietybę. Tai 
praplėstų lietuvių ratą. Lietuva taptų labiau 
kosmopolitiška, nes kol kas ji tebėra ypač 
provinciali ir užsisklendusi”.

Apie Lietuvos pilietybę buvo užsiminta 
ir pasaulinio garso violončelininkui 
Mstislavui Rostropovičiui, itin daug 
nuveikusiam garsinant Lietuvos meną, 
tačiau menininkas mandagiai atsakęs, kad 
yra apsisprendęs niekada nebūti jokios 
šalies piliečiu - tokios nuostatos jis laikosi 
nuo tų laikų, kai jam buvo atimta Sovietų 
Sąjungos pilietybė.

Tuomet pilietybę menininkui buvo 
pasiūliusios iš karto keturios valstybės: 
Didžioji Britanija, Vokietija, Prancūzija ir 
JAV. Nenorėdamas užgauti nė vienos jam 
padėjusių šalių, jis atsisakė visų pasiūlymų.

M. Rostropovičius po pasaulį keliauja su 
Monako ir Šveicarijos dokumentais bei JT 

telkimo vajus LF naudai savo apylinkėse.
Pagal LF Tarybos ir Valdybos pirmininkų 

ir Finansų Komisijos pirmininko Sauliaus 
Čyvo pranešimą, LF investicijos ir pinigai yra 
labai gerai tvarkomi ir investuojami. Per 
praėjusių mėnesių akcijų biržos didelį 
nukritimą LF turimos akcijos nukentėjo tik 
maždaug apie 1% (viena%), kai kitos insti
tucijos yra praradę kelias dešimtis procentų. 
Praėjusių metų pabaigoje LF turėjo daugiau 
kaip 3 milijonus dol nerealizuoto pelno.

Suvažiavimo metu iš dabartinio LF 
tarybos pirmininko dr. Antano Razmos, LF 
Valdybos pirmininko Povilo Kibaus ir LF 
Pelno Skirstymo Komisijos pirmininko 
Kęstučio Jeciaus sužinojau, kad Lietuvių 
Fondo Pelno Skirstymo Komisija šiuo 
metu susipažįsta su gautais prašymais. 
Komisija yra gavusi apie 170 prašymų 
studentų stipendijoms ir apie 170 prašymų 
įvairių projektų paramai iš JAV Lietuvos ir 
kitų užsienio kraštų. Prašymų suma yra per 
kelis milijonus dolerių. LF Taryba šių 2001 
metų pelno skirstymui yra davusi 1 milijono 
dolerių sumą. Tai jau antri metai kai bus 
skirstoma po milijoną dolerių. Birželio 29 d.

Verslininkas SXalmancvičius (k.) Lietuvos pasą jau 
turi, o krepšininkasE.EMIottas- siekta.

geros valios ambasadoriaus pasu
Kultūros ministras G.Kėvišas sako, kad 

pasaulinio garso Rusijos žvaigždės Maja 
Pliseckaja, Rodionas Ščedrinas, Vladimiras 
Vasiljevas, Jekaterina Maksimova, Jelena 
Obrazcovą, Nikolajus Petrovas, būdami 
mūsų šalies piliečiai, tuo pabrėžia, kokia 
Lietuva jiems reikšminga. Tačiau 
Prezidentūra sulaukia piktų laiškų bei 
telefono skambučių dėl garsių Rusijos 
menininkų, gavusių Lietuvos pilietybę.

“Lietuvos ryto” korespondentas 
Maskvoje peržiūrėjo šūsnis pastarųjų metų 
straipsnių apie garsius Rusijos menininkus, 
jų interviu Rusijos spaudoje, tačiau nerado 
užuominų apie Lietuvos pilietybę.

To nepatvirtino ir garsioji balerina 
M.Pliseckaja. Pernai pakviesta į radijo stotį 
tiesiai paklausta, kas ją su vyru, garsiu 
kompozitoriumi, sieja su Lietuva, atsakė, 
kad ten gimė jos mama ir ten yra kažkas 
panašaus į giminės lizdą... O apie jiems už 
nuopelnus suteiktą pilietybę nutylėjo.

Pagal “Lietuvos rytą"

Lemonte bus PS Komisijos posėdis, kuriame 
bus apklausinėjami kai kurie prašytojai (kaip 
JAV LB, PLB, Lietuvių Tyrimo ir Studijų 
Centras, kiti). Pagrindinis skirstymas bus 
birželio 30d. LFTarybos 18-kos narių posėdis, 
kuris galutinai tvirtins LF PSK paskirstymą, 
bus liepos 12 d. ar 13 d. Sužinosime LF PSK 
galutinius rezultatus liepos 14 d. arba vėliau 
LF Pelno Skirstymo Komisijoje yra: LF 
Tarybos nariai Kęstutis Jedus, dr. Vytas 
Narutis, Ramona Steponavičiūtė-Žemaitienė 
ir antrininkas advokatas Algirdas Ostis; JAV 
LB atstovai dr. Vytautas Bieliauskas, dr. Ona 
Daugirdienė, Aleksas Vitkus ir antrininkė 
Elena Skalisienė. LFPSK posėdžiuose 
stebėtojais dalyvauja LFTarybos pirmininkas 
dr. Antanas Razma, IF Valdybos pirmininkas 
Povilas Kilius, LF Garbės Komiteto 
pirmininkas dr. Jonas Valaitis ir LF Tarybos 
sekretore bei LF reikalų vedėja Alė Razmienė 
(kuri protokoluoja posėdžių eigą ir 
nutarimus).

Linkėjimai ir iki kito laiško.
Vytautas Kamantas 

PLB Vaidybos pirnūuhkas

Čia netolimai kaimynei 
Dviratis susigadino: 
Balnas per žemai nusėdęs, 
Svyruodami ratai rieda. 
Šaunus “Piteris” Dulkelė 
Patarnaus gražiai našlelei.

Dviratis ir vėl kaip naujas, 
O našlelė taip laiminga, 
Kad banknotą gan širdingai, 
Spraudžia į Pijušo saują. 
Dulkė tarė: “Kaimynėle, 
Aš neimsiu pinigėlių!”

Tad našlė vardu Loreta, 
Skanių valgių pagaminus, 
Ir dar kiek pasidabinus, 
Dulkę pakvietė ant pietų. 
Pijus atnešė kaimynei 
Bonką “Riccadonna” vyno.

Laikas jaukiai jiems prabėgo 
Jie pietavo, jie šnekėjos;
Pijus į namus kai ėjo,
Toks smagumas juos pagavo -
Kad Loreta pasistiepus, 
Pijaus nosį pabučiavo!—

Stasio Montvido eflės ir piešiniai
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Žemaitės pasiekimai Lawn Bowls
sporte

Emilija Žilienė prie savo Taurių. 2001 m.

