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Premijos savanoriams Melbourno lietuviams
Šių metų liepos 25 dieną Viktorijos atšvęsti savanorių veiklą Viktorijos dau- Viktorijos Daugiakultūrinė Komisija, 

Gubernatoriaus Rūmuose įvyko nepa- giakultūrinėje visuomenėje. Šiose iškil- pažymėti savanorių veikėjų nuopelnus už 
prastos iškilmės, skirtos pripažinti bei mėse buvo įteiktos premijos, kurias įkūrė jų darbus bei veiklą etniniuose reikaluose.

51-erių metų kultūrinę veiklą, praturti
nančią ne tik mūsų pačios lietuvių ben
druomenės gyvenimą, bet ir platesnį 
Australijos kultūrinį gyvastingumą.

Už virš 25-erių metų darbą vadovaujant

Birutė Prašmutaitė, Viktoruos Premjeras Steve Bracks ir Vytas Brazaitis Viktorijos 
Gubernatoriaus rūmuose.

Tai unikalios premijos, susijusios su šiemet 
Jungtinių Tautų paskelbtais Tarptautiniais 
Savanorių Metais, kurių metu norima 
iškelti bei platinti savanoriškumo vertybes.

Švenčiant šiais metais savanoriškumą, 
tenka žvilgterėti į pačias mūsų lietuvių 
bendruomenes. Kur gi būtų išeivių lie
tuviškas bendruomeninis gyvenimas be 
savanorių? Tik savanoriško darbo dėka 
pastatėme ir išlaikome tą lietuvybę, kuri 
jungia mūsų bendruomenę. Lai šie metai 
būna ir visų mūsų bendruomenės savanorių 
veikėjų šventė.

Šiose iškilmėse su malonumu sužino
jom, kad Melbourne lietuviai laimėjo tris 
tam tikrom kategorijom skirtas premijas.

Pats žymiausias apdovanojimas - 
Premjero Specialios Komendacijos Premija 
-buvo suteiktas Melboumo lietuvių chorui 
“Dainos Sambūris”. Šią premiją iš pačio 
Viktorijos premjero Steve Brads priėmė 
choro dirigentė Birutė Prašmutaitė. Šis 
apdovanojimas pažymi “Dainos Sambūrio”

ir ruošiant “Gintaro” tautinių šokių 
ansamblį, Daliai Antanaitienei buvo 
suteikta Individo Savanorio Premija. Tai 
įvertinimas jos ir viso “Gintaro” svarbaus 
įnašo į mūsų kultūrinį gyvenimą.

Vytui Brazaičiui buvo suteikta Jaunimo 
Premija, kuri skirta pažymėti iki 25-erių 
metų jaunimo pasiekimus savanoriškuose 
darbuose. Ją asmeniškai perdavė Viktorijos 
Gubernatorius John Landy. Tai pažymi 
Vyto savanorišką vadovavimą Australijos 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos propagandos 
reikalams, ypač ruošiant prieš pusmetį 
sėkmingai įvykusį X PLJ Kongresą.

Galima sakyti, kad šių premijų 
laimėjimai simboliškai pažymi visų mūsų 
savanoriškus darbus lietuvių bendruo
menėje. Tenka pasveikinti premijuotus 
mūsų bendruomenės veikėjus ir palinkėti 
jiems, bei visiems lietuviams savanoriams, 
tolimesnės sėkmės bendruomeninėje 
veikloje.

Andrius Vaitiekūnas
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Kas valdys Lietuvos dujas?
Dar neaišku, koks bus Vyriausybės 

sprendimas dėl didžiosios lietuviškos įmo
nės “Lietuvos dujos” privatizavimo. Kaip 
ir “Mažeikių naftos” atveju, kur vieni 
pritarė rusiškojo “LUKoil” įsitvirtinimui, 
o kiti - amerikietiškąja! “Williams” firmai, 
taip ir dujų atveju, tebesitęsia įtampa tarp 
tų jėgų, kurios remia rusiškąjį “Gazprom”, 
ir tų, kurie siekia, kad Lietuva nepasidarytų 
priklausoma nuo šio rusiškojo galiūno 
valios.

Šiuo metu Vyriausybė turės nutarti, 
kokio dydžio akcijų paketai bus parduoti 
jų norintiems. Kaip galima daugiau 
“Lietuvos dujų” akcijų nori įsigyti “Vakarų 
Lietuvos pramonės ir finansų korporacija”, 
kuri jau dalinai valdo du Rusijos dujų 
tiekimo tarpininkus: “Itera Lietuva” ir 
“Stella Vitae”. Tačiau ši korporacija yra 
susijusi su “Gazprom”, todėl jei akcijų 
didesnę dalį (nors 51%) įsigytų konsor
ciumas, kurį sudaro “Vakarų Lietuvos 
korporacija”, Bronislovo Lubio vadovau
jama “Achema” ir Rusijos koncernas 
“Gazprom”, tai pastarojo įtaka “Lietuvos 
dujose” būtų didžiausia. Šitokiai padėčiai 
susidarius, “Gazprom” nebus suintere
suotas užtikrinti alternatyvų dujų tiekimą 
iš Vakarų.

“Gazprom” dominacijai priešinasi 
Lietuvos dešinieji politikai, remiami kai 
kurių kitų grupuočių. Ekspremjeras An
drius Kubilius (Tėvynės sąjunga) ragina 
Vyriausybę laikytis politinių partijų susi
tarimo dėl “Lietuvos dujų” privatizavimo, 
kuris leistų valstybei turėti alternatyvą 
apsirūpinant dujomis ir integruoti Lietuvos 
dujotiekius į Vakarų tinklus.

Kalbos apie “Lietuvos dujų” privati
zavimą vėl atsinaujino po praėjusią savaitę 
įvykusios ūkio ministro Petro (resnos kelio
nės į Maskvą, kur, spaudos žiniomis, 
Rusijos dujų tiekėjas “Gazprom” pateikęs 

reikalavimą įsigyti 51% rengiamos priva
tizuoti bendrovės akcijų kartu su Lietuvos 
verslo atstovais. ’’Vienas iš strateginių 
valstybės interesų - turėti alternatyvą apsi
rūpinant dujomis, nebūti pasikabinus ant 
vieno vamzdžio”, - sakė A.Kubilius. Anot 
jo, netgi tokios didelės valstybės kaip 
Vokietijos įstatymai reikalauja, kad šalies 
Vyriausybė nuolat garantuotų apsirūpi
nimą dujomis iš trijų šaltinių. "Jeigu “Gaz
prom” kartu su savo antrinėmis įmonėmis 
Lietuvoje valdys kontrolinį akcijų paketą, jis 
niekada nebus suinteresuotas, kad į Lietuvą 
ateitų dujos iš alternatyvių šaltinių ”, - sakė 
A. Kubilius.

Andriui Kubiliui pritaria ir liberalas, 
trumpai buvęs premjeru Eugenijus Gentvi
las. Jis taip pat pabrėžia, kad šių dienų 
manevravimas akcijų padalijimu siekia to, 
kad “Gazprom” praktiškai kontroliuotų 
daugiau kaip 50% “Lietuvos dujų” akcijų 
ir tokiu būdu galėtų priiminėti sau nau
dingus sprendimus. Pastarosiomis dienomis 
j šiuos svarstymus įsitraukė ir Prezidentas 
Valdas Adamkus. Jo nuomone, "nėra pri
imtinas variantas vienintelio konsorciumo, 
kuriam iš anksto būtų skirtas nugalėtojo 
vaidmuo ”. Šis konsorciumas - tai “Vakarų 
Lietuvos pramonės ir finansų korporacija” 
veikianti kartu su B. Lubio “Achema”, ir 
abu suderinantys savo strategiją su Rusijos 
“Gazpromu”. Tačiau, kaip praneša “Lie
tuvos rytas” (rugpjūčio 31), “Vakarų Lietu-

Andrius Kubilius ir Eugenijus Gentvilas

Dviguba pilietybė
Rugpjūčio pradžioje Australijos Imig

racijos Ministras Philip Ruddock pranešė, 
jog krašto vyriausybė patvirtino savo 
sprendimą pakeisti pilietybės įstatymą. 
Tokiu būdu Australijos piliečiams bus leista 
priimti kitą pilietybę, neprarandant 
Australijos pilietybės. Naujas įstatymas 
įsigalios, kai bus atšauktas dabartinio 
įstatymo 18-sis paragrafas.

Per pastaruosius kelerius metus šiuo 
klausimu buvo plačiai ir viešai diskutuota, 
ir matėsi, jog dauguma nuomonių bei 
siūlymų iš principo rėmė dabartinį Vy
riausybės nutarimą. Po to, kai pilietybės 
taisyklių klausimą iškėlė specialiai sudaryta 
Australijos Pilietybės Taryba (Australian 

vos” grupuotės atstovai nori išlaikyti savo 
sąsają su “Gazpromu”, todėl “Lietuvos 
dujų” privatizavimo taisyklės dar kabo ore.

Be to, akcijomis yra suinteresuoti ir keli 
galingi energetikos koncernai Vakarų Eu
ropoje, todėl “Lietuvos dujų” privatizavime 
gali kartotis ta pati įtampa tarp Vakarų ir 
Rytų, kaip atsitiko su “Mažeikių nafta”. 
Kaip minėta, Prezidentas Valdas Adamkus 
pirmenybę teikia investuotojui iš Vakarų, 
kuris, kartu su Lietuvos valstybės akcijomis, 
turėtų daugumą ir iš to sekantį spren
džiamąjį balsą įmonės valdyme. Prezidentui 
yra nepriimtina, kad valdymą kontroliuotų 
dujų tiekėjas, būtent “Gazprom”.

Pratybos “Amber Hope 2001”
Rugpjūčio 29 d. Rukloje prasidėjo 

tarptautinės karinės pratybos. Jas pasvei
kino Prezidentas Valdas Adamkus, Ka
riuomenės vadas gen. Jonas Kronkaitis ir 
garbės sargybos kuopos “Geležinis vilkas” 
specializuotas būrys. Pirmą kart viešai 
nuskambėjo “Amber Hope” daina, atlie
kama Povilo Meškėlos. “Amber Hope 
2001” yra išskirtinės tuo, jog jos vyksta 
iškart dviejose vietose - Ruklos ir Pa
bradės poligonuose. Tai didžiausios praty

Citizenship Council), iš viso buvo gauta ir 
apsvarstyta daugiau nei 800 raštų, rašytų 
šiuo reikalu.

Naujasis įstatymas bus panašus į tuos, 
kurie jau galioja Didž. Britanijoje, Kana
doje, Nauj. Zelandijoje, JAV, Prancūzijoje 
ir Italijoje. Kaip iš praktikos žinoma, Aus
tralijos Vyriausybė jau toleravo padėtį, kur 
jos piliečiai turi kitą (ar kitas) pilietybes, 
tačiau formaliai dviguba ar keliariopa 
pilietybė bus įteisinta tik tada, kai įsigalios 
dabartinio įstatymo pataisa.

Primename, jog Lietuvos Respublikos 
pilietybės įstatymas yra griežtesnis. Tačiau 
toksai klausimas yra aptariamas ir Lietu
voje, ypač su išeivijos atstovais. MP inf.

bos Baltijos šalyse pagal dalyvaujančių 
valstybių skaičių - jose dalyvauja apie 
2800 karių iš Čekijos, Danijos, Estijos, 
Italijos, JAV, Didžiosios Britanijos, Ka
nados, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Ny
derlandų, Suomijos, Švedijos ir Vokie
tijos. Pratybose treniruosis trys junginiai 
- Baltijos šalių batalionas “BALTBAT”, 
Lietuvos - Lenkijos batalionas “LITPOL- 
BAT” ir tarptautinis batalionas, kurį 
sudaro Lietuvos, Italijos, JAV ir Didž. 
Britanijos kariai. Pratybose taip pat daly
vaus karo medikai, oro pajėgų grupė, ne
vyriausybinių organizacijų atstovai.

Jau aštuoneri metai
Rugpjūčio 31 d. Lietuvoje buvo pami

nėtos aštuntosios metinės, kai iš nepri
klausomybę atkūrusios Lietuvos išvestas 
paskutinis Rusijos armijos dalinys. 1993 
metais, likus penkiolikai minučių iki rug
sėjo 1-sios, iš Lietuvos išvyko paskutinis 
Rusijos karinio traukinio sąstatas su 
desantinio pulko kariais. Taip buvo įgy
vendintas 1992 metų rugsėjo 8 dienos 
Lietuvos krašto apsaugos ir Rusijos gy
nybos ministro parašais patvirtintas
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Vytautas 
Patašius

♦ Rugpjūčio 28 d. Izraelio kariniai da
liniai po susišaudymo su palestiniečiais 
užėmė Beit Jala miestą Vakariniame 
krante. Izraelis pareiškė, kad miestas tik 
laikinai užimtas, kol bus sunaikinti pales
tiniečių įtvirtinimai, iš kurių jie apšaudo 
žydų koloniją Gilo vietovėje.
♦ Rugsėjo 2 d. atostogaudamas Kipro sa
loje mirė Pietų Afrikos chirurgas Christiaan 
Barnard, 78 metų amžiaus, išgarsėjęs kaip 
pirmasis gydytojas, atlikęs širdies persodi
nimo operaciją. Operacija buvo atlikta 
Cape Town, Pietų Afrikoje, 1967 metais. 
Dr. CBarnard mirė nuo širdies priepuolio.
♦ Rugsėjo 1 d. įsigaliojo naujas baudžia
masis kodeksas Ukrainoje, kuriuo panai
kinama mirties bausmė. Ukrainos parla
mentas šį kodeksą priėmė šių metų ba
landžio mėnesį didele balsų dauguma, nors 
Ukrainos viešoji nuomonė yra priešinga 
mirties bausmės panaikinimui.
♦ Rugsėjo 1 d. apie 100 žmonių iš pabė
gėlių stovyklos Prancūzijoje netoli Calais 
bandė masiniu antplūdžiu įsiveržti į La 
Manche sąsiaurio tunelį ir prasmukti į 
Didžiąją Britaniją. Jie visi buvo sulaikyti 
prie tunelio angos. D. Britanija yra pakar
totinai prašiusi Prancūzijos uždaryti pa
bėgėlių stovyklą Calais, kad pristabdytų vis 
augantį nelegalių imigrantų antplūdį.
♦ Rugpjūčio 30 d. Papua Naujosios 
Gvinėjos min. pirmininkas Sir Mekere Mo- 
rauta pasirašė taikos sutartį su Bougainville 
salos sukilėlių vadais. Sala tuoj pat gauna 
plačią autonomiją ir teisę pravesti refe
rendumą dėl visiškos nepriklausomybės už 
10 ar 15 metų. Taikos pasirašymo cere
moniją Arawa mieste Bougainville saloje 
stebėjo apie 10 000 žmonių minia.
♦ Australija atsidūrė pasaulio dėmesio 
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Atkelta iš 1 psL
susitarimas. Derybos dėl Rusijos kariuo
menės padalinio išvedimo prasidėjo 1990 
vasarą, tačiau pirmasis oficialus Lietuvos 
ir Rusijos derybų delegacijų susitikimas 
įvyko tik po pusantrų metų -1992 m sau
sio 29 d. Derybas su Rusijos atstovais vedė 
Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo 
Seimo vicepirm. Česlovo Stankevičiaus 
vadovaujama delegacija.

