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Melbourne Lietuvių Katalikių Moterų Draugija švenčia jubiliejų
“Neradau brangesnės dovanos Jums kaip 

šv. Mišių auką, mielosios Auksinio jubiliejaus 
veiklios moterys ir nepavargstanti, spindu
liuojanti pirm. H.Statkuviene.”

Šiaulių vysk Eugenijus Bartulis

“Jūs atliekate mūsų tautai labai reikš
mingą ir kilnų darbą. Esu širdyje ir maldose 
su Jumis.”

Dr. Aldona Škpetytė-Janavičienė
Pasaulio Liet. KaL Organizacijų S-ga

“Jūs esate mums pavyzdys atsakomybėje, 
ištvermėje irpasiaukojime...”

Lietuvos Katalikių moterų sąjunga

“Jūs vienos iš pirmų jų atsiliepėte į mūsų 
šauksmą Atgimimo - Sąjūdžio metu. Jūs 
visada buvote šalia ir tai mes jaučiame. ”

Dr. Arvydas Šeškevičius
Kauno Medicinos universiteto docentas

“Ačiū už auksinius šildančius spindulius, 
jaučiamus Tėvynėje.”

Dr. Birutė Žemaitytė
Lietuva

Melraurno Liet Katalikių Moterų D-jos V-ba. I eilėje iš k: pirm. H^tatkuvienė, kun. 
EArnašius, vkepirm. dr. AButkutė, sekretorė Vaitiekūnienė II eilėje iš kairės: renginių 
vadovės A.Sadauskienė, V.Petraitienė, Z.Pranskūnienė ir iždininkė A.Vyšniauskienė.

“Niekada nepraraskite savo entuziazmo, 
esate labai reikalingos. ”

Danutė ir Gabrielius Žemkalniui
Pasaulio Liet Bendruomenės atstovybė

Vilnius, Lietuva

“Neseniai buvau Melbourne, dalyvavau 
Jūsų popietėje. Esate galbūt pati skaitlin
giausia ir tvirčiausiai išsilaikiusi iš visų 
draugijų, pasklidusių po pasaulį... ”

Dr. Nijolė Bražėnaitė-Poronetto 
buvusi Pasaulio Liet KaL Org. Sąj. narė

“/lėni Jums, brangios moterys, už man 
suteiktą laimę vaikščioti ir džiaugtis gy
venimu. Amžinai Jums dėkingi... ”

Klemensas Sidabras su šeima
Jonava

“Linkiu visoms sveikatos, ištvermės iršv. 
Marijos užtarimo bei pagalbos visuose Jūsų 
darbuose. ”

Lidjja Kazlauskienė
Lietuva

Reportažo apie MLKM Draugijos 
jubiliejų tęsinys 2 psL

J?“ Lietuvos įvykių apžvalga Centristai siūlo įteisinti dvigubą pilietybę

“Baltarusijoje veikė teroristas iš 
Lietuvos”

Taip AButkevičių per rinkimų vajų 
vertino oficialusis Minskas, praneša Dalia 
Gudavičiūtė iš Baltarusijos “Lietuvos ryte” 
(2001 m. rugsėjo 8 d). Baltarusijos prezi
dento rinkimų išvakarėse per šios šalies 
valstybinę televiziją keletą kartų buvo 
parodytas filmas apie buvusį Lietuvos 
Seimo narį Audrių Butkevičių. Filme pa
brėžiama, jog tai žmogus, turintis tarp
tautinio teroristo rangą, ir užsienio žval
gybų agentas. Primenama, kad būtent jis 
rengė 1991 metų sausio 13-osios įvykius 
Lietuvoje, rodomi kadrai su snaiperiais ant 
Vilniaus pastatų stogų.