Noriu pasveikinti savo žmoną Emiliją 
Žilienę - Kesminaitę su naujais 
laimėjimais Lawn Bowls sporto šakoje.

1984 m. pradėjusi dirbti St. įves 
Bowling klube Sydnėjuje, Emilija žengė 
pirmuosius žingsnius šiame sporte. St. 
įves klube susidarė lengvesnės sąlygos 
treniruotis. Būdama pradžiokė, norėjo 
kuo greičiau pasiekti geresnių rezultatų, 
treniravosi tris ar keturis sykius į savaitę. 
Klubo nariais buvo 150 moterų ir 250 
vyrų. Jau antri metai Emilija priimta į 
aukščiausią to klubo moterų komandą, 
kur žaidė A2 lygyje:.

1991 ir 92 m. dvejus metus iš eilės 
Emilija laimi klubo moterų ketvertuko 
čempionatą.

1993 m. moterų Pennant St. įves klube 
ji laimėjo A2 pirmenybes ir perkeliama 
į Al Pennant. Emilija dalyvavo tose 
pirmenybėse ir tais pačiais metais tapo 
St. įves klubo čempione.

Išėjus į pensiją, mes grįžtame gyventi 
į Morningtoną, įsijungiame į 
Morningtono Civic Bowling klubą. 
Emilija gauna vietą Al komandoje. 
Metus baigė antra vieta Peninsul States 
Singles ir Peninsul State ketvertuke.

Per 8 metus žaisdama Momington 
Civic Bowling klube Emilija 4 sykius iš 
eilės laimėjo pirmenybes ir vieną kartą 
buvo trečia, vieną kartą antra. 
Paskutiniuosius dvejus metus - vėl 
pirmosios vietos.

1999 m. Emilija laimėjo Peninsul 
State ketvertuko čempionatą.

2001 m. ji tampa Momington Civic 
Bowling klubo čempione. Laimėjusių 
klubo čempionatą vardai įrašyti klubo 
garbės lentoje. Čempionai taip pat gauna 
teisę žaisti Masters turnyruose.

Linkiu Emilijai ištvermės ir sėkmingai 
toliau skinti laimėjimus.

Leonas Šilas

Marcinkonytė ne Marcmkeviūtė
Gerbiama p. Redaktore, mano pavardė 

nėra Marcinkevičiūtė, kaip Jūs mane 
pakrikštijote po straipsniu "Atsisveiki
nimas su Vyt Neverausku”.

Gerai žinau, kaip žmonės yra jautrūs 
dėl pavardžių iškraipymo. Kai redagavau 
“Adelaidės Lietuvių Žinias”, gaudavau 
daug pylos dėl vienos raidės, pavyzdžiui 
“ė” vietoje “ie” ar atvirkščiai

Man tas daug nerūpi tik kiti žmonės 
pagalvoja, kad tai kito žmogaus parašyta.

Su geriausiais linkėjimais ir pagarba

V.Marcinkonytė-Neverauskienė

Gerbiamos p. Valės ir visų, visų, visų 
nuoširdžiai atsiprašome. Daugiau taip 
nedarysime.

REDAKCIJA

Atviras pasiūlymas

Ar išsipildys mano sapnas?
Važiuoju traukiniu. Žmonės kalbasi, 

ratai ritmiškai darda, vagonas švelniai 
siūbuoja. Užmigau. Ir sapnuoju: esu 
didžiulėje tamsioje girioje, medžiai 
storiausi, samanoti, retkarčiais pasirodo 
stumbras, girdžiu -staugia vilkas, net klaiku 
darosi Staiga viskas susisuka į vamzdelį ir 
aš, nors užuodžiu dujas, bet įlendu į jį, 
slenku slenku ir vamzdelio gale prislenku 
prie gražios šokinėjančios liepsnelės, kuri 
cakt ir įsiveržė į mano krūtinę. Netikėtai 
traukinio stabdžiai suklykė, vagonas 
truktelėjo ir aš atsibudau. Mano širdyje 
degė liepsnelė. Ta pati Iš sapno.

Ką reiškia mano sapnas? Kas išaiškins? 
Nėr Lizdeikos, nėr Krivių Krivaičio. O 
liepsnelė degina širdį. Negalėdamas sapno 
išsiaiškinti, skambinu į Lietuvių Klubą. Ir 
staiga, dar nebaigus spausti telefono 
mygtuką - supratau sapno reikšmę.

Ta liepsnelė - tai “Skautų Amžino 
Laisvės Aukuro” liepsnelė. Ta liepsnelė - 
tai protėvių atminimas, ypatingai tų, kurie 
krito už Tėvynę ir kurie dar kris. Ta 
liepsnelė - mus per amžius šildė ir jungė, 
prie jos skautai vakarais dainuoja, vaidina, 
džiaugiasi ir susidraugauja. Th liepsnelė - 
tai simbolis mūsų nenutraukiamo 
prisirišimo prie Lietuvos ir jos kultūros.

Todėl siūlau, broliai skautai, 
sukruskime ir pastatykime mažą šventyklą 
Lietuvai, su amžina liepsnele, savuose 
namuose - Lietuvių Klube.

Taip pat prašau Lietuvių Klubą prisidėti 
prie šio plano, gauti atitinkamus leidimus 
iš Bankstown Council, parinkti tinkamą 
vietą lietuviškuose namuose.

2003 m birželio mėn. Sydnėjaus Skautų 
Vyčių Geležinio Vilko Būrelis švęs savo 
gyvavimo 50 metų sukaktį. Tikiu, kad iki 
šios datos viskas gali būti paruošta ir 
įvykdyta. ” ' **

Kas uždegs amžiną Lietuvišką 
Liepsnelę? Tai turėtų būti žmogus, kovojęs 
už Lietuvą ir pasitarnavęs skautiškam 
jaunimui Todėl siūlau skautininką Teodorą 
Rotcą, kuris kovojo dėl Lietuvos ir kuris 
yra vienintelis Sydnėjuje likęs skautų 
Geležinio Vilko būrelio įkūrėjas.

Tikiu, kad 2003 metų birželyje mes visi 
galėsim pasišildyti prie Amžinos 
lietuviškos Liepsnelės.

Kajus Kazokas

Nenori būti naivus
Gerbiamos Redaktorės, kadangi 

redakcija rašinius taiso ir skelbia savo 
nuožiūra, tai paskutinio M. P. numerio 
redaktorės skiltyje sakinys “Jis buvo naivus 
žmogus ir tikėjo ką rašo laikraščiai” turėjo 
būti patikslintas ir skambėti taip: “Jis buvo 
naivus žmogus ir tikėjo kas rašoma “Mūsų 
Pastogėje”.

Kad nebūtų abejonės, pridedu dvi 
iškarpas: vieną iš M.P. ir kitą iš Daily 
Telegraph Kam tikėti?