Tiro metu Lietuvos teritorijoje buvo 
apie 22 000 Rusijos kariškių. Tai sudaro 
5 divizijas ir 295 atskirus kovinius bei 
aptarnaujančios paskirties padalinius. Iš 
visų SSRS Lietuva buvo labiausiai į Va
karus nutolęs kraštas. Todėl šioje vietoje 
kariškiai sukūrė placdarmą desanto 
grupuotėms, kurias būtų galima greitai 
permesti rekalingon vieton regione. 
Lietuvoje buvo dislokuotos 3 desanto 
divizijos, desantininkų rengimo mokykla, 
jų transportavimo aviacija, kuriai buvo 
įrengti aerodromai Kėdainiuose, Pane
vėžyje, Karmėlavoje. Iš čia buvo permesti 
pirmieji kariniai padaliniai į sovieti- 
zavimui pasipriešinusius Budapeštą ir 
Prahą. Lietuvos teritorijoje taip pat buvo 
įrengtos oro erdvės stebėjimo sistemos, 
radarų tinklas. Linksmakalnyje prie 
Kauno veikė karinės radijo žvalgybos 
centras.

Litvakų kongresas Vilniuje
Pirmasis pasaulio litvakų kongresas, 

prasidėjęs Vilniuje rugpjūčio 24 d., tęsėsi 
iki 30 dienos. Paskutinę kongreso dieną 
kongreso dalyviai paskyrė kelionėms po 
gimtąsias savo, savo tėvų ir protėvių vietas. 
Litvakais vadinami žydai, kurie gyveno ir 
gyvena Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
teritorijoje, vadinasi ne tik dabartinėje Lie
tuvoje, bet ir Gudijoje bei šiaurės Lenki
joje. Kongrese dalyvavo apie 300 žydų, 
kurie atvyko savo iniciatyva ir gyveno už
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Trumpai iš visur
centre dėl savo bandymo pristabdyti nele
galių imigrantų antplūdį. Rugpjūčio 26 d. 
norvegų prekinis laivas “Tampa” išgelbėjo 
438 afganus iš skęstančio indonezų laivo, 
bandančio šiuos afganus nelegaliai iš Indo
nezijos įvežti]'Australiją. Išgelbėtieji grasė 
nusižudyti, jei laivo kapitonas juos vežtų į 
netolimą Javos salą, gi rugpjūčio 27 d. Aus
tralija atsisakė laivą įsileisti į savo terito
rinius vandenis, supančius Christmas salą 
Indijos vandenyne. Indonezija ir Norvegija 
taip pat atsisakė pabėgėlius įsileisti.
♦ Rugpjūčio 29 d. Australijos kariai 
užėmė laivą ‘Tampa”, kai norvegų laivo 
kapitonas įplaukė į Australijos teritorinius 
vandenis nepaklausęs draudimo. Visą sa
vaitę tęsiasi ginčai ir derybos dėl pabėgėlių 
likimo. Pabėgėlius užtariančios pabėgėlių 
globos organizacijos iškėlė bylą Australijos 
vyriausybei Australijos Federaliniame Teis
me. Visgi prieita prie kompromisinio 
sprendimo, Australijai pabėgėlius laikinai 
nukreipti kitur.
♦ Rugsėjo 3 d. Australijos karo laivas 
“Manoora” paėmė pabėgėlius iš norvergų 
laivo ir veža į Papua Naująją Gvinėją, iš 
kur dalis jų bus lėktuvais pervežami į Nau
jąją Zelandiją, kiti į Nauru salą ir ten bus 
patikrinamas jų politinių pabėgėlių statu
sas. Pripažintieji tikrais pabėgėliais bus 
Australijos priimami.
♦ Rugpjūčio 27 d. Izraelio karinis ma
lūnsparnis raketa šovė į Palestinos Išlais
vinimo Liaudies Fronto įstaigą Ramallah 
mieste Vakariniame krante, nužudydamas 
lyderį Abu Ali Mustafa. Izraelis kaltino jį 
teroro veiksmų organizavimu. Palesti
niečiai žada keršyti Izraeliui už aktyvistų 
vadų sistemingą žudymą ir kaltina JAV šios 
Izraelio politikos skatinimu.

savo lėšas.
Litvakų kongresą atidarė Lietuvos žydų 

bendruomenės pirmininkas dr. Simonas 
Alperavičius, kalbomis sveikino Preziden
tas Valdas Adamkus, premjeras Algirdas 
Brazauskas, Seimo Pirmininkas Artūras 
Paulauskas ir kiti. Algirdas Brazauskas 
pabrėžė, kad Vyriausybė yra pasirengusi 
įsiklausyti j Lietuvos žydų bendruomenės 
poreikius, jau nuspręsta grąžinti Mažvydo 
bibliotekoje saugomas ritualines toras (ten 
jų yra 313), ir bus sprendžiamas žydų 
bendruomenės turto grąžinimas. Tiems, 
kurie atkūrė Lietuvos pilietybę, turėta 
nuosavybė yra grąžinama arba bus kom
pensuota.

Kongreso “Litvakai pasaulyje” metu 
buvo nagrinėjami žydų kultūrinio paveldo 
klausimai, kalbama apie pastangas ugdyti 
jidiš kultūrą po II-jo pasaulinio karo, apie 
holokausto švietimą, apie Izraelio švietimo 
bendradarbiavimą su Lietuvos žydų mo
kyklomis, ir t.t. Kongreso metu buvo 
paskelbtas Kreipimąsis į pasaulio žydų 
visuomenę. Konstatuojant, kad žydai buvo 
Lietuvos istorijos dalis, pabrėžiama, kad 
mes, litvakai, parėmę nepriklausomos 
Lietuvos atkūrimą, manome, kad Lietuva 
turi būti kuo greičiau priimta į NATO ir 
Europos Sąjungą.

Prieš litvakų kongresą, tarptautinėje 
žydų spaudoje buvo pasigirdę balsų, kad 
tokio kongreso nereikėtų ruošti Lietuvoje, 
tačiau nugalėjo pritariantieji

Jaunieji lietuviai - čempionai
Rugpjūčio 30 d. Prezidentas Valdas 

Adamkus priėmė ir pasveikino pasau
linėse “Hewlett - Packard” verslo varžy
bose Singapūre nugalėtojais tapusius 
Lietuvos moksleivius ir studentus. Jiems 
šalies vadovas įteikė padėkas ir vardinius 
raštus. Prezidentas išreiškė viltį, kad įgū
džiai, įgyti dalyvaujant tokio lygio tarptau

tiniuose forumuose, jau šiandien tampa

Organizacijų 
gyvastingumas

Atvykę Australijon pasijutome vieni, be 
ryšio ir lietuviškos veiklos. Be to, pasiilgome 
lietuviško žodžio, dainos, lietuviškos 
spaudos ir visa, kas tenkina lietuvišką dva
sią. Visam tam reikėjo iniciatyvos sukurti 
organizacijas, kurios savo veikloje suteiktų 
visiems lietuviams reikalingą dvasios peną.

Kiekvienos organizacijos veikla 
priklauso nuo jos valdybos ir narių judrumo, 
sugebėjimo sutelkti bendram darbui kuo 
daugiau asmenį}. Darbo pasiskirstymas 
padeda sėkmingiau atlikti prisiimtas 
pareigas ir jų rezultatai būna daug geresni

Pasitaiko tarp organizacijų rungty
niavimo: kas sutelks daugiau narių, kad 
organizacinis gyvenimas būtų kuo tvir
tesnis, apimąs didesnę mūsų bendruo
menės dalį. Tai nelengvas darbas, reika
laująs sumanumo, patirties ir net kūry
bingumo. Dažnai pastebime, kad valdybose 
sėdi asmenys, kurie neturi jokio polėkio, 
nerodo jokios iniciatyvos. Tokios orga
nizacijos veikla pradeda silpnėti, merdėti, 
o jos nariai pamažu trauktis, praradę 
dėmesį jos siekiams ir tikslams.

Šiandien vis sunkiau rasti asmenis, kurie 
savo laisvą laiką skirtų organizacijų veikiat 
Tad nenuostabu, kad ne viena, ilgus metus 
veikusi, lietuvių organizacija dingo iš 
horizonto. Pavargusi vyresnioji karta ieško 
kam perduoti “vadeles”, kad veikla toliau 
bujotų ir organizacinis gyvenimas plėstųsi, 
apimdamas naujas periferijas, būtų 
patrauklus. Ne viena lietuviška organizacija 
daug vargsta, kol suranda naujus valdybos 
narius, kurie sutiktų dirbti ir palaikytų 
organizacijos egzistenciją. Susirinkę į 
metinį susirinkimą ilgai diskutuoja, ieško, 
bet norinčių maža ar beveik nėra. Susi- 

tvirtu pagrindu jaunųjų žmonių tolesnėms 
studijoms ir kompetentingai veiklai Lie
tuvos verslo ir mokslo gerovei. 2001 metų 
pasaulinių “Hewlett Packard” verslo var
žybų (HPGBC - HP Global Business 
Challenge) finalas baigėsi rugpjūčio 23 d. 
Singapūre. Varžybose dalyvavo 1070 
komandų iš 65 pasaulio šalių. Į finalą 
pateko po dvi komandas iš Lietuvos ir 
Argentinos, po vieną komandą iš Japo
nijos, Bulgarijos, Baltarusijos ir Rumu
nijos. Varžybų finale lietuviai Raimondas 
Žilevičius ir Vidmantas Urba užėmė pir
mą vietą, o Danas Ruginis ir Andrius Del- 
giadas buvo antri. R. Žilevičius ir V. Urba 
baigė Vilniaus tiksliųjų ir gamtos mokslų 
licėjų, dabar jau keli metai studijuoja.

Lietuvos kultūros dienos Lenkijoje
(ELTA). Rugsėjo mėnesį Lenkijoje vyks 

Lietuvos kultūros dienos, skiriamos dviejų 
kaimyninių valstybių diplomatinių santykių 
atkūrimo dešimtmečiui. Svarbiausias šios 
šventės akcentas - rugsėjo 5 dieną Nacio
naliniame Varšuvos muziejuje atidaroma 
paroda “M.K.Čiurlionis (1875 -1911). Kū
ryba. Asmenybė. Aplinka”. Be 60 tapybos 
darbų, bus eksponuojamas 21 eskizas, 34 
grafikos darbai, 13 laiškų ir M.K.Čiurlionio 
pieštų atvirlaiškių, 6 muzikiniai rankraščiai 
ir 40 M.K.Čiurlionio fotografijų, kurias 
pirmą kartą žiūrovai pamatė Kaune, 2000 
metais jubiliejinėje parodoje “Vis dar ne
pažintas Čiurlionis”. Parodą remia Lietu
vos kultūros ministerija. Draudimo išlaidas 
padengė Varšuvos nacionalinis muziejus. 
Lietuvos kultūros dienas pradedančios pa
rodos atidaryme kalbas pasakys Lietuvos 
ir Lenkijos prezidentai

Rugsėjo 5-osios vakare Varšuvoje, Na
cionalinėje filharmonijoje, vyks profeso
riaus Juozo Domarko vadovaujamo Lietu
vos nacionalinio simfoninio orkestro ir 
pianisto Petro Geniušo koncertas, be kitų 
autorių kūrinių, bus atliekama M.K.Čiur- 

rinkimą tenka atidėti, ieškoti naujų kan
didatų. Manyčiau, kad dar prieš susi
rinkimą valdybai būtina gerai “padirbėti” 
ir surasti asmenis, kurie sutiktų kandi
datuoti į sekančią valdybą. Nesuradus, 
atsiduriame prieš susirinkimą, kuriame 
nėra norinčių įsipareigoti, perimti ir tęsti 
organizacijos veiklą.

Dažnai būna, kad per ilgai užsisėdėję 
valdybos nariai “nugyvena” organizacijas 
iki tokio laipsnio, kad jos veikla sustoja. 
Tokių valdybų rasime ne vienoje lietu
viškoje organizacijoje, kur valdybos nariai 
pasidaro “nepakeičiami”, per daugelį ka
dencijos metų įgavę “imunitetą”. Pasitaiko 
ir tokių organizacijų, kurios nebekreipia 
dėmesio į organizacijos nuostatus ir net 
nebešaukįa susirinkimų.