“Tai pas jį terorizmo abėcėlės mokėsi 
mūsų opozicija ”, - skambėjo bakas už kad
ro. “A.Butkevičiaus biografija mums žinoma. 
Prieš sėsdamas į demokratišką kalėjimą už 
banalų kyšį, šis ponas anksčiau parodė ne
menkus savo organizacinius sugebėjimus ir 
per trumpą laiką Lietuvoje sukūrė daugia
tūkstantinius gerai ginkluotus būrius”, - rašo 
vaktybiniai Baltarusijos laikraščiai

AButkevičius dirbo Baltarusijos opozi
cijos rinkimų kampanijos štabe. į Baltaru
siją A Butkevičius teigė vykęs paprašytas 
Piliečių gynybos paramos fondo direkto
riaus Stasio Kaušinio: “Jis už mane kovojo, 
kai sėdėjau kalėjime. Dabar moku skolą”.

Kaip elgtis, kai šalyje yra viena oficiali 
televizija, vienas oficialus radijas, viena 
tiesa ir vienas vadas, kai visi opozicijos 
bandymai spausdinti savo laikraščius ar 
brošiūras sulaukia represijų ir areštų, kai 
šalyje vienas po kito dingsta populiariausi 
politikai, o valdžia nesislapstydama ciniškai 
patvirtina savo sąsajas su šių žmonių 
žūtimi? Tokius klausimus, kaip “Lietuvos 
rytui” prisipažino A Butkevičius, jam 
nuolat užduodavo Baltarusijos opozicijos 
atstovai per daugybę seminarų apie pilietinį 

nepaklusnumą ir neprievartinę gynybą.
“Yra trys veiklos būdai: teisėti, neteisėti ir 

kariniai Atsiminkite, tai - ne demokratiniai 
rinkimai, tai - karas. Informacinis psicho
loginis karas. Jei bent akimirką patikėjote, 
kad galite laimėti pagal A.Lukašenkos 
padiktuotas taisykles, pagal rinkimų įstaty
mą - jūs jau pralaimėjote”, - taip AButke
vičius atsakydavęs baltarusiams.

Liberalų sąjungoje
Atsistatydinus Liberalų sąjungos (LS) 

pirmininkui Rolandui Paksui ir partijos 
valdybai, abi konfrontavusios liberalų elito 
grupuotės rengiasi tolesnei kovai, nes greit 
įvyks neeilinis partijos kongresas. Kai kurie 
buvę liberalų valdybos nariai, remiantys 
E.Gentvilą, “Respublikai” neoficialiai tvir
tino, jogjau pirmadienio frakcijos posėdyje 
galima laukti griežtų RPakso pareiškimų 
dėl padėties partijoje.

Laivyno pratybos
Baigėsi Lietuvos karinių jūrų pajėgų 

mokymų “Pajūrio brizas” praktinė dalis. 
Mokymuose dalyvavusių laivų, tarnybų, 
kitų karinių padalinių vadovai šiandien 
apibendrins trijų dienų veiklą, nustatys, 
kokiose srityse dar reikia pasitobulinti, 
kokius trūkumus pašalinti. Tokio masto 
karinių jūrų pajėgų mokymai Lietuvoje 
surengti pirmą kartą. “Pajūrio brizą” tiki
masi pakartoti ir kitais metais.

Grįžtant iš karinių mokymų, į Klai
pėdos uostą įplaukdama Lietuvos karinių 
jūrų pajėgų fregata “Žemaitis” uosto var
tuose, įplaukos kanale, kliudė povandeninį 
daiktą. Su “Žemaičiu” plaukė kiti kariniai 
laivai “Aukštaitis” ir “Sūduvis”, tačiau jie 
savo kelyje jokios kliūties nesutiko. Hi
drografinis laivas “Rusnė” nustatė, kad 
gylis toje vietoje, kur kariškiai galėjo ką 
nors kliudyti, yra daugiau kaip 14 metrų, 
kai “Žemaičio” gramzda - apie 5 metrus. 
Kokių nors kitų povandeninių objektų toje

Lietuvos Centro sąjunga (CS) rinks 
parašus po siūlymu įteisinti dvigubą 
pilietybę. Tai grįžęs iš kelionės po Jungtines 
Amerikos Valstijas spaudos konferencijoje 
pareiškė CS lyderis Seimo narys Kęstutis 
Glaveckas (nuotr. apačioje).