Tai tik vienas pavyzdys su dokumentiniu 
įrodymu. Bet M.P. labai dažnai pasitaiko 
netikslumų tai rašiniuose, tai nuotraukose.

Jūsų VjtasV
(mažaraštis)

“Mūsų Pastogė”

Bodies of mum 
and daughter < 

found under ice
The Daily Telegraph

Motinos dienos Brisbanėje atšvaitai
Gerbiamieji! Siunčiu keletą nuotraukų iš Motinos dienos minėjimo Brisbanėje Gal

rasite vietos “Mūsų Pastogėje” įdėti ir iš mūsų padangės keletą nuotraukų.
Su geriausiais linkėjimais Regina Pfatkauskienė

Pagerbtosios motinos (iš kairės): L.Gakas, G.Bagdon ir M -Katinas. E.Wicks nuotr.

Deklamuoja Sietynas Kubilius.
Raimondas Mališauskas skaito savo
kūrybos eilėraščius Motinos garbei

Scenoje - Kaziukas ir Vytukas Milvydai

Nori viešai padėkoti

Gerb. Redakcija, šiuo laišku noriu viešai labiausiai dėkui už tai, kad puikiai sukurtas
padėkoti asmenims suruošusiems įdomią 
popietę, skirtingą nuo buvusių panašių 
renginių, skirtų Lietuvos kariuomenės dienai 
paminėti. Šioje popietėje pirmą kartą 
pamatėme dokumentinį filmą apie 
Laikinosios Rinktinės susikūrimo istoriją, 
gyvus likusius Rinktinės dalyvius, išklausėme 
jų prisiminimus. Taip pat išgirdome gen. 
Povilo Plechavičiaus balso įrašą, tai - 
susitarimo pokalbiai su tuolaikiniais vokiečių 
politikais.

Dėkui organizatoriams A Kramiliui ir 
Lolitai Kalėdienei už suruoštą parodėlę, o 

Lietuvoje dokumentinis filmas buvo rrums 
parodytas. Daugelis mūsų, gyvendami toli nuo 
Lietuvos, nebuvome matę kaip atrodo 
šiuolaikinė Lietuvos kariuomenė savo pilnoje 
aprangoje ir manevruose.

Tūo pačiu linkiu sėkmės Lolitai 
Kalėdienei jos steigiamai misijai - atnaujinti 
karinę sutartį tarp Lietuvos ir Australijos 
valstybių, kuri buvo pasirašyta dar 1922,1926 
ir vėlesniais metais, bet nebepratęsta.

Jadvyga Dambrauskienė
CondeB Park, NSW
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SPORTAS
Australuos krepšinio žvaigždėms lietuviai - seni pažįstami 

Rita Baltušytė

Krepšinio mėgėjai Lietuvoje išgirdę Gaze 
pavardę, tuojau prisimins, jog tai simpatiška 
besišypsantis Australuos olimpinės rinktinės 
“Boomers” kapitonas Andrew Gaze, kuris vos 
neverkė, kai šiemet Sidnėjuje Lietuva iš australų 
paveržė bronzos medalį.

Paminėjęs Gaze pavardę Australijoje, 
dažniaušmbūsiperklaustas: “Kais Gaze, tėvas 
ar sūnus?”. Mat, kengūrų žemėje nemažiau 
garsus ir Lindsay Gaze, vienas krepšinio 
pradininkų ir garsiausių žaidėjų šioje šafyje. Jau 
daugelį metų jis treniruoja “Mdbumo tigrus” 
(Mdbourme Tigers).

Lindsay Gaze, krepšinį pradėjęs žaisti 1955 
metais, netrukus ėmėsi ir trenerio darbo su 
jaunių grupe. 1971-siais, kai tėvas pradėjo 
treniruoti suaugusių jų komandą šalies lygiu, 
šešiametis Andrew Gaze jau vienerius metus 
buvo praleidęs savo mokyklos krepšinio 
aikštelėje.

Su jais abiem kalbėjomės po popietinės 
treniruotės “Melburno tigrų” klubo treniruočių 
komplekse šiaurinėje Mdbumo dalyje (beje, 
nepertohausiai nuo Lietuvių klubo). Andrew 
Gaze yru šios komandos kapitonas.

Sūnus

...“Melbourne Tigers” treniruotėje šio 
krepšinio klubo salėje, mažesnėje negu 
normali aikštėje, su trinus krepšiais kova vyko 
tik dėl vieno E ją Buvo girdėti vien žaidėjų 
šauksmai ir aukšto dažnio garsai, labai 
primenantys padangų cypimą staigiai stabdant 
automobilį (jis kilo sportbačių padams

su raudonu apvadų grindimis). Tarp žaidėjų 
E kart galėjai pažinti ilgais raudonais šortais

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

Tęsinys, pradžia MP Ne 1-23

Nuo to ryto, tėvas visada važiavo su mama. 
Aš buvau pilnai atsakinga už antrą vežimą 
Paskubomis palikom ūkelį. Mūsų giminės 
sekė mus. Artilerijos ugnis ir bombardavimas 
vis artėjo. Danguje nuolat kovėsi naikintuvai. 
Mačiau tėvą plakant arklius be pasigailėjimo, 
kad jie temptų vežimą kuo greičiau. Aš dariau 
tą patį su savo arkliais, nes bijojau pasimesti 
nuo ją

Karts nuo karto atsisukus žvilgtelėjau į 
Avietę ir mačiau ją stabdant mano vežimą 
jos trumpoms kojoms buvo sunku paskubinti 
didžiulį korpusą Neužilgo įvažiavom į mišką 
kur pikiu tempu vyko kautynės. Abstulbau 
nuo spiegiančią veriančių per ausis artilerijos 
sviedinių gaisą kurie lėkė virš mano galvos ir 
sproginėjo šalimais. Buvau siaubo apimta nuo 
troškinančių parako dūmų ir naujai uždegtų 
gaisrą Bet kad ir kaip smarkiai aš plakiau 
arklius, aš pradėjau atsilikti nuo savo tėvų 
vežimo. Atsigręžiau pasižiūrėti kas darosi su 
Aviete ir pamačiau kaip vienas iš mūsų 
giminių nupjovė jos virvę ir paleido ją nuo 
vežimo. Norėjau pasipriešinti jam už tai, bet 
mano baimė pasimesti nuo mano šeimos 
mane užčiaupė. “Jėzau Kristau, padėk man,” 
pradėjau šaukti. Staigą arkliai šoko į priekį. 
Šaudymai nesiliovė. Aš girdėjau medžius 

lūžtant ir iš automatų kulkas kalenant 
Brrrmr... Brmrrrr... Cak... Cak... Cak... 
Šoviniai lėkė pro mano ausis ir sprogo 
krisdami aplink vežimą Arkliai persigando 
nuo sprogstančių kulkų po jų kojom ir pasiuto 
lėkti, traukdami mane su vežinu £ paskutinių 
jėgų. Aš sustingau K baimės, bet stebuklingai 
išlaikiau vadeles savo rankose ir taip pasivijau 
savo tėvus. Irvėlmanpasirodė Šventas Fėtras. 
“Skubėk.. Skubėk.. Mergaite, būk drąsi..
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ir ne ką trumpesniais marškinėliais 
apsirengusį Australijos olimpinės rinktinės 
vėliavnešį Andrew Gaze ir iki pusės Esirengusį 
“Boomers” milžiną Marką Bradtke.