Australijos lietuvių organizacijose yra 
vadovų - pirmininkų, kurie jau daug metų 
vadovauja, ir kyla pavojus, kad tokios 
organizacijos veikla pamažu praranda 
gyvastingumą. Įsisenėjusi vadovybė nebe
kreipia dėmesio į pavienių asmenų ar narių 
pastabas ar pageidavimus. Tas pats pasa
kytina ir apie organizacijos vadovybės 
vietovę. Prisimenu, kai 1970 metais AT B 
Tarybos nariai, susirinkę Melbourne, iš
klausę baigiančios kadenciją Valdybos 
veiklos pranešimus ir įvairiausias intrigas, 
nesutarimus, nutarė perkelti ALB Krašto 
Valdybos vietovę, Ly. rinkti ją kitoje lietuvių 
apylinkėje. Šis pakeitimas buvo sėkmingas; 
įnešė naujo “kraujo”, naujų minčių. Dar 
šiandien laikomasi to nutarimo; kas antri 
metai keičiama vietovė. Vienai valdybai 
prisnūdus, ateina kita su nauja energija ir 
užsimojimu.

Reikėtų pažvelgti į mūsų organizacinį 
gyvenimą, jo struktūras ir bandyti jas keisti, 
kad judrumas, gyvastingumas bei naujų 
idėjų ir minčių srautas nesustotų, o plauk
tų gyva srove, apimančia visą mūsų 
organizacinę veiklą.

Viktoras Baltutis

lionio simfoninė poema “Jūra”. Rugsėjo 6 
dieną Nacionalinėje bibliotekoje bus pri
statoma Lietuvos poezijos vertimų į lenkų 
kalbą antologija “Mindaugo sapnas”, vyks 
parodos “Geriausios lietuviškos knygos 
1996 - 2000” atidarymas. Varšuvos teatre 
“Studio” rugsėjo 7 ir 8 dienomis Vilniaus 
mažasis teatras vaidins režisieriaus Rimo 
Tumino pastatytą Nikolajaus Gogolio 
“Revizorių”. Atvežti šį spektaklį prašo 
lenkai Į Lietuvos kultūros dienas Lenkijoje 
vyks Prezidento Valdo Adamkaus vado
vaujama 70-ties žmonių oficiali delegacija 
ir 150-ties muzikos atlikėjų, aktorių, ra
šytojų, kitų meno sričių atstovai, leidėjų, 
kultūros vadybininkų grupė.

Baltijos šalys Skandinavijoje
(BNS) Vienas stambiausių šių metų 

renginių, pristatančių Lietuvos kultūrą 
užsienyje, prasideda rugsėjo 1 d. Islandijos 
sostinėje Reikjavike. Ten eksponuojama 
lietuvių paroda “Gintaro dirbiniai ir isto
rija” pradės du mėnesius trunkantį Baltijos 
šalių kultūros festivalį Šiaurės šalyse. 
Lietuvą jame pristatys M.K.Čiurlionio 
kvartetas, Audriaus Puipos grafika, fol
kloro grupė “Sutaras”, džiazo muzikantas 
Arkadijus Gotesmanas, Vilniaus mažasis 
teatras, Neda ir Vilniaus Jazz kvartetas, 
Petro Repšio paroda, sekstetas “Kreme ra ta 
Baltica”, performanso grupė S.E.L., 
kurčiųjų teatras “Mimika”, teatras vaikams 
“Vaivorykštė”, Garso ir vaizdo centras, V. 
ir K. Mizgirių gintaro galerija bei knygų 
paroda, parengta kartu su latviais ir estais. 
Trijų Baltijos valstybių menininkų pasi
rodymai vyks įvairiuose Islandijos, Švedijos, 
Norvegijos, Suomijos ir Danijos miestuose. 
Lietuva Šiaurės žiūrovams pateiks 56 
renginius, kuriuose dalyvaus daugiau kaip 
100 menininkų.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvių 
grįžimo informacijos centro biuleteniais.
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BENDRUOMENĖ/ BARUOSE

Nėra laiko pailsėti...
Ponas  Albinas Giniūnas, 

kaip Lietuvių Katalikų Kul
tūros Draugijos pirmininkas, 
sutiko atsakyti į kelis “MP” 
redakcijos klausimus. ;; “

Lietuvių Katalikų Kuku- 
rvs Draugija yra viena iš se
niausių Sydnėjaus lietuviškų 
organizuoją Prašytume Jus 
trumpai priminti pagrindi
nius įvykius ir veiklesnius as
menis šios D-jos istorijoje.

Sydnėjaus Lietuvių Ka
talikų Kultūros Draugija 
savo veiklą pradėjo 1948 
metais. Nuo pat pradžios 
ruošė literatūrines popie
tes ir paskaitas. Paskaito
mis pasižymėjo dr. AMau- 
ragis. Ypač įspūdingai pra
ėjo rašytojo Vinco Myko
laičio-Putino minėjimas.
1962 -1967 metų laikotar
piu draugija ruošė Šv. Ka-

Sydnėjaus Lietuvių Katalikų Kultūros Drauguos Valdyba. 
Sėdi iš kairės: G.Grybaūė, AGinmnas ir Akavickienė. Stovi
iš kairės: P Andriukaitis ir A.Kramilhis.

Australijos Senatas remia baltieaus
Australuos Senato pirm. (President of the Senate) Margaret Reidperdavė galutinį 

tekstą Rezoliucijos, kurią š.m. rugpjūčio 28 d priėmė Australuos Federalinis Senatas. 
Šį žemiau spausdinamą tekstą MP gavo per LR Garbės gen. konsulą Viktorą Šliterį. 
Rezoliuciją imdavo ir parėmė parlamentarai Dr. Andrew Southcott (Boothby), Mr. 
Harry Quick (Franklin), Mr. Chris Pearce (Aston) irMr. Michael Danby (Melbourne 
Ports). Kiek MP redakcijai žinomą Australijos baltiečių (ir lietuvių) vadovai jiems 
išreikš padėką Padėkos laiškus jau pasiuntė ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba.

That the Senate— 
' ' 1 '-i ' C ■ ’

(a) notes that:
(i) ten years have now passed since the Baltic nations of Estonia, Latvia and 

Lithuania re-established total independence from the Union of Soviet 
Socialist Republics, which had, as the result of a secret pact between the 
regimes of Joseph Stalin and Adolph Hitler, forcibly and illegally 
occupied the Baltic countries for half a century since World War II,

(ii) during those 50 years of Soviet occupation the Australian Government
gave significant support to the Baltic peoples at international forums and 
during bilateral contacts with other countries and was, in August 1991, 
among the first to give formal recognition to the Baltic nations upon their 
re-establishment of independence, and ' '

(iii) since the restoration of independence the Baltic nations have 
demonstrated their commitment to democracy, human rights and the rule 
of law and have actively pursued full integration into global and 
European political, economic and security organisations; and

(b) in this year of Australia’s Centenary of Federation, congratulates the Baltic 
peoples on their achievements and expresses a sincere hope that the 
independence of Estonia, Latvia and Lithuania will never again be threatened.

zimiero šventės minėjimus.
Didžiausias įvykis - tai

ALK Federacijos suvažiavimas Sydnėjuje 
1979 metais gruodžio pabaigoje. Tbo metu 
vyko Amerikos operos solistės Romos 
Mastienės koncertas, jaunimo talentų va
karas ir literatų vakaras. Rašytojai buvo 
vietiniai ir kviesti iš Melbourne bei Ade
laidės. Draugijos veikloje tuomet aktyviai 
reiškėsi A Vinevičius, kun. PButkus, ASa- 
vickienė, G.Grybaitė, kun. P.Martūzas, 
AKramilius, E.Lašaitis, inž. J.Dirginčius, 
ASkirkienė, D.Bižienė. Nuo 1959 metų 
Draugijai vadovavo dr. AMauragis, inž. 
J.Dirginčius. Ilgiausiai - 22 metus - Drau
gijai vadovavo AVinevičius.

Mūsų skaitytojai pastebi dažnus Jūsų 
Draugijos skelbimus apie ruošiamas popietes, 
minėjimus ir panašiai. Ir, žinoma, patys 
lankosi. Supažindinkite skaitytojus su 
vėliausiais darbais, organizatoriais ir 
bendradarbiais.

1993 metų liepos 18 d. buvo išrinkta 
nauja SLKKD-jos valdyba, į kurią įėjo P 
Andriukaitis, E.Badauskienė, AGiniūnas, 
G.Grybaitė, ASavickienė. 1996 metais 
E.Badauskienei mirus, į valdybą įėjo A 
Kramilius.

Nuo to laiko buvo suruošta: 90 metų 
spaudos atgavimo sukakties minėjimas 
(paskaita - EJonaitienės), A Baranausko 

Išruošti siuntiniai pakeliui į talpintuvą. Iš kairės: 
Albinas Giniūnas, Alfa Savickienė ir Pranas An
driukaitis.

minėjimas (paskaita - dr. G.Kazokienės), 
dr. Vinco Kudirkos minėjimas (paskaita - 
EJonaitienės). Š.m rugsėjo 23 dieną įvyks 
vyskupo Motiejaus Valančiaus pagerbimas. 
Paskaitą skaitys Vincas Bakaitis.

Šalia minėjimų, beveik kiekvienais 
metais vyko literatūrinės popietės. Savo 
kūrybą skaitė poetai-literatai JA Jūragįs, 
APrižgintaitė-Spykers, AVeščiūnaitė- 
Janavičienė, B.Žaįys. Dalyvavo “Sutarti
nė”, “Ketvertukas”, tautinių šokių grupė. 
Medicinos tema keletą paskaitų skaitė dr. 
AViliūnas.

Jūsų Draugija dirba ne tik kultūrinėje, bet 
ir paramos srityje. Papasakokite šį tą apie 
siuntinius į Lietuvą ir kaip toksai darbas 
vyksta.

Naujoji valdyba nuo pat pradžios pra
dėjo rūpintis rūbų persiuntimu ir pinigi
nėmis pašalpomis našlaičiams ir varge 
esančioms šeimoms Lietuvoje, buvusiems 
Sibiro tremtiniams ir Vilnijos krašto lietu
viškoms mokykloms.

Nuo 1993 metų spalio mėn. iš gautų 
pajamų Kaziuko mugių metu, loterijų, 
iešminės ir aukų: $7 520 buvo persiųsta 
politiniams kaliniams ir buvusiems Sibiro 
tremtiniams ( įskaitant tremtinių namų 
statybai) paremti; $4 900 buvo pasiųsta 

našlaičiams ir varge esančioms 
šeimoms Lietuvoje; $3 300 buvo 
pasiųsta Vilnijos krašto lietuviš
koms mokykloms sušelpti. Kol 
“Parama Lietuvai” siuntiniai buvo 
siunčiami iš Sydnėjaus, kiekvieną 
kartą drauge su Sydnėjaus Rožan
čiaus būreliu siųsdavome 25 -34 
dideles dėžes rūbų, žaislų bei kny
gų našlaičiams ir varge esančioms 
šeimoms, Vilnijos krašto lietuviš
koms mokykloms, Politinių kali
nių ir tremtinių sąjungai. Dėkingi 
esame p. AKramiliui už jo rūpestį 
persiunčiant dėžes.

Ypatinga mūsų padėka Zitai 
Andriukaitienei, Onutei Kapočie- 
nei, Danai Ankienei už visokerio
pą pagalbą ir bendradarbiavimą. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems 
tautiečiams, savo aukomis parė- 
musiems mūsų veiklą, ypač dos
niai mus šelpusiam p. Kazimierui 
Butkui. Albinas Giniūnas

VEI\I1, VIDI,
Teodoras J. Rotcas

1921-ji metai Praūžusio Pirmojo pa
saulinio karo nuteriota Lietuva keliasi iš 
griuvėsių. Ankstyvą rugsėjo 8-os dienos 
rytą, dar prieš trečiuosius gaidžius, pir
miesiems saulės spinduliams dar tik 
bandant praskleisti ūkanas virš Šimonių 
girios, Žalių troboje jau visi ant kojų. 
Pasigirsta ir pirmas, tik ką pasaulį išvydusio, 
kūdikio balsas. VENĮ - aš atėjau! Taip pasi
skelbė aplinkai naujasis atvykėlis - tai 
BRONIUS ŽALYS.

Ne auksu klota buvo jaunojo Broniaus 
vaikystė, ne minkštuose pataluose praleido 
jis tylias naktis. Kaip per miglą prisimena 
jis varganą piemenėlio dalią, kai išvargusias 
kojytes gaivino tyrame vandenėlyje, tekan
čiame Pelyšos upelyje, o vėliau, jau šiek tiek 
ūgtelėjęs, užsidirbo duonos kąsnį dirb
damas sunkius žemdirbio darbus. Nepalūžo 
jaunas Bronius. Jau nuo pirmųjų dienų, nuo 
pat krikštynų Šimonėlių bažnyčioje, jis arė 
gilią vagą savo tolimesniam gyvenimui - jis 
atsidavė Dievui, tapo religingas, parei
gingas ir pasišventęs žmonijai. Būdamas 
jaunuoliu seka skautiškomis pėdomis, 
gyvenimo bruožą supa skautiškuoju obalsiu 
- Dievui, Tėvynei ir Artimui. Savo, dar iš 
mažų dienų įgautą, polinkį knygai, raštui 
jis skiria jaunimui - jo švietimui.