Šiuo metu 
Lietuvos Kons
titucija ir Pilie
tybės įstatymas 
dvigubos pilie
tybės nenuma
to, išskyrus tik 
išimtinus atve
jus. K.Glavec- 
ko teigimu, dvi
gubos piliety
bės įteisinimu 
yra ypač suinte
resuoti į Ame

vietoje neaptikta. Gali būti, kad “Žemaitis” 
kliudė žemsiurbės “Ajax” inkaro lyną, kuris 
galbūt nebuvo spėjęs nusileisti ant dugno. 
Bet tai tik viena iš versijų.

Nevisi rusai prieš NATO?
Krašto apsaugos ministerijos vadovai 

vakar buvo nustebinti Rusijos viceadmirolo 
Vladimiro Valujevo nepriešiško požiūrio į 
Lietuvos siekius tapti NATO nare. Susiti
kęs su krašto apsaugos ministru Linu 
Linkevičiumi, Vilniuje viešintis Baltijos 
laivyno vadas VValujevas pareiškė, kad 
ketinimai tapti NATO nare yra Lietuvos 
reikalas.

Už ką atlyginama?
Teisininkai neigiamai įvertino Seimo 

Ekonomikos komiteto pirmininko Viktoro 
Uspaskicho ketinimus asmeniškai sumo
kėti atlyginimą parlamento sudarytos ko
misijos ekspertams, kurie visuomeniniais 
pagrindais padeda atlikti valstybės paskolų, 
investicijų, Valstybės turto ir Kelių fondų 
veiklos įvertinimą. V.Uspaskicho ketinimai 

riką per pastaruosius dešimt metų emig
ravę lietuviai. Priimdami JAV pilietybę, 
naujieji emigrantai priversti atsisakyti Lie
tuvos pilietybes. “Naujieji emigrantaijaučia
si esą nereikalingi Lietuvai”, - teigė K.Gla
veckas. Jo teigimu, JAV šiuo metu gyvena 
apie 140 000 lietuvių, emigravusių iš 
Lietuvos po 1990 metų. Centristai tikisi 
surinkti apie 100 000 parašų po siūlymu 
įteisinti dvigubą pilietybę. Tačiau kol kas 
neaišku, kada bus pradėti rinkti parašai

Konstitucijos keitimo iniciatyvos teisę 
turi vienas ketvirtadalis Seimo narių, kurių 
iš viso yra 141, arba 300 000 rinkimų teisę 
turinčių piliečių. Konstitucijos pataisa gali 
būti priimama Seime arba referendumu. 
Seimas dėl pataisos priėmimo turi balsuoti 
du kartus, o abiem atvejais sprendimui 
priimti reikia ne mažiau kaip dviejų 
trečdalių balsų. (BNS) 

provokuoja interesų konfliktą.
Energetika

Premjeras Algirdas Brazauskas susitiks 
su tarptautinės energetikos kompanijos 
“Itera” prezidentu Igoriu Makarovu. Kaip 
informavo viešųjų ryšių kompanija “Publi
cum”, į Vilnių atvykstančio I.Makarovo 
vizito tikslas - aptarti galimybes išplėsti 
“I teras” bendradarbiavimą su Lietuva. JAV 
įregistruota kompanija “Itera” vienija apie 
140 bendrovių 24 šalyse ir šiuo metu pagal 
parduodamų dujų apimtis pasaulyje 
nusileidžia tik Rusijos koncernui “Gaz
prom”. “Iteros” dukterinė įmonė “Itera 
Lietuva” Lietuvos vartotojams tiekia apie 
20% gamtinių dujų.