Žaidimą stebėjo ir karts nuo karto jį 
sustabdęs su žaidėjais kalbėjosi ūgiu nė 
vienam jų neprilygstantis žilaplaukis - 
ilgametis “Melburno tigrų” treneris Lindsay 
Gaze. Bo vieno tokių pokalbių jis iš aikštės 
pasitraukė susiėmęs galvą rankomis, nors ir 
nenustodamas šypsotis...

201 cm ūgio 65 kg sveriantis po Liūto 
ženklu (1975 liepos 25, liūtai draugiški, bet 
mėgsta, kad jų klausytų) gimęs Andrew Gaze 
į mano klausimus atsakinėjo gaivindamasis 
vandeniu (kaip vėliau paaiškėjo, tai jo 
mėgstamiausias ir... vienintelis gėrimas).

- Ar labai pavargstate per treniruotes?
- Dabar esu truputį pavargęs. 

Treniruojamės du kartus per dieną. Šiandien 
valandą 8 ryto koncentravomės į metimus. 
Apie dvi valandas popiet šlifavome greitį. 
Dieną prieš rungtynes treniruojamės tik E 
ryto.

- Kaąp atrodo eūmė jūsų diena?
Aš keliuosi labai anksti - septintą, nes iki 

treniruotės turiu nuvežti mergaites į mokyklą 
Iki treniruočių salės man - apie pusvalandis 
automobiliu.

Paklaustas, kokią mašiną vairuoja, 
krepšininkas kiek nustebo. Šiuo metu tai 
Mitsubishi.Mašinąkasmetnaująduodaklubas.

Andrew turi tris dukteris - viena eina į 
mokyklą, kita į darželį, trečia tik pradeda 
vaikščioti. Su žmona Melinda susipažino dar 
neturėdamas dvidešimties, ji buvo vieno 
komandos draugo sesuo, vedė 1992metais.

Jie gyvena, vidutiniame keturių miegamųjų

Greičiau...” Kada mes galutinai išlindome E 
tos peklos, mano tėvas atsisuko į mane ir 
garsiai šūktelėjo “O, Viešpatie... Mes 
pervažiavome per patį vidurį nūšio.”

Kada pasiekėme bažnytkaimį, arklių 
nugaros žibėjo nuo prakaito, E jų nasrų veržėsi 
putos, o jų pervargę muskulai drebėjo be 
sustojimo. Tėvas sustabdė savo arklius prie 
mažos pelkės, o aš iš paskos. Ten mes 
tempėme kibirus vandens tol kol arkliai 
atsigėrė. Vėliau jis pripylė maišelius avižų ir 
užkabino jiems ant galvų pasistiprinti “Šiam 
kartui turės tiek jums užtekti,” sakydamas tai 
jis paglostė juos. Aš paliečiau nesenai 
nupjautą kabančią virvę gale vežimo ir sau 
sušnabždėjau. “Aš taip mylėjau tave Aviete... 
Sudiev mano drauge visam.” širdis užplūdo

ir pabučiavau virvės galą
Arklius ilsinant vėl pradėjome girdėti 

artėjančius ir tankėjančius spraginus. Kelias, 
į kurį turėjome įvažiuoti, buvo pilnas 
pabėgėlių, vokiečių kareivių ir tanką Visi 
bėgo nuo nūšio lauko. Mano tėvo akys buvo 
pilnos baimės, kai jb atsisuko į mane. “Mes 
turime užvažiuoti kaip nors ant šito vieškelio, 
nes tas yra vienintelė kelias, kuris veda per 
Nemuno tiltą Sek mane... Mūsų visų gyvybės 
priklauso nuo to...” susijaudinęs, tėvas žiūrėjo 
man į akis, tvirtai spausdamas rankas. “Iki 
šiol tu taip gerai valdei arklius. Ale, pasistenk 
ir dabar,” jis drąsino mane, kaip 
beišmanydamas. Mes laukėme kurį laiką šalia 
vieškelio, bet man atrodė lyg buvo amžinai 
Tada tėvas kažkaip įsiskverbė tarp 
pravažiuojančių vežimų. Aš irgi mėginau 
skverbtis paskui jį, mušdama savo arklius tol 
kol jie tiesiog lipo į tėvo ratus. Staigą pajutau 
aštrų skausmą per veidą ir kūną Žvilgtelėjus, 
pamačiau, kad tai buvo kito vežimo vežėjas. 

name, nieko beprotiška, pasak ją patogus 
rajonas, gera kaimynystė.

- Ką darytumėte, jeigu nežaistnmėte 
krepšinio?

- Sunku tai įsivaizduoti, nes krepšinis - ir 
mano profesija ir mėgstamas laisvalaikio 
užsiėmimas. Tikriausiai, mano veikla vis tiek 
būtų susijusi su sportu. Juk ir universitete 
studijavau fizinį auklėjimą Man ir dabar 
patinka kitos sporto šakos. Žaidžiu golfą, 
nepergeriausiai, tenisą Man taip pat labai 
patinka žiūrėti rungtynes, ypač futbolą pagal 
Australijos taisykles.

- Žmonės Lietuvoje mano, kad jūs tebai 
malonus žmogus, ar taip ir yra? (Vienoje 
anketoje Andrew yra prisipažinęs, kad jo 
blogiausias įprotis -pergąrsiai kalbėti RB.)

- Manau, kad nesu sunkaus charakterio, 
lengvai prisitaikau prie kitąįviską žiūriu gana 
paprastai, atsipalaidavęs. Žinomą aikštėje, 
kur vyksta kovą turi intensyviai kovoti, bet ir 
kovoti man patinka geroje dvasioje ir džiaugtis 
žaidimu, turėti iš jo malonumą. Geri 
konkurentai irgi teikia džiaugsmo.

-Jūs visada atrodot taip gerai Duriteisęs, 
kad norom nenorom kyb tiansūnas, ar jums 
gyvenime yra nutikę kas nors blogą ar baisu?

- Iš tikrųjų tai ne, negalėčiau prisiminti 
kokio vieno dėmesio verto atsitikimo, 
pasakyti, kad man kas nors baisu būtų atsitikę. 
Visokių smulkmenų, aišku, pasitaiko, bet 
mano gyvenimas yra profesionalus, įtemptas, 
didelė konkurenciją tai jau savaime įdomu ir 
linksma. Iksą 1991 metais man rankoje buvo 
užsikimšusi kraujagyslė, tai vienintelis 
rimtesnis susirgimas, o šiaip man sekėsi, 
neturėjau jokių didesnių traumų ar sužeidimą

- Ar turite kokių prietarų, laimingų 
asmenų?