Bręstantį aštuoniolikmetį Bronių pa
sivijo viena iš, anot jo, didžiausių nelaimių 
“ant šio svieto” - jo tėvynę, prakaitu ap
laistytą žemę, užima žiaurus okupantas. 
Neilgai trukus ta žemė, kurią jis pureno 
maitindamas tautą, pradėjo skęsti kraujo 
klane, o po metų, susipjovus dviems krau
geriams, jau naujas batas trypė sodžiaus 
palankes. Nepabūgo Bronius, bet apie tą 
laikotarpį labai nenoriai kalba, prisimi
nimais nesidalina. Žinome tiktai, kad karo 
audros mėtė Bronių po plačias Rusijos 
stepes, jis braidė po dumblynus ir pusnynus 
prie Ladogos ežero, kol į karo pabaigą 
likimas jį atnešė į Norvegiją, kur kaip kalnų 
ožys stripinėjo fiordų pakriaušėmis. Bet 
viskam yra galas. Pasibaigė karas, žmonės 
šiek tiek atsiduso, tik Broniui teko dar 
vienerius metus kentėti benamio likimą - 
jis plušo Belgijos anglių kasyklose. Ir tik 
1946-siais metais atrado šiek tiek pado
resnę pastogę išvietintųjų stovykloje Fulda, 
Vakarų Vokietijoje. Jau iš pirmų dienų 
Bronius sugrįžta į skautų eiles, organizuoja 
jaunimą į skautų vienetus. Paklaustas apie 
praėjusį laiką, priverstinį bastymąsi po 
platų pasaulį, apie savo jausmus ir 
pergyvenimus, Bronius teatsako: “VIDI - 
aš pamačiau!

na ir ... VICI
Su daugeliu kitų pokario nelaimingųjų, 

benamių ir bevardžių (Displaced Person - 
Dievo paukštelis), Bronius 1949 metais 
patraukia į Australiją. Su didžiausia šird
gėla skyrėsi ir tolo nuo Europos krantų 
kažkur tolimon nežiniom Atlikęs savo 
dviejų metų “baudžiauninko prievolę”, jis 
įsikūrė jau savoje(!) “bakūžėje” Sydnėjaus 
priemiestyje North Bankstown (dabar 
Yagoona). Atgavęs prarastas jėgas, prisi
minė savo dar Fuldoje duotą vyčio prie
saiką “Tarnaukime” ir visomis jėgomis 
metėsi į visuomeninį darbą. Ir kur jo 
nebūta: Bronius ir Katalikų Federacijoj 
(prisiminkime dalį obalsio “Dievui”), ir 
Bendruomenės veiksniuose (Tėvynei”) ir, 
pagal savo didžiausią polinkį, skautų tarpe 
(“Artimui”). Ten, kur fiziniai gabumai 
negalėjo būti pritaikomi, Bronius griebėsi 
stipriausio ginklo - plunksnos. Retas susi
rinkimas apsieidavo be Broniaus: jei jis ne 
sekretorius, protokolų rašytojas, tai, mažų 
mažiausia, jį rasime “su užrašų knugute 
rankoje ir pieštuku už ausies”. Nebuvai, 
žmogus, susirinkime, minėjime, tai tik
riausiai sužinosi tai kas įvyko skaitydamas 
lietuviškoje spaudoje aprašymus, pasirašy
tus tai BŽ, tai B.Žatys, tai Vyt. .Šiauiys arba 
tiesiog “Kupiškėnas”.

Su Broniumi susitikau atvykęs nuola
tiniam gyvenimui į Sydnėjų prieš penkias
dešimt metų Bendrą skautiškąjį darbą 
pradėjome 1952 metais, o jau kitais, 1953- 
iais, Bronius pasiekė savo veiklos kulmi
nacinį tašką. Prisimenu, lyg tai būtų įvykę 
vakar, Šv. Kazimiero dieną, tada švenčiamą 
artimiausią sekmadienį, t.y. 1953 metų 
kovo 1 dieną. Camperdowum’o bažnyčios 
šventoriuje po iškilmingų pamaldų sto
viniuoja ir šnekučiuojasi būrys tautiečių 
prieš eidami į minėjimą. Prieina prie manęs 
Bronius (abudu uniformuoti, nes Šv. 
Kazimieras juk Lietuvos skautų globėjas) 
ir sako: “Žiūrėk, Teodorai, štai stovi būrys 
"geltonšlipsių”, jau vyrai “kaip aržuolėliai” 
(tarmiškai) peraugę “trumpas kelnaites” ar 
nepadaryti iš jų skautišką branduolį - vyčius? 
Juk tai mūsų tautos atžala!” Žvilgtelėjom 
vienas kitam giliai į akis ir pajutome tą mus 
jungiančią giją. Thrmpai, drūtai - dar tą 
pačią dieną buvo įsteigtas skautų vyčių 
“Geležinio Vilko” būrelis. Broniaus ir jo 
pasišventimo skautiškajam ir lietuviškam 
jaunimui dėka, kertinis akmuo buvo pa
dėtas. Tebūnie žinoma, kad šis skautų vyčių 
“Geležinio Vilko” būrelis tebeegzistuoja 
dar ir šiandien - po 48 metų!

Nukelta i 7 nal
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Pokalbis su reemigrantu Bronium Žaliu
“Mūsų Pastogės skaitytojams bus įdomu 

išgirsti apie Jūsų, kaip buvusio MP redak
toriaus, patirtį persikeliant iš Australijos į 
Lietuvą.'Ar susidūrėte su kokiais nors sun
kumais persigabenant reikiamus daiktus?

Abu su žmona savo vėlyvojo gyvenimo 
dienas norėjome praleisti tėvynėje. Tam 
ruoštis pradėjome nuo 1999-ųjų pabaigos, 
kai nutarėme, kad jau laikas pasitraukti 
nuo MP redagavimo, vietą užleidžiant 
jaunesniam redaktoriui...

Tikrų sunkumų persikeliant į Lietuvą 
neturėjome. Teko sutvarkyti pensijos 
persiuntimą į Vilnių - šiuo reikalu tarėmės 
su valstybine pensijų įstaiga: “Centerlink- 
Intemational Services”, kurios būstinė yra 
Hobarte, Tasmanijoje. Kiek žinau, tik ši 
viena pensijų įstaiga persiunčia čekius (per 
JAV) į Lietuvą. Kai kurių kitų pensijų 
įstaigos pensijų į užsienį nepersiunčia; ją 
siunčia į nurodytą banką ar kitas pasi
rinktas finansines įstaigas Australijoje. Tbo 
atveju dėl pinigų persiuntimo turi pats 
susitarti su banku, į kurį pinigai bus per
siunčiami. Galimas dalykas, kad yra ir kitų 
būdų, kaip yra ir įvairių pensijų.

Dėl pensijos persiuntimo sunkumų 
neturėta - viskas (bent iki šiol) vyko kone 
laikrodžio tikslumu. Padėka ir pagarba 
Australijos įstaigoms!

Jei susidūrėte su sunkumais apsigyvenant 
Lietuvoje (Vilniuje), kokie jie buvo? Bendrai, 
kaip vyko “prisitaikymo procesas”?

Dėl grįžimo į tėvynę vargo, galima 
sakyti, beveik nebuvo. Bet įsigyjant nuo
savybę Lietuvoje, turite “pasikaustyti savo 
kantrybę” - įstatymai (bent man atrodė) 
čia tokie senoviški, o gal nepritaikyti 
moderniam gyvenimui, kad tenka labai ir 
labai daug lakstyti “nuo Kaipošiaus prie 
Ainošiaus” ir net iš vieno miesto galo į 
kitą!...Beveik kiekviena įstaiga, o jų 
perkant nuosavybę tenka aplankyti ne 
vieną ir ne dvi, beveik viską pradeda iš 
naujo - nuo jūsų lietuviško paso, vedybinių 
metrikų ir kitų dokumentų dokumentėlių, 
kurie peržiūrimi lyg švenčiausios relik
vijos! ... O po to - formų pildymas! Į kiek
vieną įstaigos skyrių ar skyrelį turi eiti pats
- tvarkomų dokumentų niekas nepersiųs
- tavo bėda, tu žinokis! Nors besisten
giančių padėti pareigūnų buvo, ir labai 
daug. Bet ir juos “užmuša” archajinė sis
tema. Mums daug gelbėjo Vilniuje gyveną 
draugai, patys neperseniausiai pirkę 
nuosavybę; be jų tikrai būtume daugiau 
vargę.

Buvome laimingi savo daiktų perga
benimą patikėję “Trans-Intemational- 
Moving Shipping” Sydnėjaus firmai. 
Daiktus gavome per maždaug 8 savaites. 
Kita, Klaipėdos firma, irgi labai sąžiningai 
juos pristatė į Vilnių. Daiktų (apie 2 tonas) 
pri-statymas kainavo apie $ 4000. Tarp 80- 
tyje paketų siųstų daiktų, tik 1 stiklinė buvo 
sudužusi Žinoma, greičiausiai prie to pri
sidėjo ir kruopštus žmonos įpakavimas...

Klausiate apie sunkumus apsigyvenant 
Vilniuje? Neskaitant įstaigų “formalumų” 
bei įprasto žmogiško rūpesčio, viskas vyko 
kaip sviestu patepta. Prie to prisidėjo drau
gų bei giminių nuoširdi pagalba. O kai dėl 
“prisitaikymo” - ką gi, grįžome į savo tėvų 
žemę! Prieš tai Lietuvoje buvome bene 3 
kartus - šį bei tą jau žinojome. Pasitaikė ir 
sąžiningi žmonės, iš kurių pirkome butą - 
su jais draugaujame iki šiol

Na, ir pirmoji žiema (bent man - po 56 
metų!) buvo švelni, vos 20 laipsnių šalčio, 
ir tai tik kelias dienas, tai net ir slogom 
neteko susirgti, nors, “dėl atsargos”, rude
niop, pasiskiepijome nuo visokių “gripų”!

Dar vienas labai svarbus grįžtančio 
gyvenime dalykas - baldai Jų nesivežėme, 
išskyrus žmonos favoritinį stalą. Baldus 
pirkome Vilniuje. Čia jų pasirinkimas dide
lis ir jie, bent mums, gražūs, gal du kartus 
pigesni nei Sydnėjuje ir daug geriau pada
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Buvęs MP redaktorius Bronius Žalys savo darbo vietoje Žirmūnuose, Vilniuje, 2001.

ryti. Yra ir liuksusinių, atvežtų iš užsienio, 
bet jie labai brangūs ir nei mūsų butui, nei 
mūsų kišenei netinkami (ir dar labai dideli).

Kokie, Jūsų nuomone, yra persikėlimo 
pliusai ir minusai, ypač vyresnio amžiaus 
asmenims? Kaip sprendžiasi australiškos 
pensijos reikalai?

Persikėlimo “pliusai”?.. Tik jausminiai- 
moraliniai, psichologiniai... Esame tėvų 
žemėje, kur norime užbaigti savo gyve
nimus! Minusai?...Yra jų ir nemažai nors 
daugumoje mūsų tai neliečia, pvz. pensi
ninkų aprūpinimas. Pensininkai, išdirbę 
visą amžių, gauna kelis kart mažesnes 
pensijas negu Australijos piliečiai. Dau
gelis vaistų, ypač užsieninių, labai bran
gūs. Iš 10 dirbančiųjų, tik maždaug 8 turi 
darbą ir dauguma dirba už minimalią 
algą.. Už tai labai daug kriminalinių nu
sikaltimų, kai tuo tarpu policijos skaičius 
mažinamas. Geras, kartais milžiniškas, 
algas gauna tik valdžios žmonės, įstaigų 
vyr. galvos, visokie direktoriai. Mūsų 
australiška pensija mums leidžia norma
liai gyventi (“knock on the wood!..”).

Australiška pensija, kaip jau minėjau, 
mus pasiekia labai reguliariai, australų 
įstaigos pasiruošę padėtų žinoma, įstatymų 
riboje.

Kaip jaučiasi kiti, panašiai persikėlę, 
užsienio lietuviai?

Atrodo, kad ir kiti užsienio lietuviai 
(JAV, Kanados), persikėlę į tėvynę, nesi
skundžia - bent aš negirdėjau... Austra- 
liečiai pasiilgsta paliktų draugų ir giminių. 
Alus čia labai geras. Tėvynės padangė lygiai 
tokia pati mėlyna, kaip ir anais laikais, kai 
ją palikome... O pramogų Vilniuje, kiek 
tik nori - tik turėk sveikatos, na, ir 
pinigų!...Buvę amerikiečiai australiokai 
gal dėl savotiškos nostalgijos Vilniuje yra 
susibūrę į “Grįžusiųjų į tėvynę” klubą. 
Buvome ir mes sykį ar du į tą klubą nuėję, 
bet kai ta mūsų “nostalgija” (bent kol kas) 
nelabai didelė, tai nežinia, kaip ten bus 
ateityje... Australiečių sekcijai atstovauja 
sydnėjiškis p. Vincas Augusti-navičius, buv. 
MP redaktorius.

Kas jus Lietuvoje džiugina ar liūdina?
Džiugina lietuviška gamta, aplinka, o 

ypač Vilniuje: senove dvelkiantis miestas, 
Gedimino kalnas, artimieji ir nauji 
draugai... Liūdina naujoji “lietuviškoji 
aristokratija”, bešvaistanti krašto resursus, 
kurių Lietuvoje ir taip mažai tėra!.. Na, dar 
Vilniuje galėtų būti daugiau lietuvių. 
Svetimšališka kalba labai gadina mano 
ausų būgnelius

Kaip Jums atrodo Lietuvos politinė 
padėtis?

Nesu politikas, ir apie Lietuvos politinę 
padėtį man yra sunku kalbėti Valdantieji 
sluoksniai yra užsiėmę Lietuvos įjungimu į 

NATO ir Europos Bendriją, bet ar į ją 
įsijungus bus geriau, vienas Dievas težino!.. 
Paviršutiniškai pažiūrėjus, tie “įjungimo” 
pasiruošimai atrodo sekasi neblogai bet, 
greičiausiai, neturtingasis brolis, kad ir 
priimtas, liks neturtinguoju. O kol kas 
Lietuvos jaunoji išsilavinusi karta, atostogų 
metu vyksta į Europos kraštus daržų ravėti 
uogų skinti kad užsidirbtų taip reikalingą 
eurą ar litą!.. Daug jų, dievaži ar sugrįš?...

Ar kviestumėte Australijos lietuvius grįžti 
namo, į Tėvynę?

Šis mano pokalbis, gink, Dieve, ne tam, 
kad kviesčiau grįžti į Tėvynę išlepusius, 
užsienyje gyvenančius tautiečius!.. 
Norintieji grįžti turi tai daryti patys savo 
apsisprendimu. Lietuva per tuos 50 su

Bronius ir Babnyra Žaliai savo naujame bute Žirmūnuose, Vilniuje, 2001 birželis.