Apklausa
Prezidentinių lenktynių lyderis nepa

kito: rugpjūčio mėnesį, kaip ir liepą, 19.6% 
apklaustųjų būsimu Lietuvos Prezidentu 
norėjo matyti Algirdą Brazauską. Valdą 
Adamkų pasirinktų 7.5% apklaustųjų

Nukelta į 2 psL
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

♦ Rinkimus į pirmąjį Rytų Timoro par-
lamentą įtikinančiai laimėjo Fretilin partija, 
ilgus metus vadovavusi kovoms dėl Rytų 
Timoro nepriklausomybės. Iš 88 vietų par
lamente Fretilin užsitikrino sau 55 vietas. 
Likusias 33 vietas dalinasi 12 įvairių grupių, 
kurių didžiausia, demokratų partija, lai
mėjo 7 vietas.
♦ Paaiškėjo ir Fidži parlamento rinkimų 
rezultatai. Populiariausia pasirodė čiabuvių 
dominuojama partija, kuriai vadovauja lai
kinai min. pirmininko pareigas ėjęs Laise
nia Quarase. Ji laimėjo 31 vietą iš 71 
galimų, tad turėjo ieškoti koalicinio part
nerio. Perversmu nuversto min. pirmininko 
indų kilmės Mahendra Chaudhry vadovau
jami darbiečiai pravedė 27 atstovus, o 
perversmo organizatoriaus, dabar kalina
mo George Speight konservatoriai turės 5 
atstovus. Ministru pirmininku patvirtintas 
Quarase.
♦ Rugsėjo 7 d. australų karo laivas su
stabdė indonezų laivą Aceng, bandantį 
įvežti į Australiją 237 nelegalius imigrantus. 
Indonezų laivui agresyviai bandant prasi
veržti į Australijos teritorinius vandenis ties 
Ashmore Reef, fregatos “Warramunga” 
jūrininkai laivą areštavo ir perkėlė imig
rantus, daugumoje irakiečius, į karo laivą 
“Manoora”, vežantį 433 anksčiau sulaiky
tus afganus į Port Moresby. Australijai 
pasisekė gauti Nauru valstybės prezidento 
Rene Harris sutikimą laikinai priimti į 
pabėgėlių stovyklą Nauru, kol bus patikrin
tas jų statusas. Australija pažadėjo padengti 
susidariusias išlaidas.
♦ Rugsėjo 11 d. JAV patyrė sunkiausią 
smūgį savo istorijoje po Pearl Harbour 
katastrofos. Teroristai ore pagrobė keturis 
amerikiečių keleivinius lėktuvus. Du iš jų

Lietuvos Įvykių apžvalga
Atkelta išlpsL
(liepą buvo 7.9%), Artūrą Paulauską 7.4% 
(liepą 9.5%), Eugenijų Gentvilą 7% (liepą 
5.3%), Kazį Bobelį 6.8% (Kepą 5.5%), 
Viktorą Uspaskichą 5.8% (liepą 5.2%). 
R.Pakso populiarumas krito nuo 4.6%. 
liepą iki 3.5% rugpjūtį, o K-Prunskienės 
išaugo - nuo 1.4% liepą iki 3.4% rugpjūtį. 
Tai nurodo “Baltijos tyrimai”.

Lietuviai atstovauja Europos 
Sąjungai

Trys Seimo deleguoti parlamentarai - 
socialliberalai Vaclovas Stankevičius, Vy
tautas Kvietkauskas bei liberalas Romanas 
Sedlickas išvyko į Baltarusiją. Parlamen
tarai į Baltarusiją vyksta kaip Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo Organiza
cijos atstovai stebėti Baltarusijos prezi
dento rinkimų. “Lietuvos aido” duomeni
mis, pas Lietuvos Seimo narius, deleguotus 
stebėti rinkimų, neoficialiai lankėsi Balta
rusijos ambasadorius Lietuvoje ir prašė jų 
grįžus į Lietuvą “kuo objektyviau pateikti 
savo rinkimų stebėjimo ataskaitą”.

Lietuvos policijoje
Buvęs aukštas mokesčių policijos pa

reigūnas Mindaugas Silickis prabilo apie 
savo bylos užkulisius. Iškart po jo sulaikymo 
buvo kalbama, kad už M.Silickio nugaros 
slepiasi dar aukštesni, į kontrabandos vo
ratinklį įsivėlę policijos pareigūnai ir kad 
jam prabilus ne vienas jų lėktų iš posto. Ilgai 
tylėjęs ekskomisaras nutarė prabilti. Vėlų 
trečiadienio vakarą Kretingos rajone mįs
lingomis aplinkybėmis dešimties jaunuolių 
būrys stipriai sumušė tris policijos parei
gūnus. Dėl chuliganizmo iškelta baudžia
moji byla.