- Iš tikrųjų, ne. Kai kurie vaikinai, aš 
pastebėjau, turi visokių ženklų, bet aš ne. Aš 
tiesiog apie tai negalvoju. Mano numeris 
dešimtas. Tą skaičių pasirinkau būdamas
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Jk ir vėl E visos jėgos pliekė man botagą 
“Nelįsk priešais mane, tu pasiutėle,” šaukė, 
norėdamas užkirsti man kelią “Jauna 
mergaite... Daryk ką tau tėvas sakė... Sakė...” 
vėl Egirdau šventą Petrą Klausydama tėvo ir 
švento Ffetro, apsipratau ir su skausmu. Staigą 
atsitiko stebuklas ir mano vežimas atsirado 
ant vieškelio tiesiai už to,kurį važnyčiojo tėvas.

Ffervažhioti per tiltą kuris buvo pastatytas 
ant plačios Nemuno upės, buvo būtiną nes 
kiekvieno gyvybė priklausė nuo persikėlimo į 
kitą pusę. Mano arkliai visą laiką tiesiog lipo 
į tėvo vežimą nes aš labai bijojau, kad 
neatsiskirčiau nuo ją Važiuojant per tiltą daug 
kartų buvau plakta su botagu ir išplūsta 
pamišusių vežiką už neįleidimą nei vieno 
įsiterpti tarp tėvo ir mano vežimo. Mūsų 
giminės atsiskyrė ir pradingo baimės ir išgąsčiu 
sumEusioje minioje. Aš girdėjau vyrus ieškant 
žmoną tėvus šaukiant vaikus ir kūdikius 
klykiant motinų glėbiuose. Nežiūrint viso to

mūsų visa šeima pervažiavo kartu per 
Nemuną į Vokietiją

Jau buvo sutemę kai aš atsisukau atgal 
pasižiūrėti. Tiltas buvo apsuptas didelių 
sprogimų ir gaisrą Lėktuvai šaudėsi virš jo, 
spjaudydami ugnį vienas į kitą o stiprios 
šviesos nenustojo kryžiavusios danguje. Kelias 
buvo pilnas pavargusių pabėgėlių. Mes 
važiavom ir važiavom. Aš irgi buvau taip 
pervargus, kad pradėjau užmigti, paleisdama 
vadeles E ranką Ro to užsidėjau jas ant savo 
kaklo ir palikau patiems arkliams sekti tėvo 
vežimą

Jau turbūt buvo po vidurnakčio, kai gąisrų 
pašvaistėje tėvas pamatė sukrautą kupstą 
šieno. Ten ir pasukom pašerti ir pailsinti 
arklius. Paskubom mama aprengė brolį, seserį 
ir bobutę šiltesniais drabužiai. Tada, per 
sprogimų švystelėjimus, ji pertverė mano 
skaudulius ir bėgo knistis; vežimą ieškodama 
džiovintos duonos ir kokios nors mėsos, nes 
mes visi buvome peralkę. Man kramtant

Kova dėl bronzos Sydnėjaus ofimpiadoje. 
Andrew Gaze (kairėje) ir Šarūnas
JasAevičais. Mindaugo Kulbio nuote 

aštuonerių ar devynerią Man labai patiko 
tada “tigrų” komandoje dešimtu numeriu 
žaidęs amerikietis Bruce Case (Kitas jo 
vaikystės idealas - Larry Bird. R.B.). Tai ir aš 
dar vaikystėje pasirinkau dešimtą numerį. 
Mano tėvas Lindsey Gaze žaidė keturioliktu 
numeriu ir daug kas manė, kad aš turėjau eiti 
jo pėdomis ir perimti jo numerį, bet aš likau 
prie dešimto.

- Ar jūs esate kada nors snsąpyfcę ar bent 
susignčyję su tėra dėl krepšmiu, kaįžaidėjas 
su treneriu?

- Ne, mes abu nesunkaus būdo, 
neįsitempę žmonės. Antra vertus, jo 
treniravimo stilius toks, kad leidžia kuo 
daugiau pasireikšti žaidėjams, jis nėra koks 
rėkiantis, besikoHojantis treneris ir todėl 
konfrontacijai tiesiog nelabai lieka vietos.

(bus daužau)

(“Krepšinis”)

Alė (dešinėje) su broku ir seserimi.

sudžiūvusią piltą Egirdau kurtinantį sprogimą 
tilto pusėje. Didžiulis ugnies kamuolys 
pasirodė virš jo. Žmonės vėl pamišo. “Jie 
subombordavo tiltą.. Tiltas degą.. Nebėra 
kelio namo...”. Pabėgėliai E išgąsčio, 
nežinodami ką bedaryti, pradėjo draskytis ir 
bėgioti į visas puses. Mano mama irgi 
pasimetė, nes tamsoje negalėjo niekur rasti 
tėvo. Po ilgo ieškojimo, mes jį atradome 
miegantį su pusiau nugerta samagpnobonką 
kitoje šieno kupsto pusėje. “Aš tik atšvenčiau 
mūsų laimingą persikėlimą per Nemuną ir 
pabėgimą nuo komunistą” tėtis mėgino 
teisintis ritamai po Esbiaivinimo. Užtruko ilgas 
laikas kol vėl įsibrovėme ant kelio, nes visi 
bėgo lyg pamišę nuo mūšio lauko. Kada 
pradėjo aušti, tėvas atrado žemėlapyje mažą 
keliuką Bet nesvarbu kur jb besuko, visur 
buvo begalės vežimų ant kelio. Važiuojant 
toliau į Vokietiją sprogimai pamažu aptilo. 
Rečiau ir bematėme rusų lėktuvus. Tėtis daug 
tankiau ilsino ir šėre mūsų arklius.
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Straipsnio autorė Vilė Marcmfamytė.
Gan niūrų trečiadienio rytą, gegužės 30 

d. gerokas būrys tau tiedu susirinko į Lietuvių 
Namus, vienos dienos kelionei į Adelaidės 
kalnus, suorganizuotą Lietuvių Pensininkų 
Klubo valdybos.

Klubas nustos veikęs, Valdybai pasitraukus iš 
pareigų ir nepajėgus sudaryti naujos. 
Maždaugpo mėnesio antro susirinkimo metu, 
pavyko įkalbėti nepamainomą Valdybos

veiklą į savo rankas. Visi lengviau atsiduso, 
nes E.Duchas yra pasižymėjęs kaip geras, 
sumanus organizatorius, pajėgęs suruošti daug 
gražių išvykų, iešmirnų, vakaronių ir kasmet

Sydnėjuje prisimintas gen. 
Plechavičius

Atkritaišlpd.
vokiečių sušaudytus. Šv. Mišių auką nešė 
kapitonė Lolita Lietuvos uniformoje ir šaulių 
uniformoje Juozas Keršaitis. Dienos 
skaitymus atliko ramovėnų pirm. A 
Kramilius.