Įsteigta Nacionalinė MJCČiurlionio menų mokykla
(ELTA). Nuo rugsėjo 1-osios Vilniuje 

įsteigta Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų 
mokykla, kurioje bus rengiami profesio
nalūs muzikai dailininkai ir baleto artistai

Kaip Eltai pranešė Švietimo ir mokslo 
ministerija, reorganizavus M.K. Čiurlionio 
menų gimnaziją ir Vilniaus baleto mokyklą 
į Nacionalinę menų gimnaziją, siekiama 
sukurti unikalią menų ir visuminio integ
ruoto ugdymo instituciją, skirtą itin ga
biems vaikams ir moksleiviams iš visos 
Lietuvos. Nacionalinėje menų mokykloje 
mokysis apie 800 moksleivių, dirbs 46 
bendrojo lavinimo, 25 dailės, 88 muzikos 
ir 25 baleto mokytojai Iš jų 26 mokytojai 
ekspertai, 60 mokytojų metodininkų, 56 
vyresnieji mokytojai

(f ’ ■ -
Bronius Žalys

VILNIUS PAVASARĮ

Vilniaus miestas saulėj švyti, 
skęsta bokštai spinduliuos, 
žydi medžiai, žydi sodai, 
žydi pievos panertuos!..

Juokias Vilnius, saulėj vaipos, 
lyg berniokas neramus 
ir kalvelėse jau šlaistos, 
švilpiniuoja po laukus!..

<

Kai pavasaris, kai saulė, 
kai padangė mėlyna, 
Vilnius žydi, Vilnius spindi, 
Vilnius - pasaka mana!..

Aš ir Vilnius - du bičiuliai, 
du labai geri draugai - 
išsvajotas, apdainuotas, 
tėvų sostas ir - namai!..

Sako, Vilnius senai gimęs- 
septynšimtis jau ęsąs!..
Man gi Vilnius - jaunutėlis, 
tik gyventi pradedąs!..

Lazdynai, 2000.07.09.
V J)
viršum metų daug kuo pasikeitė ir vis dar 
keičiasi. Pamirškite smetoninių laikų 
lietuvišką kaimą. Jojau nebėra, o ir miestai 
kitokie negu juos palikote!...

Daugdaug linkėjimų visiems draugams 
ir pažįstamiems, ypač MP bendradarbiams 
ir skaitytojams! Iki sekančio karto.

Su Bronium Žaliu kalbėjosi Dalia ir Vy
tautas Donidos savo apsilankymo Lietuvoje 
metu (2001 birželis).

Baigę 12 klasių ir išlaikę brandos bei 
meninių dalykų egzaminus, moksleiviai 
gaus brandos atestatą. Baleto specialybės 
moksleiviai sėkmingai išlaikę specialiųjų 
dalykų egzaminus, galės mokytis dar vie
nerius metus. Išlaikiusiems baigiamuosius 
ir kvalifikacijos egzaminus bus suteikiama 
baleto artisto profesinė kvalifikacija ir iš
duodamas profesinio mokymo diplomas.

Nacionalinėje menų mokykloje veiks ir 
papildomo ugdymo grupės, kurias galės 
lankyti menui gabūs moksleiviai besimo
kantys šalies bendrojo lavinimo mokyklose 
ir negalintys mokytis menų mokyklos 
dieniniame skyriuje. Į papildomojo ugdymo 
grupes pirmąją rugsėjo savaitę bus priima
mi 1-10 klasių moksleiviai. □
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Šis tas apie naujus mokslo poslinkius Lietuvoje IŠ REDAKCIJOS PAŠTO
Prisimenu dar kaip Marijos Pečkaus- 

kaitės vardo gimnazijoje piešimo mokytojas 
p. Bičiūnas bandė sužadinti klasėje do
mėjimąsi meno istorija. 1937-38 metais 
neturėjome kitos vaizdinės pagalbinės 
medžiagos kaip knygas apie įvairias meno 
šakas ir jų stilius. Vėliau Europos univer
sitetuose dėstytojai ir studentai jau nau
dojosi skaidrėmis. Kai teko 80-tų metų 
dekadoje studijuoti meną Flinders univer
sitete Pietų Australijoje, tai turėjome daug 
ir įvairios pagalbinės meno medžiagos ir 
aparatūros. Todėl man parūpo sužinoti, 
kaip mokytojai dabar praveda dailės 
pamokas Lietuvos provincijos vidurinėse 
mokyklose bei gimnazijose. Pasiteiravus 
keliose Šiaulių rajono mokyklose, susidarė 
nelabai džiugus vaizdas. Priemonių stygius 
dailės mokymui buvo labai akivaizdus. 
Todėl džiugu pranešti, kad mecenato p. 
Kazimiero Butkaus finansinė pagalba 
įgalino vieną gimnaziją Šiauliuose įsigyti 
meno kabinetui reikalingos aparatūros. 
JJanonio gimnazijos dailės mokytoja p. 
Daiva Lelhikienė apibūdino naujas gali
mybes meno dėstymui:

“...Kasdien darbe naudojamės p. K But
kaus sponsoriuota aparatūra. Tai tiesiog ste
buklas turėti tokią techniką kabinete. Atei
nančią savaitę mes su kolege turėsime vesti 
autorinį seminarą miesto dailės mokytojams. 
Planuoju tai padaryti vizualiai ir vaizdžiai. 
Juk mums, meno žmonėms, svarbiau pama
tyti, negu valandą kalbėti... Jei jūsų sūnus 
galėtų pasiūlyti pasinaudoti interneto adre
sais, tai mes taip ir padarytume. Svarbu, kad 
prisiunčiamos programos būtų nemokamos. 
(Visur trūksta finansų!!!)

Vakar (birželio mėn., aut.) mūsų abitu
rientai laikė dailės egzaminą. Jis buvo pa
kankamai sudėtingas, labai rimtas ir sudary
tas iš dviejų dalių: kūrybinio darbo ir dailės 
istorijos testo. Kūrybinį darbą mokiniai pri
statė prieš mėnesį, t.y. prieš prasidedant 
brandos egzaminams. Kai kurie tapyti pa
veikslai buvo tikrai įspūdingi. Vakar buvo teo
rinis testas. Malonu, kad mūsų mokiniai pa
sirodė visai neblogai Bendras egzamino pažy
mio vidurkis - 9 balai iš 10 galimų. Respub
likos mastu tai gana aukštas įvertinimas. ”

Aišku, kad p. Kazimiero Butkaus dėka 
įsigyta aparatūra daug prisidėjo prie moks
leivių dailės žinių praplatinimo. Dabar jie 
gali naudotis televizija, video ir kompiute
rio-interneto programomis. Kiek žinau, 
tai šiuo metu taip įrengti dailės kabinetai 
yra gal tik keturi Lietuvoje.

Antra maloni žinutė atėjo iš Rasos 
Antanavičiūtės, Studijų užsienyje informa
cijos centro konsultantės prie Vilniaus 
universiteto. Gaila, kad neteko skaityti jos 
svaraus straipsnio “Mūsų Pastogėje” apie 

įspūdžius iš Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso Naamaroo konferencijų centre 
NSW ir vėliau Viktorijos valstijoje. Ji gi 
buvo oficiali Lietuvos atstovė, skaitė pas
kaitas konferencijos metu ir rinko žinias 
apie galimas stipendijas Lietuvos studen
tams Australijos universitetuose. Jos su
rinkta medžiaga labai pravertė Lietuvos 
dėstytojams ir studentams surengtame 
forume. Ji rašo:

“Gegužės 24 d. Studijų užsienyje infor
macijos centras Vilniaus Universiteto centri
niuose rūmuose triukšmingai atšventė savo 
dešimtąjį gimtadienį Ta proga Amerikos cen
tre (Vilniuje) buvo surengtas forumas:” Studi
jos ir moksliniai tyrimai užsienyje: stipendijų 
programos. ’’Mūsų siekis pristatyti visus Lietu
voje atstovaujamus užsienio fondus, kurie 
“duoda”pinigų užsienin važiuojantiems Lie
tuvos studentams ir mokslininkams, išaugo 
į visos dienos renginį kurį lydėjo Amerikos 
centro fojė vos tilpusi tarptautinių universitetų 
kalbų mokyklų ir leidyklų bei knygų 
paroda...Trumpai apie savo aukštąsias mo
kyklas papasakojo tarptautinių universitetų 
studentai ir dėstytojai. Antroje dalyje savo 
stipendijas pristatė Vokietijos atstovai 
(DAAD, Delta, Konrado Adenauerio 
fondai), o viešnia iš Goethe instituto kalbėjo 
apie vokiečių kalbos kursus ir egzaminus, 
kuriuos galima išlaikyti Lietuvoje. Apie 
Fulbright ir H. Humphrey stipendijas kalbėjo 
Amerikos centras. Savo stipendijas, kalbos 
kursus ir testus pristatė Japonijos, Prancūzijos 
ir Italijos informacijos ir kultūros centrai bei 
Siaurės šalių ministrų tarybos informacijos 
biuras. Paskutinioji forumo dalis buvo skirta 
Atviros Lietuvos fondo bei Mokslo ir studijų 
departamento stipendijų programoms, 
doktorantūros ir podiplominių studijų 
finansavimo galimybėms. ”

Teko girdėti, kad forume dalyvavo apie 
250 klausytojų ir iš 13 Lietuvos aukštųjų 
mokyklų atstovų iš Vilniaus, Kauno, Aly
taus, Šiaulių ir Klaipėdos. Reikėtų dar pri
durti, kad Studijų užsienyje informacijos 
centras prie Vilniaus universiteto deda 
daug pastangų studentams, ir kitiems aka
demikams praverti langą į Europą ir į jos 
senus bei pagarsėjusius universitetus. Po 
penkiasdešimt okupacijos metų, kai tauta 
buvo “atitverta” nuo Europos ir gal tik ke
liems pasitikėjimo vertiems komunistų 
partijos nariams buvo leista išvykti j užsienį 
ir susipažinti su ten vykstančiais poslinkiais 
mokslo ir meno srityse, Studijų užsienyje 
informacijos centro pastangos turėtų susi
laukti tiek moralinės, tiek ir finansinės 
paramos iš mūsų išeivijos bendruomenių. 
Mums gi siekti aukštojo mokslo ir tobu
linimosi savo specialybėse buvo kur kas 
lengviau ir prieinamiau.

Isolds Poželaitė-Davis AM

Kas veža, tą ir plaka
Tai sena lietuviška patarlė, kurios 

Sydnėjaus lietuviai negali pamiršti Pasi
baigus Australijos Lietuvių Dienoms Syd- 
nėjuje, išgirdome labai daug kritikos AL 
Dienų rengėjoms už padarytus finansinius 
nuostolius. Nuostoliai buvo padaryti ir 
anksčiau ruošiant Lietuvių Dienas (kada 
jas ruošė vyrai!). Nuostolių bus ir ateityje, 
jeigu nebus pakeista ALD struktūra.

Nors AL Dienos yra pats svarbiausias 
kultūrinis renginys Australijos Lietuvių 

-Bendruomenėje, tačiau kyla klausimas, ar 
mūsų Lietuvių Dienos pasiekia savo tikslą, 
jeigu mūsų visuomenė jomis nesidomi? 
Teisus buvo Algis Šimkus, kuris paklausė: 
“Kur buvo Sydnėjaus lietuviai?”

Revizijos Komisija, turbūt norėdama 
pateisinti Sydnėjaus lietuvius, savo pareiš
kime pabrėžė, kad salės buvo per toli nuo 
centro. Tik nepasakė, nuo kokio centro? 
Šiandien Parramatta (iš geografinio taško) 
yra Sydnėjaus centras, o jeigu Revizijos 
Komisija dar galvoja, kad Bankstown 
tebėra Sydnėjaus lietuvių centras, tai 
Liverpool nuo Bankstown yra maždaug už 
dvylikos kilometrų. Tai ar čia toli? Tautinių 
šokių šokėjai ir choristai važiavo pusantro 
tūkstančio kilometrų ir jiems nebuvo per 
toH, bet Sydnėjaus lietuviams vieną kartą 
per šešis metus nuvažiuoti dvylika kilo
metrų -jau buvo per toli!

Kritikuokime, kritika yra reikalinga. 
Tačiau atmerkite akis ir kritikuokite tą, 
kuriam ta kritika priklauso.

Prieš du tūkstančius metų prie kryžiaus 
prikalė Kristų, bet ne Barabą. Atrodo, kad 
žmogus nepasikeitė... Mieli kritikai pri
kalkite prie kryžiaus dr. Genovaitę Ka- 
zokienę už jos įdėtą darbą, bet aš nemanau, 
kad ir tuomet kritika pasibaigs. Atsiras 
kritikų, kurie kaltins jus, kad per mažas 
vinis vartojote... • Vincas Binkis

Gerb. Redaktore,
Kaip dauguma Jūsų skaitytojų žino, nuo 

1987 metų Tasmanijos universitete veikia 
Lietuvos Studijų Sambūris. Sambūris nuo
lat skatina mokslinius darbus apie Lietuvą 
ir lietuvius. Nemažai jau atlikta: užbaigtos 
penkios disertacijos lietuviškomis temomis, 
parašyti keturi kiti mokslo darbai irgi apie 
Lietuvą. Kad tęsti šį darbą toliau, reikia 
knygų anglų kalba, ypač apie Lietuvą ir 
lietuvius. Šių laikų studentai lietuviškai 
nepaskaito, todėl jiems prieinama litera
tūra tik anglų kalba.

Kviečiame Jūsų skaitytojus dirstelėti į 
savo knygų lentynas, gal turite knygų, kurias 
sutiktumėte padovanoti Sambūriui? Sam
būris Jums dėkoja iš anksto.

Algimantas Tašknnas, LSS iždininkas

Nauja paslauga
Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos 

centras Vilniuje siūlo naują ir įdomią pas
laugą palaikant artimus ryšius su gimtine. 
Nuo šiol jūs galite užsisakyti pageidaujamų 
nuotraukų iš Lietuvos, kurias mes nufoto
grafuosime su skaitmeniniu foto aparatu 
ir pasiųsime jums.

Siųsti galime internetu ir parinkti jums 
pageidaujamą dydį bei formatą. Žinoma, 
galime atspausdinti ant foto popieriaus ir 
pasiųsti paprastu paštu. Galim įrašyti ir 
pasiųsti didelį kiekį nuotraukų įrašydami į 
CD-ROM. Galim visais būdais.