Mokyklose
Naujųjų mokslo metų proga Marijam

polės Rygiškių Jono gimnazija gavo Krašto 
apsaugos ministerijos dovaną - 4 komp
lektus kompiuterinės įrangos. Kompiu- 
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su visais keleiviais įskraidinti į Pasaulio 
Prekybos Centro bokštus New York’e, 
visiškai sugriaunant 110 aukštų pastatą. 
Trečias lėktuvas nėrė į Pentagono rūmus 
Vašingtone, sugriaudamas dalį pastato. 
Ketvirtasis nukrito netoli Pittsburgh Pen
silvanijoje. Žuvo virš 10000 žmonių. Visos 
New York’o ligoninės pilnos sužeistųjų.

Įtariama musulmonų teroristinė or
ganizacija, vadovaujama Osma bin La
den, prieš tris savaites skelbusi, kad orga
nizuojanti masinį išpuolį JAV.
♦ Rugsėjo 9 d. Afganistano šiaurėje prieš 
Taliban kovojantis generolas Masoud 
pravedė spaudos konferenciją, kurios metu 
vienas iš reporterių bandė jį nužudyti, 
susprogdindamas bombą savo filmų apa
rate. Reporteris žuvo, generolas Masoud 
tik sužeistas.
♦ Įsitempus santykiams tarp katalikų ir 
protestantų Šiaurės Airijoje, protestantai 
paskelbė draudimą katalikų vaikams eiti į 
jų pradžios mokyklą 250 metrų ruožu 
šiaurės Belfasto priemiesčio Ardoyne pa
grindine gatve. Nuo rugsėjo 3 dienos visą 
savaitę Ardoyne protestantai apmėtė ak
menimis, plytomis, namų gamybos bom
bomis katalikus vaikus, jų tėvus bei juos 
saugančius policininkus. Protestantų dva
siškiai pasmerkė šiuos smurto veiksmus.
♦ Rugsėjo 6 dieną Makedonijos parla
mentas didele balsų dauguma sutiko pra
vesti konstitucines reformas, suteikiant 
daugiau pilietinių teisių albanų tautinei 
mažumai. Parlamento komisija formuluoja 
atitinkamus įstatymų pakeitimus.
♦ Australijos keleivinių lėktuvų ben
drovė Ansett atsidūrė finansiniuose 
sunkumuose. Pavojuje yra 16 000 Ansett 
tarnautojų darbų.

r \ k ' ‘
terių, skenerių ir modemų ministerija 
padovanojo ne tik šiai, bet ir dar 31Q šalies 
mokyklų. Tam Krašto apsaugos ministerijos 
biudžete buvo skirta puspenkto milijono 
litų.

Vaikų teisių apsaugos tarnybos ini
ciatyva vykdomos akcijos “Visi į mokyklą” 
dėka vakar 25 mokyklinio amžiaus klai
pėdiškiams buvo surengta naujųjų mokslo 
metų šventė. Vaikai, kuriems nebuvo lemta 
toje šventėje dalyvauti kartu su kitais, buvo 
susodinti prie vaišėmis apkrauto stalo. Šiuo 
renginiu akcija nesibaigė. Kauno “Varpo” 
gimnazijos moksleiviai turi galimybę su 
savo miestu, šeimomis bei mokykla su
pažindinti Didžiosios Britanijos bei kitų 
šalių gyventojus. Moksleiviai pakviesti 
dalyvauti tarptautiniame projekte “Paga
minta Europoje” (“Made in Europa”), 
skirtame šešioms Europos šalims. “Varpo” 
gimnazijos moksleiviams šis tarptautinis 
projektas - ne vienintelis: mokykla drauge 
su 25 šalių švietimo įstaigomis dalyvauja 
projekte “Kalba, kultūra ir komunikacija”, 
yra tarptautinio projekto “Vadyba - 2001” 
dalyvė.