Po pamaldų Lietuvių klube 14 vai vyko 
neeilinis minėjimas. Kapitonės Lolitos 
surengtoje parodoje buvo galima susipažinti 
su šimtais Lietuvos kariuomenės gyvenimo 
vaizdų nuo pat jos kūrimosi pradžios iš 
Lietuvos pasitraukus Rusijos kariuomenei 
Kitoje salės pusėje - A Kramiliaus nuotrau
kos ir “darželio” planas, kur iš jo310bataliono 
vokiečiai sušaudymui išsirinko 12 vyrų.

Minėjimą trumpu žodžiu atidarė Antanas 
Kramilius nušviesdamas tragišką Vietinės 
Rinktinės likimą Kapitonė Lolita Kalėdienė 
labai įdomiai kalbėjo apie Lietuvos 
kariuomenės kūrimąsi nusimetus okupacijos 
pančius. Fto trumpų kalbų buvo parodytas 
Lietuvoje sukurtas filmas “Nežinoma 
kariuomenė”. Jis buvo rodytas per Lietuvos 
Kariuomenės dieną pernai. Tai gyvų 
liudininkų - Vietinės Rinktinės, vėliau 
partizanų eilėse atsidūrusių vyrų pasisakymai 
Čia vėl didelė padėka kapitonei, kurios

pritaikytas rodyti per televiziją
Rengėjai taip pat dėkingi atsilankiusiai 

publikai ir kartu apgailestaują kad tarp 
susirinkusiųjų nesimatė Lietuvos karininkų 
sūnų ir musų jaunimo. Tai buvo pirma proga 
pamatyti šiuolaikinę, gražią Lietuvos 
kariuomenę ir išgirsti iš gyvų lūpų apie jos 
organizavimą ir dabartinę veiklą tarptauti
niuose įsipareigojimuose.

Plačiau apie šį minėjimą skaitykite kituose 
PAf numeriuose. .«>»_-

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 

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

Ttel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

ai iškylauja
pasižymėjusią Kalėdų eglutės popietę su 
įdomia programa ir turtingomis vaišėmis. 
Sekdami savo vadą sugrįžo ir senoji valdyba 
su kiek pasikeitusiu sąstatu. AdelaidSkiai 
labai laimingi.

Taigi, tą niūrų trečiadienio rytą, susėdę į 
liuksusinį autobusą, su linksma nuotaika 
pajudėjom link Handorfo. Pirm. HDuchas 
pasveikino kelionės dalyvius, palinkėjo gražiai 
praleisti išvykos dieną ir pristatė dvi šios 
kelionės dalyves K Lietuvos. Viena jų, tai 
adelaidiškiams gerai pažįstama aktorė iš 
Vilniaus Jūratė Aniulytė. Jūratė lankėsi 
Adelaidėj 1992 m per Australų Meno Dienas. 
Ji vaidino rež. E.Nekrošiaus pastatytoje 
A Čechovo dramoje “Dėdė Vania”. Tada 
Jūratė rimtai susirgo ir ilgesniam laikui 
pasiliko gydytis Adelaidėje; tada ją pažino ir 
pamilo daugelis tautiečių.

Dabar vėl sugrįžo į Adelaidę, gal kaip į 
antrus namus? Apsistojo pas Birutę ir Edą 
Duchus ir turėjo progos aplankyti senus savo 
bičiulius. Antra viešnia, tai p. L.Šlausto 
giminaitė, kuri labai šiltais žodžiais prakalbo 
į autobuse sėdinčius keleivius. Ji pasidžiaugė, 
kad buvo nepaprastai šiltai adelaidiškių 
lietuvių priimta, stebėjosi, kad taip toli nuo 
tėvynės tautiečiai išliko veiklūs lietuviškumo 
išlaikyme, tebėra kaip broliai ir seserys ir gyvi 
gimtojo krašto meilėje. Taip pat pasidžiaugė 
gražia bei įdomia Australuos gamta.

Hardorfe, išlipę iš autobuso, malonaus 
šoferio buvome pavaišinti kava ir sausainiais 
ir galėjome pamiklinti kojas bei apžiūrėti 
miestelio krautuvėles.

tesiekiame kelionės tikslą-Lobethal Čia

Padėka - “Kamertonui”
Jau du mėnesiai praėjo nuo Kauno 

mišraus choro “Kamertonas” koncertų 
Australijoje. Liko malonūs prisiminimai. 
Thčiau neužilgo pamatysime kitą ansamblį iš 
Lietuvos. Liko tik mėnuo iki Australijoje 
koncertuos Panevėžio tautinių šokių 
ansamblis ‘Tyrumėlis”. Šią naują koncertinę 
kelionę koordinuoja Henrikas Antanaitis, 
gavęs ALB Krašto valdybos sutikimą

Man teko garbė koordinuoti 
“Kamertono” koncertinę kelionę, tačiau be 
daugelio žmonių pagalbos Lietuvoje ir 
Australijoje, koncertai nebūtų įvykę. 
Pirmiausiai noriu padėkoti Auksei 
Patackienei ir Džiugui Dvarionui už 
susirašinėjimą eL-paštu Ačiū “Kamertono” 
choro pirmininkui Vytautui Normantui už 
visas pastangas suorganizuojant išvyką į 
Australiją ir sutvarkant visas kelionės kliūtis 
čia būnant Ir aišku, dėkoju choro vadovui/ 
dirigentui Algirdui Viesului, akompanuo-tojai 
Marijai Cepinskie nei, vice dirigentei Renatai 
Deltuvienei ir visiems choristams už dainas ir 
pasidalinimą su Australijos lietuviais maža 
dalele Lietuvos muzikinės istorijos.

Koncertai nebūtų sėkmingai praėję be 
įvairių žmonių prisidėjimo prie koncertų 
ruošos Sydnėjuje, Melbourne, Geelonge, 
Adelaidėje. Gavus papildomos informacijos 
iš visų miestų koordinatorių, noriu dabar 
viešai spaudoje Jums visiems padėkoti

Sydney
Dėkoju Sydnejaus Lietuvių klubo 

direktoriams, ypač Kęstui Protui ir Ramonai 
Zakarevičienei, Sydnejaus choro “Daina” 
dirigentei Birutei Aleknaitei, choro 
pirmininkei Aldonai Stasis bei visiems 
choristams, prisidėjusiems prie koncerto ir 

su vietiniais palydovais apžiūrėjome senąją ir 
naują liuteronų bažnyčias ir Lobetbal miesto 
pasididžiavimą - muziejų.