Todėl užsisakykite bet kokių jums mielų 
vaizdų: vietovių, jūsų vaikystės namų ar 
kaimų, giminių, įvykių ar renginių-vestu
vių ar laidotuvių, knygų ar parodų prista
tymų - artimųjų kapų nuotraukų, ir, jeigu 
visa tai Vilniuje, dar tą pačią dieną galite 
tai turėti savo kompiuteryje. Užtruks ilgiau 
ir kainuos daugiau, jeigu reikės vykti į toli
mesnę Lietuvos vietovę ir naudoti laiko 
paieškoms. Bet viskas įmanoma! Visos kai
nos priklauso nuo fotografuojamo objekto 
atstumo nuo mūsų Centro ir būtinybės 
siųsti vaizdą foto nuotraukoje paprastu oro 
paštu. Daug mažesnės rezoliucijos supap
rastintos kokybės nuotraukų, negu mes 
siūlome, pavyzdžių galite pažiūrėti mūsų 
tinklapyje WWW.lgitlC.lt , spaudžiant 
‘Įvykių kronika’.

Vėl atgimsta karo nusikaltėliai
Sydnėjuje išeinantis dviem laidom kas 

dieną “The Daily Telegraph” rugsėjo 28 
popietinėje laidoje antrame psL paskyrė 
ketvirtį puslapio su tokia antrašte “Nazi 
criminals still living here”. Pirmame saki
nyje “More than 20 Lithuanian war 
criminals are living in Australia, according 
to Nazi hunters today.”

Klausimas, kas patrauks į teismą 
laikraštį už lietuvių bendruomenės šmei
žimą? Praneša Antanas Kramilius

PATIKSLINIMAS
“Mūsų Pastogės” Nr. 35, 7 psL til- 

pusiame straipsnelyje “Parapijos žinios” 
netiksliai perdavus žinias, įsivėlė klaida. 
Buvo paskelbta, kad Fr. Roger Bellemore 
40 metų kunigystės jubiliejaus proga su 
sveikinimu buvo įteikta $100 piniginė 
dovana. Iš tiesų ši dovana buvo įteikta Fr. 
Roger gimtadienio proga. Kunigystės 
jubiliejaus proga parapijiečiai surinko $810, 
kurie rugpjūčio 29 dieną buvo įteikti Fr. 
Roger, sugrįžusiam po atostogų.

Suinteresuotųjų atsiprašome.
Parapijos Komitetas

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Nelauktai išvydo Pijus, 
Skaidrius kugrus dangaus fone 
Ir puikias Auksines bonias 
Horizonto pakraštyje.
Tarė Dulkė: “Gal čia burtai? 
Nesu matęs šitiek turto!”

Pįjui arčiau privažiavus, 
Vaizdas dar jaukesnis gąvos, 
Kelias staigiai atsiradęs, 
Aukso vartų linkme veda; 
Gal ne burtai, gal tikrovė? 
Gal Dulkelės bus gerovei?

“Tarp “palocių” - minaretai 
Kelias deimantais nuklotas, 
Tikrai gausiu skanius pietus, 
Ir gal teks pabaliavoti? 
Šitaip šauniai išsipuošę, 
Čia karaliai puotas ruošia!”

Kelmas partrenkė motorą, 
Dulkė, perskridęs per orą, 
Skaudžiai pritrenkęs sėdynę, 
Klausia: “Kur gi tos auksinės 
Bonios ir “palociai” gražūs? 
Gal mačiau ir aš miražą?”

Stasio Montvido eilės ir piešiniai
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SPORTAS
V.AIekna Australijoje

Virgilijus Alekna - Lietuvos lengvaatlečių 
lyderis

Olimpinis čempionas disko metikas 
Virgilijus Alekna vienintelis iš Lietuvos 
sportininkų dalyvauja rugpjūčio 29 dieną 
Australijoje, Brisbanėje, startavusiose 
šeštosiose Geros valios žaidynėse. Lie
tuvis gavo vardinj kvietimą atvykti į 
Australiją.

“Virgiui nekeliama užduotis būtinai 
laimėti. Pergalės tikėjomės pasaulio 
čempionate, o šios varžybos ne tokios 
svarbios”, - teigė Lietuvos lengvosios 
atletikos federacijos generalinis sekre
torius Antanas Baužys.

Virgilijus Alekna į Australiją išskrido 
jau prieš savaitę. Varžybose jis startuos 
rugsėjo 6-ąją. Pasak Lietuvos rinktinės 
trenerio Alekso Stanislovaičio, papil
domu stimulu sportininkui taps solidūs 
piniginiai prizai nugalėtojams. Prizų 
fondas siekia 5 milijonus JAV dolerių.

Edita Pučinskaitė - čempionė
Edita Pučinskaitė greičiausiai mynė 

pedalus Prancūzijoje vykusiose “Trophee 
d’Or Feminine” daugiadienėse dvirati
ninkių lenktynėse. “Alfa Lum” ekipai at
stovaujanti lietuvė į pirmąją vietą pakilo 
laimėjusi ketvirtąjį ir penktąjį etapus.

Varžybų Prancūzijoje lyderės poziciją 
E.Pučinskaitė išsaugojo ir po paskutinio 
144 kilometrų etapo, per kurį ji finišavo 
pagrindinėje grupėje.

Galutinėje įskaitoje Lietuvos dvirati
ninkė Edita Pučinskaitė (nuotr. apačio
je) 2 min. 28 sek. aplenkė antrąją vietą 
užėmusią Rusijos atstovę Juliją Marti- 
sovą, kuri po pirmųjų trijų etapų buvo 
lenktynių lyderė.

Trumpos žinios
▼ Išlaikę Liublianoje (Slovėnija) su
rengto krepšinio teisėjų seminaro egza
minus, naujosios Eurolygos 90 arbitrų 
gretose atsidūrė abu geriausi Lietuvos 
teisėjai - Kęstutis Pilipauskas ir Romu
aldas Brazauskas. Greta pusšimčio ULEB 
teisėjų Eurolygoje dirbs 40 FIBA arbitrų.

R.Brazauskui seminare Liublianoje 
buvo lengviau, nes šią vasarą jis su dviem 
partneriais jau dirbo JAV, vienoje NBA 

vasaros stovykloje. Be to, šis arbitras yra 
teisėjavęs Amerikoje ir sovietmečiu, kai ly
dėdavo Lietuvos krepšinio klubus į keliones.
▼ Kone kiekvieną vasarą NBA rungty
niaujančio “Dallas Mavericks” klubo tre
nerio asistentas Donn Nelson keliauja į 
Lietuvą. Trejų olimpinių žaidynių bronzą 
Lietuvos krepšinio rinktinei padėjęs iš
kovoti amerikietis vėl ir vėl grįžta į šalį, 
kuriai dabar, po dramatiško Sydnėjaus 
olimpiados pusfinalio, nebesutiktų padėti 
tik žaidžiant su amerikiečiais. Kodėl D. 
Nelsoną vis traukia į Lietuvą? Jis pats tei
gia, kad su šios šalies komanda išgyventa 
patirtis neprilygsta tik vedyboms ir vaikų 
gimimui.
▼ Futbolo legenda grįžta tam, kad at
sisveikintų. 35 metų Arminas Narbekovas 
Kaune turėtų paskutinį kartą apsivilkti 
Lietuvos rinktinės marškinėlius. Austrijos 
trečiosios lygos klube “Wiener SC” dabar 
žaidžiančio trenerio darbą atliekantis 
A.Narbekovas yra vienas garsiausių visų 
laikų Lietuvos futbolininkų. 1988-aisiais 
Seule su SSRS rinktine jis tapo olimpiniu 
čempionu. Lietuvos rinktinėje futbo
lininkas žaidė 12 rungtynių ir pelnė 4 įvar
čius. Atstovauti gimtinei dažniau jam trukdė 
traumos. Paskutinį kartą reprezentacinėje 
šalies ekipoje veteranas žaidė beveik prieš 
ketverius metus.
▼ Geriausia 1999 metų planetos ranki
ninkė Aušrelė Fridrikas nesitraukia iš šios 
sporto šakos pasaulio elito.

Ši Austrijos pilietybę turinti 34 metų 
lietuvė su norvege Heidi Tjugum pasidalijo 
trečiąja ir ketvirtąja vietomis Tarptautinės 
rankinio federacijos (IHF) bei žurnalo 
“World Handball” surengtuose 2000-ųjų 
geriausių pasaulio žaidėjų rinkimuose.

Dabar Aušrelė įsikūrė Osle kartu su 
savo vyru buvusiu Lietuvos futbolo rinktinės 
žaidėju Robertu Fridriku bei trejų metų 
sūnumi Luku.
▼ Lietuvos krepšininkės kovos su Čekijos 
rinktine dėl bronzos medalių pasaulio 
studentų universiadoje Pekine (Kinija).

Pusfinalyje lietuvės 49:70 pralaimėjo 
pagrindinei turnyro favoritei JAV koman
dai Kitą kelialapį į finalą iškovojo Kinija, 
95:75 įveikusi Čekiją

(Pagal “Lietuvos rytą”)

Prasidėjo Europos 
krepšinio čmpionatas

Ankaroje prasidėjo 32-asis Europos 
krepšinio čempionato A grupės turnyras, 
kurį lietuviai pradėjo pergale 82:60, 
įveikdami Ukrainos komandą. Ukrainos 
ekipos treneris Genadijus Zaščukas po 
rungtynių su lietuviais pripažino: “Žaidė
me su aukštesnio meistriškumo komanda”.

Lietuviai, kurių pirmuosius taškus šiose 
Europos pirmenybėse pelnė Gintaras Ei
nikis, iki trečiojo kėlinio neįstengė ukrai
niečių įsprausti į kampą. Labiausiai 
Ukraina buvo nutolusi 11-ąją min. - 24:21. 
Bet 17-ąją min. Sydnėjaus olimpiados 
prizininkai persvėrė rezultatą, o po di
džiosios pertraukos griežtai primetė var
žovams savo valią Lietuvos ekipa stabiliai 
didino persvarą Likus žaisti 1 min. 30 sek. 
po naujojo rinktinės kapitono Šarūno 
Jasikevičiaus dvitaškio lietuviai buvo 
pabėgę 23 taškais (7855).

Paskutinį tritaškį kartu su finalo sirena 
įsviedė Andrius Jurkūnas.

“Lietuvos komanda labai patyrusi”, - 
pralaimėjimo priežastis įvardijo Ukrainos 
rinktinės vidurio puolėjas Aleksandras 
Okunskis. Bet treneris Jonas Kazlauskas 
šiose rungtynėse leido pasireikšti ne vien 
lyderiams - aikštėje pabuvo 11 žaidėjų, 
įskaitant tokio rango varžybų debiutantus 
Rimantą Kaukėną, Robertą Javtoką, 
Donatą Slaniną

Garbės svečių tribūnoje Lietuvos ir 
Ukrainos rungtynes stebėjo buvęs šalies 
Kūno kultūros ir sporto departamento di
rektorius Rimas Kurtinaitis. Į Ankarą R. 
Kurtinaitis atvyko tiesiai iš Kijevo, kur 
apsidairė busimojoje darbovietėje - ten jis 
užims “Kyiv” klubo viceprezidento kėdę. 
Ukrainos klubo viceprezidentui nekilo 
dvejonių, kurios šalies rinktinę palaikyti 
“Va”, - pabaksnojo į savo žalius Lietuvos 
komandos marškinėlius R.Kurtinaitis.

Į pirmenybes R.Kurtinaitis atskrido ne 
kaip privatus asmuo. Jis - FIBA Europos 
zonos valdybos narys. R Kurtinaitis buvo 
įsitikinęs, kad A grupėje lietuvių konku
rentai yra prancūzai

R.Kazilionis, “Lt.”

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

Tęsinys, pradžia MP Nr. 1-34

Mintyse aš mėginau palyginti rusų 
okupacijos siaubą Lietuvoje su Ukrainos. 
Man ilgai užtruko, kol perpratau, kodėl 
visuose komunistų okupuotuose kraštuose 
nekalti žmonės turėjo kentėti nuo jų 
žiaurios rankos. Kai kurie lenkai irgi 
išvažiavo namo, bet kiti pasiliko Vokie
tijoje. Dabar pan Kazimiersz dažnai lankėsi 
pas mus. Jis susigyveno su mintimi, kad 
vaikai žuvo ir daugiau nieko jam nebuvo 
likę Lenkijoje, išskyrus skausmingus 
prisiminimus. Bet tai nesumažino jo širdies 
skausmo. Jis retai buvo blaivus, o išgėrus, 
jo akys būdavo pilnos sielvarto ašarų, kurios 
tekėjo skruostais. “Vargšas pan Ka
zimiersz... guosdavo mama jį daugkartų. 
AŠ jaučiausi laiminga, kad nebebuvo 
daugiau bombų, aliarmų ir pažeme 
skraidančių lėktuvų, kurių aš taip bijojau. 
Dabar einant miegoti į savo lovas mes 
galėjom nusirengti kas vakarą, nes naktimis 
nebežadino aliarmo sirenos ir nebereikėjo 
viską palikus bėgti į Herr Kohl rūsį. 
Gyvenimas vėl buvo ramus. Net kelis kartus 
per dieną aš bėgdavau prie prūdų parauti 
kiaulei žolės. Tbrėjau laiko pasikalbėti su 
žuvimis, pasivolioti ilgoje žolėje ir pauostyti 
kiekvieną naujai pražydusią gėlytę. Tėvai 
nebeturėjo karo rūpesčių, o man atrodė, 
kad net ir mano skauduliai mažiau gėlė.