Liuteronai atvyko į Australiją bėgdami 
mjo religinio persekiojimo, maždaug prieš 200 
metų. Ten pat prie bažnyčios augą didžiulis 
ąžuolas ž Vbkietijos. Naujoji bažnyčia ypač 
graži, sūdai ąžuolo, puikūs vitražai

Muziejus mums, lietuviams, įdomus 
tuorrri, kad jį įkūrė mūsų tautietis, visiems 
pažįstamas Jonas Vanagas (miręs). 1956 m 
jis plačiai išgarsėjo Pietų Australijoje kaip 
Lobetbal miesto istorinio muziejaus įkūrėjas. 
Atvykęs į Australiją 1949 m apsigyveno 
Lobetbal, susidomėjo to miesto istorija ir 
susirūpino istorinių dokumentų bei 
medžiagos išsaugojimu. Laisvu nuo darbo 
laiku lankėsi pas žmones, rinko istorinę 
medžiagą, sugrupavo ją ir įkūrė muziejų, 
kuriame pavaizduota miesto istorija nuo 
įsikūrimo iki šių dienų.

Iškilmingame muziejaus atidaryme 
oficialiose kalbose buvo iškelti J. Vanago 
darbai, taip pat padaryta gera reklama 
Lietuvai Vanagas buvo paskirtas muziejaus 
garbės kuratoriumi Ant vienos sienos yra jo 
nuotrauka su anų laikų Pietų Australijos 
premjeru p. Playfordu. Sieną puošia ir 
Lietuvos Vytis su įdomia citata. Pagarba 
tautiečiui, kuris paliko lietuvio vardą australų 
istorijoje.

Pb tiekos įspūdžių sugužėjome į hotelį- 
restoraną pietų. Prie skaniai paruoštų pietų 
gavome po stiklą ar po du vyno iš Ftensininkų 
Klubo valdybos iždo.

Fb pietų kai kurie išvykos dalyviai susėdo 
prie “pokies” mašinų išbandyti laimę, kiti 
kalbėjosi įvairiom gyvenimo temom ir 

vakarienės suorganizavimo. Ačiū klubui už 
veltui suteiktą salę, Arminui Šepokui už salių 
sutvarkymą Romui ir Irenai Kalėdoms, 
Ramučiui Zakarevičiui, Onutei Kapočienei, 
Danutei Ankienei bei Parapijos komitetui už 
įvairią pagalbą ir Juozui Songailai iš Gold 
Coast už Sydnejaus ekskursijos ir koncerto 
įrašymą į vaizdajuostę.

Geelong
Dėkoju koncerto koordinatoriui Ted 

Reilly (ir už plakatų padarymą), ALB 
Geekmgo pirmininkui Stan Šutui ir visai 
Geekmgo apylinkės valdybai, Geekmgo 
lietuvių choro “Viltis” dirigentei Aldonai 
Scano ir visiems dainininkams, Geekmgo 
Apylinkės valdybos narei/virtuvės vadovei 
Genei Valaitienei ir visoms šeimininkėms, 
Geekmgo iždininkui Jonui Obeliūnui ir Jurai 
ReiDy už vertimus bei bendrą pagalbą

Melbourne
Ypatinga padėka Melbourne Dainos 

Sambūrio pirmininkei Danai Lynikienei, 
choro valdybos nariams ir visiems choristams 
už programos lankstymą bilietų sutvarkymą 
vakarienes ir po repeticijų vaišių suruošimą 
ir prisidėjimą prie koncerto ruošos. Zitai 
Prašmutaitei už Melboumo nakvynių 
sutvarkymą ir turistinių brošiūrų maišiukus. 
Melboumo Lietuvių klubui už veltui suteiktą 
salę. Kun. Egidijui Amašnri už gražius žodžius 
ir palaiminimą vakarienėje po repeticijos. 
Spaudos bendradarbėms Gražinai 
Pranauskienei ir Marijai Geštautienei Ftetrai 
Pranauskui už fotografavimą linui FVašmutui 
už koncerto įrašymą į vaizdajuostę.

Adelaide
Dėkoju koncerto koordinatoriui Vytautui 

Opulskiui, Adelaidės “Lithuania” choro 
dirigentui Jonui Pociui ir visiems choristams 
už “Kamertono” choro priėmimą koncerto, 
susipažinimo vakaro bei gegužinės Christies 
Beach “Baltija” suruošimo. Vytautui Straukui 
už “Kamertono” supažindinimą su Brighton 
muzikos mokyklos choru ir Algiui Karazijai 
už koncerto įrašymą į vaizdajuostę. Thip pat 
ačiū už finansinę pagalbą: ALB Apylinkės

lietuvių metraščio I tomo)
kvėpavo švariu ir labai šaltu kalnelių oru.

Grįžtant dar sustojome Woodsid’o 
miestelyje, kur aplankėm duonos kepyklą ir 
šokolado fabriką Kas pirko, kas ragavo, kas 
tik taip sau maklinėjo apžiūrinėdami 
šokoladinius skanėstus.

Linksmai skambėjo muzikos garsai 
autobuse riedant Adelaidėn. Išlipus prie 
Lietuvių Namų, keliautojai greit įsėdo į savo 
mašinas ir išnyko iš aikštelės, kur paliko 
Itetriukas paskutiniuosius išlydėdamas.

Mes dėkingi Ftensininkų Klubo valdybai

išvyką tikėdamiesi ateityje jų ir daugiau. 
Vyresnio (ir nebūtinai vyresnio) amžiaus 
žmonėms tai gražus išsiblaškymas iš 
kasdienybės, malonus pabendravimas su

Wė Marankonytė

valdybai, LKVS Ramovei, DYNE Manf. 
(Stasys & Noella Vaitkams), “Lithuania” 
chorui, Šv. Kazimiero bažnytiniams chorai, 
p. K Vanagienei ir Caritas Tarybai už vyną

Bendros padėkos
Dėkoju Gediminui Statkui už nakvynių 

Sydnėjuje suorganizavimą Charles llgani už 
bilietų paruošimą Vytautui Opulskiui už 
programos viršelio paruošimą Bronei 
Staugaitienci už programos vertimą į anglų 
kalbą “Mūsų Pastogė” ir “Tėviškės Aidai” 
laikraščiams bei SBS lietuvių radijo 
darbuotojam už pranešimus ir skelbimus apie 
“Kamertono” chorą

Ypatingai dėkoju visiems kurie 
apnakvydinote “Kamertono” dainininkus bei 
rėmėjus savo namuose .Taip pat dėkoju visoms 
organizacijoms arba pavieniams asmenims, 
kurie įteikėte “Kamertono” chorai asmenines 
dovanas, ir visiems padėjusiems dainininkei 
Žanetai, praradus lagaminą kelionėje. Gera 
naujiena iš Lietuvos, kad Žaneta grįžo į 
Lietuvą laiminga ne tik dėlžmorriųdosnumo,

Baigiant, noriu viešai atsiprašyti Canbe- 
rros lietuvių už tai, kad nepasiūliau Canberros 
bendruomenei priimti “Kamertono” chorą

Nekantriai dabar laukiame atvykstant iš 
Lietuvos Panevėžio “Pynimėlio” tautinių 
šokių ansamblio. Koncertai numatyti šia 
tvaiką

Canberroje šeštadienį, birželio 30 d., 
Sydnėjuje sekmadienį, liepos 1 d., vakaronė 
Melbourne penktadienį, liepos 6 d. 
Adelaidėje sekmadienį, liepos 8 d., Geelonge 
šeštadienį, liepos 14 d. ir Melbourne 
sekmadienį, liepos 15 d.

“Pynimėlio” jaunimas pragiedrins 
Australijos šaltas žiemos dienas lietuviškais 
šokiais ir muzika. Norintys daugiau 
informacijos apie “Pynimėlio” koncertus 
prašomi kreiptis į kelionės koordinatorių 
Henriką Antanaitį teL: (03) 9857 8338.

Birutė Prašmutailė

Melboumo Dainos Sambūrio dirigentė 
ALB Krašto Valdybes pirmininkė (& 

kultūros reikalams)
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Įvertindami Birutės Aleknaitės ilgametį darbą ir 
labai svarbų įnašą atliekant chorvedės pareigas 

Sydney Lietuvių “Dainos” choras rengia jai 
PAGERBIMO IR ATSISVEIKINIMO 

VAKARIENĘ,
kuri įvyks š.m. liepos mėn 6 d., 19.30 vai 

Sydney Lietuvių klube, Bankstown.
Organizacijos ir pavieniai asmenys kviečiami dalyvauti 
Vakarienės kaina $ 20.
Bilietus prašome užsisakyti klube tel. 9708 1414 ne 
vėliau kaip iki birželio 29 d.
Dėl smulkesnės informacijos prašau skambinti 
Giedriui Dryžai teL 9869 1636 arba Kęstučiui Protui 
tel 9649 7314

“Dainos” choro valdybaBirutė Aleknaitė

((■ , . -..........
Valstybės šventė Sydnėjuje

Pranešame, kad Valstybės šventės minėjimas Sydnėjuje įvyks š.m. liepos mėn. 8 
d. šia tvarka:

11.30 pamaldos Lidcombe bažnyčioje. Organizacijos prašomos dalyvauti 
organizuotai su savo vėliavomis.

2.00 vai p.p. Sydnėjaus Lietuvių klubo auditorijoje įvyks minėjimas.
Programoje poeto Juozo Almio Jūragįo paskaita ir meninė dalis, kurioje dalyvaus 

jaunimas, vyresnieji ir Sydnėjaus lietuvių choras “Daina”

ALB Sydnėjaus Apylinkės Vhldyba

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

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

www.Iithuaniandub.orq.au

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

ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

BIRŽELIO 24 D. 2.00 vai

Turgus
Birželio 21 dieną 12.00 vai.

PENSININKŲ POPIETĖ

LIEPOS 15 d. 1.00 vai.

KERMOŠIUS
Organizacijos ir pavieniai prekiautojai 

Iš anksto pradėkite ruoštis tos dienos prekybai 
,z•• ' ■ -
Rugpiūčio 12 d

LITERATŪRINĖ POPIETĖ

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

NARIAI PRAŠOM UŽSIMOKĖTI METINĮ NARIO MOKESTĮ

Narių ir svečių informacijai.

PARODA SYDNĖJAUS 
LIETUVIŲ KLUBE

Iki liepos 1 d. vakaro, Sydnėjaus 
lietuvių klubo svetainėje šalia baro 
kasdien veikia paroda

“Trėmimų prisiminimų 
vaizdai”.

Prieš 60 metų prasidėjusias lietuvių
deportacijas į Sovietų Sąjungos platybes matysime nuotraukose, žemėlapiuose, 
spaudos ištraukose ir plakatuose, parodančiuose sunkų pažemintų tremtinių 
gyvenimą.

Birželio mėn. 16 d. (šeštadienį), toje pačioje klubo svetainėje, didžiajame ekrane, 
matysime video filmą: “Mama, kur tu?” Tai vaizdai iš 1989 metų lietuvių jaunimo 
kelionių į Sibirą ieškoti savų tautiečių. Filmas trunka truputį daugiau kaip valandą.

Kviečiame visus tautiečius ir mūsų nelietuvius draugus tą parodą aplankyti ir 
prisiminti prieš 60 metų prasidėjusius mūsų krašto gyventojų skaudžius įvykius.

Rengėjai

“Pynimėlio” koncertai Australijoje
Canberroje - šeštadienį, birželio 30 <L, 1.30 vai. p. p.
Folk Dance Hall, 114 Maitland St, Hackett (prie Lietuvių būstinės).
Sydnejuje - sekmadienį, liepos 1 <L, 2-30 vai. p. p.
Lietuvių namuose, 16-18 East Terrace, Bankstown.
Adelaidėje - sekmadienį, liepos 8 d. 2.00 vai. p. p.
Lietuvių namuose, 6 Eastry St, Norwood.
Geelonge - šeštadienį, liepos 14 d. 3.00 vaL p. p.
Lietuvių namuose, Beauford Ave, Bell Post HiU.
Mebonroe - sekmadienį, liepos 15 d. 1-30 vai. p. p.
Lietuvių namuose, 44 Errol St, North Melbourne.
(Ansamblio CVžiūr. 3 psi.)

» VAKARIENĖ SU “PYNIMĖIJU” %
■ Š.m. liepos 1 d. sekmadienį Lietuvių klube Bankstowne po “Pynimėlio” ■
* koncerto ruošiama vakarienė. Norintieji dalyvauti prašome iki birželio 27 d.
■ skambinti Aldonai Stasiūnai tie nei teL 9638 6204 arba Onu tei Kapočienci te1.9724 ■
• 9749. Vakarienės kaina $15. Rengėjai «

KOVM 

n/N N^irT 

Join us for a great night 
7th July 2001 

A Starting at 7pm
Entry $10.00 

At 
40B Fiddens Wharf Road, 

Killara, 2071 
Liftai ■■tartauwiat will b« 

PraviM by tte Cawwittaa Bays 
There will be two lucky door prizes. 
Food and Drinks will be available. 

Special activities will also be run on the night

■ Pranešimas “Neringos” nariams .
Metinis Sydnėjaus lietuvių pensininkų klubo “Neringa” susirinkimas vyks J

■ birželio 21 d. 1 vai p. p., Sydnėjaus Lietuvių klubo valgykloje. '
| Visi nariai, o taip pat norintys tapti nariais, maloniai prašomi dalyvauti. |
i Po pasitarimų sėsime prie gardaus “švediško” stalo. i
1 “Neringos” valdyba 1
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