Svetimšaliai daugiau vokiečiams 
nebedirbo. “Mes užtenkamai jiems 
------------------------------------------------------- mėsos, kai mums jos labai truko. ” Kai
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privergavom... Jie tiek ilgai gyveno iš mūsų 
sveikatos ir prakaito... Atėjo laikas tiems 
velniams, kad dirbtų mums... Dabar yra 
mūsų eilė atsikeršyti jiems...”, - girdėjau 
juos daugkartų taip kalbant. Nesupratau, 
kodėl tėvas nenustojo dirbęs Frau Kohl 
ūkyje. “Kodėl tėtis dar eina dirbti? Nei 
vienas kitas svetimšalis nebedirba, ” - 
neiškentus paklausiau mamos. “Negi, Ale, 
tu nežinai kad tavo tėvas nenori gyventi iš 
svetimo gero, ” - ji nusistebėjo iš manęs. 
“Bet, mama, kaip yra su kitais svetimšaliais? 
Jie nebedirbą aš nedaviau jai ramybės. 
“Nustok Negi neatsimeni kad duona verkia 
tinginio valgomą ” - ji atrėžė man piktai 
Tai aš buvau girdėjusi daug kartų iš abiejų 
tėvų ir gailėjausi, kad jos klausinėjau.

Nors mes turėjom užtenkamai bulvių 
ir svogūnų, mėsos trūko. “Mūsų kiaulė jau 
yra užtenkamai didelė, o mums reikia mėsos 
vaikams, ” - nugirdau mamą kalbant su 
tėvu. Kai atsikėliau sekantį rytą kiaulė jau 
gulėjo ant stalo. Tėvai triūsėsi prie jos, 
pjaustydami ir rūšiuodami mėsą Tėviškė
je mano mama visuomet išmėsinėdavo 
paskerstus gyvulius. Šiandien ji darė tą 
patį. Aš maišiausi apie ją virtuvėje, 
norėdama padėti, bet, kaip visada, 
trukdžiau jai, nes tik ji viena žinojo ką 
reikėjo daryti. Stovėdama tarpduryje, 
stebėjau mama atplaunant didelį gabalą 
kiaulienos. “Ale, nunešk šitą Frau Schwartz 
Ji dažnai mums pagelbėdavo su dėžute 

sugrįžau, ji jau turėjo paruošus kitą gabalą 
“Nunešk šitą Frau Hoffman. Vargšė 
moteris...Pilna širdgėlos... Gal tai ją šiek tiek 
pradžiugins. ”

Tą popietę turėjom puotą Mes valgėm 
bulves su spirgučiais ir galėjom prisikimšti 
mėsos kiek lindo. Mano pilvas tiesiog tino, 
kol negalėjau daugiau nuryti Brolis laižė 
riebalus nuo savo pirštų, o sesers nereikėjo 
prašyti, kad ji valgytų. Prisivalgius įsiritau į 
lovą Gulėdama pilvą išvertus, prisiminiau 
kaip mama kas žiemą skerdimo laiku 
sutvarkydavo mėsą visai šeimynai, kad 
išsilaikytų iki kitos žiemos. Ji nupjaudavo 
kiaulės kulšis ir papilves, jsūdydavo, o paskui 
išrūkydavo. Galvos ir kojos buvo 
suverdamos į košelieną. Man baisiai 
patikdavo kraujiniai vėdarai, padaryti iš 
miežių gabaliukų, taukų ir kraujo. Kepenys 
būdavo sumaltos, sumaišytos su prieskoniais 
ir svogūnais, sukištos į kiaulės pilvą ir tada 
išvirtos. Širdį ir plaučius laikydavo ant ledo 
kol sušerdavo šunims. Likusi mėsa būdavo 
sumalta ir panaudota dešroms. Mamos 
dešros buvo įvairios. Kai kurios buvo su 
pipirais, kitos su česnakais, o dar kitos su 
mairūno žolele. Aš jas visas mėgau. Niekas 
nebūdavo išmesta.

“Mama... Skauda... Mano pilvas per 
pilnas... Aš noriu vemti...”, - dejavau, 
voliodamasi lovoje. “Kiek kartų aš esu tau 
sakius, kad nepersivalgytam iki susirgimo... 
Juktu žinai, kadpersivalgtiyraviena iš mirtinų 
nuodėmių... Gėdykis, Ale... Gėdykis... ” - ji 
barė mane be pasigailėjimo. Besivartant 
lovoje, per atdaras duris nugirdau tėvų 
pokalbį: “Kokie mes laimingi užsiauginę tiek 
mėsos... Turėtų dabar užtekti kuriam laikui..

Kaip džiugu buvo žiūrėti į vaikus, 
prisivalgančius mėsos iki soties. ”

Vokietijos svetimšaliai, kurie bijojo 
grįžti namo į komunistų pavergtus kraštus, 
pradėjo organizuotis į bendruomenes. 
Tėvas sužinojo, kad tokia lietuvių 
bendruomenė kūrėsi Halle an der Saale. 
“Motin, geriau patys nuvažiuokim ten 
pasižiūrėti, ar tikrai taip yra.”

“Ir aš taip galvoju. ”
Sekantį rytą tėvas nėjo į darbą o mama 

lakstė aplinkui, ruošdamasi kelionei. 
“Vaikai, neišsipurvinkit. Jei susitepsit, gausit 
pasilikti su bobute namie, ” - ji įspėjo mus, 
paduodama švarius rūbus. Bobutė turėjo 
pasilikti namie, nes vagystės dar buvo pilnai 
nenustoję. Kas nors turėjo saugoti mūsų 
brangią mėsą. Po pusryčių mes visi greitai 
išėjom prie vežimo. Tėvas jau laukė mūsų 
lauke ir, kaip visada prieš didelę kelionę, 
vaikščiojo aplink arklius, kalbėdamas su jais 
ir glostydamas. Galas vežimo buvo pridėtas 
pilnas šviežiai papjautos šekos. “Vaikai, 
lipkit... Čia jums padariau sėdynę...”, - 
mama pašaukė mus, užklodama gūnią ant 
jos viršaus. Mes sulipom į galą vežimo, o 
tėvai susėdo priekyje ir tuoj išvažiavom. 
“Mamą mes ir Smilgiuose taip važiuodavom 
į bažnyčią ar į turgų, ”, - aš čirškiau, 
prisimindama tas malonias dienas. 
“Prisimenu... Prisimenu... Buvo geri laikai, ” 
-ji atsiduso. “Bet kur dabar važiuojam?” - 
aš nedaviau jai ramybės. “Mes turim 
pasitikrinti, ar tikrai tie gandai apie kūrimą 
lietuvių bendruomenės yra teisingi, ” - 
atsigrįžus, ji man paaiškino.

(Bus daugiau)
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Sydnėjaus Lietuvių Klube
Nusilpusiam įpylus naujo kraujo, staiga 

atsiranda naujos jėgps. Štai yra galimybė 
atgaivinti ir mūsų Klubo stiprybę. Tarpu
savio kalbose girdisi, kad ne visi direktoriai 
nori grįžti sekančiai kadencijai. Kitaip 
sakant, reikia naujo kraujo. Mūsų tarpe yra 
daug sugebančiųjų, kurie šiame darbe 
galėtų prisidėti Nauji direktoriai - naujos 
idėjos, nauja stiprybė. Lietuviškas kuk
lumas dažnai mus palieka stebėtojais ir 
vertingais kritikais užnugaryje. Tikiuosi, 
kad, paaštrinę plunksnas, užpildysite direk
torių pareiškimų formas ir sekantieji metai 
bus tie metai, kai netrūks naujų idėjų ir 
naujų permainų. ■"

Rugpjūčio 26 d. buvo labai malonu 
matyti gausiai susirinkūsftiš'įkviestų orga
nizacijų pirmininkų (ar įgaliotunų) susirin
kimą. Buvo atstovaujama devyniolikai 
organizacijų. Iš kviestųjų nesimatė tik 
dviejų organizacijų. Vienas iš posėdžio 
metu iškeltų klausinių - kodėl Klubo admi
nistracija neperduoda gaunamus telefoni
nius pareikalavimus atitinkamoms organi
zacijoms? Senelių prieglauda skambina 
Klubui, o Klubas vietoj informavęs Moterų 
D-ją, perduoda detales AKramiliul Vieto
je buvo išsiaiškinta, kad skambino ne prieg
laudos namai, o europietė lankytoja, kuri 
nuėjusi aplankyti kitą asmenį, užkalbino 
mūsų tautietį. Šis pasiskundė visokiais 
negalavimais, tada ponia ir kreipėsi į Klubą, 
ieškodama lietuvio kunigo. Tai kam kitam 
skambinti, jei ne p. AKramiliui?

Kodėl apie tai minėti spaudoje? Aš 
asmeniškai ne tik namuose telefonu, bet ir 
Klube gaunu žinių apie visokius naujus 
“įstatymus”, iškraipytus įvykius Klube, kas 
dažniausiai yra tikrai toli gražu nuo 
tikrovės. Anot mūsų vado Kęstučio Proto, 
kodėlskleisti nepagrįstus gandus kitų tarpe, 
o ne ateiti ir išsiaiškinti?

f TEMBRAS 1
j KONCERTAI J
| SOLO, DUETAI, TRIO Į
I ATLIKS
i KLASIKOS, LIAUDIES IR ESTRADINĖS
| MUZIKOS VEIKALUS
A MELBOURNO LIETUVIŲ NAMUOSE SPALIO 7 d. 1.30 vai.
| SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBE SPALIO 14 d. 2.30 vai.
| ĮĖJIMAS $12.00 JAUNIMUI IKI 16 METŲ NEMOKAMAII > KLUBŲ NARIŲ IR JŲ SVEČIŲ INFORMACIJAI I

Birutė Šaulytė-Kymantienė
Melboumž- 

kiams neabe
jotinai yra gerai 
žinoma asme
nybė. Tačiau iš 
sydnėjiškių gal 
daugumai gir
dėtas vardas tik 
lietuviškoje 
spaudoje. Ponia 
Birutė dainuoja 
‘Tembre” mezzo-sopranu. Kaip pastebė
jote skelbimuose, ruošiami koncertai Mel
bourne ir Sydnėjuje. Šių koncertų svarbiau
sias tikslas yra paremti tautinių šokių grupę, 
vykstančią į 2002 Dainų ir tautinių šokių 
šventę Lietuvoje. Neabejotina, kad nuvykę 
į Lietuvą, mūsų šokėjai turės progos kon
certuoti ir kituose Lietuvos miestuose.

Ponia Birutė paskutinius šešerius metus 
augina šeimą. Žvelgiant į praeitį, melbour- 
niškiai 1996-2001 girdėjo ją dainuojant 
solo, duete, trio, kvartete ir sekstete, taip 
pat Melboumo Parapijos chore, “Dainos 
Sambūryje”, Melboumo kanklių ansamb
lyje. Su Rita Tamošiūnaite-Mačiulaitiene 
ji daly-vavo Melboumo Katalikių Moterų

Sužavėtas melboumiškiais programos 
dalyviais Lietuvių Dienose, pradėjau vesti 
derybas su Henriku Antanaičiu, kad taip 
suruošus koncertą mūsų Klube. Ačiū, Tau 
Henrikai, už Tavo įdėtą rūpestį ir suteiktas 
galimybes mums išgirsti “Tembrą”.

Melboumo “Tembro” pagrindinis tiks
las - paremti “Gintaro” tautinių šokių gru
pę, 2002 metais vykstančią į Dainų Šventę 
Vilniuje. Kaip teko nugirsti, Ritos ir Birutės 
vaikai šoka “Gintare”, o Stepas, buvęs “gin- 
tarietis”, pats du kartus vyko su “Gintaru” 
į Lietuvą. Prieš atvykstant pas mus spalio 
7 d. (sekmadienį) 1.30 vai, ‘Tembras” kon
certuos Melboumo Lietuvių Namuose, o 
spalio 14 d., 2.30 vai p.p. -Sydnėjaus Lie
tuviųKlube. Bilietų kaina $12.00, jauni
mui iki 16 metų - veltui Visi Sydnėjaus 
Lietuvių Klube koncerto metu surinkti 
pinigai eis “Gintaro” kelionės į Lietuvą pa
rėmimui Kur surasite geresnį tikslą? Sekite 
spaudą, kur supažindinsime su kiekvienu 
dainorium

Rugpjūčio 24 d. mūsų Klube vakarie
niavo 58 Lietuvos vaistininkai užsukę pa
keliui į vaistininkų suvažiavimą Singapūre. 
Nors ir trumpas, bet malonus buvo paben
dravimas. Puikiai skambėjo “Dainos”choro 
repetuojamos dainos, nes staiga (nors 
trumpam) vienetas buvo padidėjęs 58 bal
sais. Svečiai buvo nustebinti mūsų Klubo 
puošnumu, lietuvių kūrimosi sąlygomis 
Australijoje ir Klubo lietuviško šampano 
skoniu.

Juozas Kalgovas vis man primena, kad 
reikia padėkoti p. Aušrai Titovienei už at
vežtą gražią puokštę, kuri parišta prie baro.

Raginkim kandidatus į direktorius. 
Ruoškimės koncertui. Turgus artėja. Jei ne
susimokėjote nario mokesčio - paskubė
kite. IKI PASIMATYMO KLUBE.

Algis Bučinskas

renginiuose, karių “Ramovė” renginiuose 
bei minėjimuose Lietuvių Namuose Mel
bourne ir Geelonge. Be to, vestuvėse ar 
laidotuvėse.

1986-1992 Birutė dainavimo mokėsi pas 
Cavel Poli, Bettine McCaughan Melba 
konservatorijoje ir Sue McNeill Australian 
College of Entertainers. 1986-1988 “Sva
jonės” trio koncertuodamos rinko lėšas ir 
išreklamavo VI-tą PUK Australijoje. 
Keliavo po Australiją, JAV ir Kanadą, 
išleido plokštelę ir kasetę, kurią pelningai 
paskleidė pasaulio lietuvių bendruome
nėse. 1989-1995 dirbo Viktorijos Valstijos 
Operoje choriste, dalyvavo 24 operų bei 
koncertų pastatymuose. 1992 metais spalio 
ir lapkričio mėnesiais viena iš 20 dalyvių, 
kaip dainininkė su Australian College of 
Entertainers gastroliavo kaip Australian 
Cultural Exchange Tour Bulgarijoje su kon
certais Sofijoje ir Plovdiv. Taip pat turėjo 
šok) koncertą Kauno Filharmonijos salėje 
su tikslu telkti lėšas “Vilties” vaikams.

Neabejotini ponios Birutės gabumai - 
ir tikimasi kad abu koncertai pripildys salę. 
Sekite spaudą apie kitus “tembriečius”.

Algis Bučinskas

In memoriam
Liko ištikimas priesaikai 

(Antanas Gudelis 1911.7.31 -0001.8.17)
Lyg nakties tamsa ateina valanda, kai 

akis tyliai užmerkus tenka palikti visus 
žemės vargus ir džiaugsmus. Skausmai ir 
gyvenimo pabaigos baimė lieka už 
neperžengiamos ribos. Tai visų mūsų 
neišvengiama baigtis, nutraukianti visus 
ryšius su šiuo pasaųKiLisUivJ j.-’ "(• —

Atsisveikiname su a.a. Antanu Gudeliu, 
kuris gimė 1911 liepos 31 Petrapilyje. 1920 
metais tėvai grįžo į Lietuvą ir apsigyveno 
Kazlų Rūdoje. Čia Antanas lanko pradžios 
mokyklą, vėliau, 1932 m, Kaune, baigia 
“Aušros” berniukų gimnaziją ir tais pačiais 
metais įstoja į Lietuvos Prezidento Antano 
Smetonos karo mokyklą, kurią baigia 1934 
metais. Paskiriamas į LK Birutės pulką 
Alytuje, o 1935 m - į naujai formuojamą 
dragūnų “Geležinio Vilko” pulką 
Tauragėje, vėliau perkeltas į artilerijos 
pulką, kur ištarnavo iki Sovietų okupacijos.

Vokiečiams užėmus Lietuvą, stoja j» 
Savisaugos dalinius, o artėjant bolševikams, 
su šeima pasitraukia į Vokietiją. 1949 
metais išvyksta į Australiją ir įsikuria 
Adelaidėje.

Antanas liko ištikimas Lietuvos kario 
priesaikai ir visuomet stengėsi palaikyti 
laisvės idėją, dalyvaudamas lietuviškoje 
veikloje ir ją dosniai remdamas. Jis buvo 
nuoširdus, taikus ir jautrus lietuviškai 
veiklai;skaitė ir mėgo lietuvišką spaudą. 
Sušlubavus regėjimui bei klausai, pas
kutines dienas gyveno savame pasaulyje. 
Už kovą su Lietuvos laisvės priešais, už 
atsisakymą jiems pataikauti, jam Aus- 
tralijojė jie nedavė ramybės, mesdami 
nepagrįstus kaltinimus, bandydami palaužti 
ne tik kūną, bet ir dvasią.

Antanas priklausė Adelaidės Lietuvių 
Sąjungai, LK Ramovei ir stengėsi, kiek

l “Sūkurys” “Sūkurys” “Sūkurys” "
Folk dancing rehearsals in Sydney Lithuanian Club will resume on October ■ 

14th. They will continue at 6 p.m. each Sunday evening, except the first Sunday | 
of each month. The teacher will be Marina Coxaite-Taylor. ]
For futher information please contact: j

Ray Jurkūnas 0408 291113 or 9534 2967; Robert Sirutis 9708 3796. j
“Sūkurys” J

lietuvių kultūrinės veidas tęstinumas Austrrfįoje 
mūsų visų reikalas

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

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

VENĮ, VID1...
Atkelta iš 3 psL

Atitrūkęs nuo skautiškojo gyvenimo 
darbų Bronius, vis tik dar randa laiko ir 
visuomenei. Jo plunksna smaila - jis rašo į 
laikraščius, leidžia mėnesinį skautų laik
raštėlį "Pėdsekys” (ėjo kaip atskiras leidi
nys apie 15 metų), redagavo daugelį daino- 
rėlių. Jo eilėraščius rasime daugelyje alma
nachų, metraščiuose, jis išleido ir savo eilė
raščių rinkinį “Apie žmones, žemę ir vėją”. 
Daugelis dar gerai prisimename Bronių 
Žalį kaip tą “atpirkimo ožį”, kuris dvyliką 
metų be skundų tempė “Mūsų Pastogės” 
vežimą, skleidė gimtąjį žodį tėvynainiams 
Australijoje.

Broniaus pasiaukojimas tautos atžalai 
neliko be pėdsakų: Lietuvių Skautų Sąjun
ga jo darbus įvertino pakeldama jį į vy
resnius skautininkus, apdovanodama 
ordinais “Už nuopelnus”, “Lelijos” ir

ATITAISYMAS
MP nr. 33, 8 puslapyje išspausdintame aukų “Mūsų Pastogei” sąraše padaryta klaida.
Ponas ASnarskis yra ne iš NSW, bet iš SA Aukotojo nuoširdžiai atsiprašome. Red.
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Antanas Gudelis

•s*
jėgos leido, aktyviai dalyvauti lietuviškoje 
veikloje ir gyvenime.

Po sunkios ir ilgos ligos Antanas užbaigė 
savo žemiškąją kelionę 2001 rugpjūčio 17. 
Liūdesyje liko žmona Juzė, sūnus Edvardas 
ir jo šeima, ir Adelaidės lietuvių ben
druomenė, netekusi ištikimo savo nario.

Š.m. rugpjūčio 21 d. iš Adelaidės 
lietuvių katalikų Šv. Kazimiero koplyčios 
velionis palydėtas į Enfieldo kapines. Šv. 
Mišias atnašavo kun. J.Petraitis MIC, 
Lietuvių Caritas Ine. vardu atsisveikino 
Viktoras Baltutis, Adelaidės Lietuvių Są
jungos - Donatas Dunda ir ramovėnų - 
Jonas Bočiulis.

Po ilgos žemiškos kelionės ilsėkis 
Viešpaties ramybėje, ištikimas Lietuvos 
kary! Viktoras Baltutis

“Padėkos”, paskelbdama jį aukščiausio 
“Geležinio Vilko” ordino kavalieriumi

Bet nenuilstamas darbas visuomenėje, 
pasiaukojimas jaunimui, mūsų atžalai, 
neišdildė širdyje tėvynės meilės, ilgesio 
prabočių prakaitu ir krauju aplaistytos 
šventos žemės. Užbaigdamas ilgametę 
klajonę, jis pernai gegužės 7 dieną pakėlė 
sparnus iš Sydnėjaus ilgai, varginančiai bet 
širdžiai maloniai kelionei j Lietuvą, į tė
vynę, į gimtuosius namus.

Broniau! Švęsdamas savo 80-ąjį gimta
dienį pažvelk į praeitą kelią ir, gal su Tau 
neįprastu pasididžiavimu, iškelk žilą galvą 
ir tark: VICI - aš nugalėjau!

Prisimindami Broniaus pastangas ir 
pasiaukojimą, įdėtus jam esant mūsų tarpe, 
jo draugystę, tegalime prašyti Apvaizdos, 
idant suteiktų Broniui sveikatos, apsaugotų 
nuo gyvenimo kliūčių, o mes palinkėsime 
ILGIAUSIŲ METŲ!
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Our Annual Ball will be h

Melbourne Lietuvių Klubo Valdyba

R-Tarvydas, pirmininkas

7.
8.
9.

10.

“A NIGHT WITH THE / 
STARS”

S.L.S.L. KOVAS
Presents an opportunity to come 

along and have

Saturday 22nd September, 2001 
At The Sydney Lithuanian Club, Bankstown.

Commencing at 7.30 pm.

e your fantasies and dress as a Movi 
( or Cartoon Character)

ZTlle evening will incorporate Award Presentations

To our KOVAS Sporting Stars ! ! ! I
Admission : S 10.00 per adult

S5.00 school

For Table Bookings - ring : 
Jacinta Ankus 9872-9320 .

Melbourne) Lietuvių Klubo metinis narių susirinkimas
įvyks rugsėjo 22 dieną, šeštadienį, 2 vai. p.p.

DARBORVARKE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

11. Diskusijos dėl pranešimų ir 
jų tvirtinimas;

12. 2001- 2002 m. sąmatos patei
kimas ir tvirtinimas;

13. Mandatų k-jos pranešimas;
14. Revizijos k-jos rinkimai;
15. Mandatų k-jos rinkimai;
16. Klausimai ir pasiūlymai;
17. Susirinkimo uždarymas.

Susirinkimo atidarymas;
Mirusių narių pagerbimas;
Naujų narių pristatymas;
Susirinkimo sekretoriaus kvietimas 
Mandatų k-jos kvietimas; 
Praėjusių metų s-mo protokolo 
skaitymas;
Pirmininko pranešimas;
Iždininko pranešimas;
Revizoriaus pranešimas;
Revizijos komisijos pranešimas;

Tautos Šventė Hobarte
Tautos Šventė Hobarte bus minima sekmadienį, rugsėjo 23 dienų, 3 vaL po 

pietų p.p. Šikšnių namuose, 43 Easton Ave, West Moonah.
Kalbės Algimantas Taškūnas.
Visi tautiečiai ir lietuvių draugai maloniai kviečiami dalyvauti. Maistą prašau 

atsinešti, o gėrimų bus.

Vaikai, tėvai, seneliai ir kaimynai 
nuoširdžiai kviečiami atvykti į lėlių teatrą. Statoma lietuviška pasaka 

“katinėlis ir gaidelis**.
praves Mergelė Uogelė Sydnėjaus Lietuvių Klube spalio 1 d., 

ilgojo savaitgalio pirmadienį, 2 vaL p.p.
Suaugusiems įėjimas $5, vaikams - veltui.

Pelnas skiriamas Australijos Lietuvių FonduL Rengėjai

i “Sūkurys” “Sūkurys” “Sūkurys”
Kviečia visus buvusius šokėjus ir visus norinčius šokti tautinius šokius.

| Repeticijos prasidės spalio 14 dieną, 6 vai. po pietų, Sydnėjaus Lietuvių Klube.
| Repeticijos vyks kiekvieną, išskyrus pirmą mėnesio, sekmadienį.
į Mokytoja - Marina Coxaite - Taylor.
, Daugiau informacijos galite gauti skambindami:
j Ray Jurkūnui td. 0408 291113 arba 9534 2967,
Į Robertui Siručiui tel. 9708 3796 “Sūkurys”

Pranešimas Melbourne Pensininkų Sąjungos nariams
Sekančiam susirinkimui renkamės rugsėjo 11 dieną, 11 vai. Lietuvių Namuose.

AS.

X«o sic iriasi... vyrai pesimistai nuo optimistų?
Pesimistai vyrai įsitikinę, kad visos moterys yra laisvo elgesio, o optimistai vyrai prie- 

—:----- ------------------------------------------------- - šingai - norėtų, kad šitaip būtų.
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, BANKSTOWN NSW 2200

Telf: 9708 1414 Fax: 9796 4962 
www.lithuanianclub.org.au

DARBO VALANDOS: 
Savaitės dienomis nuo 4.00 vai. 

Šeštadieniais ir Sekmadieniais nuo 12.00 vai. 
ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

Sekmadieniais nuo 5.00 iki 6.00 vai. 
H/WCSMCDT VALANDA 

Visi gėrimai tik pusė kainos!

VALGYKLOS DARBO VALANDOS:
Penktadieniais nuo 6.00 iki 9.00 vai.

Šeštadieniais nuo 12.00 iki 2.00 ir nuo 6.00 iki 9.00 vai. 
Sekmadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai.

ASMENIŠKI POBŪVIAI PAGAL SUSITARIMĄ SU KLUBU 
GIMTADIENIŲ, VEDYBŲ, KRIKŠTYNŲ 

POBŪVIUS UŽSISAKYKITE LIETUVIŲ KLUBE 
Rugsėjo 29 d. 7.00 vai.

NAUJAI ATVYKUSIŲ MĖNESINIS SUSITIKIMAS 
Spalio 7 d.

TURGUS
Spalio B (L

Metinis Klubo Balius

Spalio 14 d.
Melbourno Tembras” Koncertuoja

Sekite spaudą

Spalio 28 d. 
METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS 

DIREKTORIŲ PAREIŠKIMAI SEKANČIŲ METŲ KADENCIJAI 
PRAŠOME PATEIKTI IKI 2001 SPALIO 1 d.

AR SUMOKĖJAI ŠIŲ METŲ NARIO MOKESTI?

Narių ir svečių informacijai

Vysk. M.Valančiaus minėjimas Sydnėjuje
Rugsėjo 23 <L, sekmadienį, 2 vai. po pietų Sydnėjaus Lietuvių Namuose, 

Bankstowne, įvyks didžiojo blaivintojo ir Lietuvos švietėjo vysk. Motiejaus 
Valančiaus pagerbimo minėjimas.

Paskaitą skaitys Vincas Bakaitis. Su savo kūryba dalyvaus poetas Juozas Ahnis 
Jūragis ir Aldona Prižgjntaitė-Spykers. Likusioje meninėje dalyje deklamacijos, 
muzika ir Sydnėjaus vyrų “Ketvertuko” dainos.

Visi maloniai kviečiami atvykti ir pagerbti šį didįjį ganytoją.
Sydnėjaus Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija

(f
Sydnėjaus parapijos žinios

Sydnėjaus lietuvių kapelionas Fr. Roger Bellemore SM dėl sveikatos, 
įsipareigojimų savo parapijoje ir gimnazijoje, raštu patiekė atsistatydinimą. Savo 
darbą, kaip lietuvių kapeliono, Fr. Roger pradėjo 1998 balandžio 26 ir užbaigs jį su 
šv. Mišiomis šių Kalėdų rytą.

Parapijos Komitetas mano, kad problemą, liečiančią lietuvių pamaldas 
Sydnėjuje, turi spręsti visa tikinčiųjų bendruomenė. Rugsėjo 30 dieną, sekmadienį, 
2 vai. po pietų, Sydnėjaus Lietuvių Klube šiuo reikalu yra šaukiamas specialus 
lietuvių susirinkimas. Dienotvarkėje:

1. Pirmininkės pranešimas.
2. Lietuviškų pamaldų tęstinumas.
3. Kapeliono suradimas
4. Einamieji religiniai reikalai.

I 5. Susirinkimo uždarymas. praneša Parapijos Komitetas
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