Pajamos iš uostų
Įplaukdami į Klaipėdos uostą laivų 

savininkai privalo mokėti rinkliavas. Šiuo 
metu jos sudaro apie 90% Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto direkcijos pajamų. 
Naujų Lietuvos jūrų uostų ir terminalų 
(turima galvoje Būtingę) rinkliavų, kurios 
įsigalios nuo 2002 m. sausio 1 d., projektas 
apsvarstytas Lietuvos jūrų krovos kompa
nijų asociacijos tarybos posėdyje, kur jam 
iš esmės pritarta.

Bankai
Slovėnijos “Nova Liubljanska Banka” 

(NLB) suteikė bankui “Snoras” 7 min. eu
rų ilgalaikio skolinimosi limitą. Dalis pi
nigų jau perskolinta prekių iš Vakarų 
Europos importuotojams, o didžiąją jų dalį 
numatyta skirti vienam investiciniam pro-

Pasisako Bendruomenes nariai

Kas buvome ir kur nuėjome?
Vis daugiau ir daugiau išgirstame balsų 

šia tema. Iš istorijos, kiek aš žinau - Lietuva 
nuo Baltijos jūros iki Juodųjų marių. Po 
Vytauto Didžiojo mirties Lietuvoje neatsi
rado kito Vytauto ir ji pradėjo ristis pakal
nėn. Bandė ją savintis lenkai, rusai ir kiti 
Tik lietuvės motinos prie ratelių išlaikė 
lietuvių kalbą ir maldas lietuvių kalboje. 
Didikams jau buvo gėda kalbėti ir melstis 
lietuviškai. Štai kas pasidarė iš didvyrių 
žemės. Vergijos pančius numeta Lietuvos 
vyrai 1918 metais. Tai Lietuvos motinų 
sūnūs, užauginti su malda ir patriotizmu.

Štai žvilgsnis dabar į mūsų bendruome
nę išeivijoje, ypač Sydnėjuje. Netolima pra
eitis. Nesuspėjus sušilti, laisvame krašte 
atsirado “didikai aristokratai” ir “prasčio
kai ūkininkai”. Vieniems reikėjo puošnaus 
klubo miesto centre, arba bent netoli mies
to, pvz. “Redfeme”. Bankstowno “ūkinin
kai” manė, kad reikia bendruomenės na
mų, kuriuose galėtume susitikti ir auklėti 
jaunimą lietuviškai Kas atsitiko su tuo jau
nimu, į kurį dėjome tiek daug vilčių? Iš Lie
tuvos, dabar jau laisvos, atvyksta jaunimas 
į Australiją pasirodyti su šokiais ir daino
mis. Kiek matome salėje mūsų australiško 
jaunimo svečių koncertuose? Minime Ge
dulo dieną, kai tūkstančiai geriausių Lietu
vos sūnų ir dukrų buvo okupantų bolševikų 
išvežti mirčiai į Sibirą. Salėje saujelė žila
galvių lietuvių. Scenoje didžiuojamės savo 
“Dainos” choru, bet įnešti Lietuvos trispal
vę į salę neatsirado nei vieno jaunuolio, 
jaunuolės iš mūsų bendruomenės. Štai tau 
ir didvyrių šalies palikuonys...

Australijos lietuviai buvo įvertinti kaip 
geriausi emigrantai. Ką skaitome spaudo
je? Washingtone, žydų muziejuje, pardavi
nėjamas CD diskas su iškraipytu Lietuvos 
himnu “Lietuva kraujuotajame, būk pra
keikta per amžius”. Grūto miške, Dzūki
joje, įsteigtas parkas pasauliui rodomas per 
televiziją, rusų kalboje kaip “Stalin’s land”. 
Spaudoje be atvangos skelbiama, kad šim
tai lietuvių, gyvenenčių Australijoje, yra 
žydų žudikai Ar protestuoja prieš tai mūsų 
bendruomenės vadovybė?

Štai žvilgsnis į mūsų “Marijos žemės” 
katalikišką bendruomenę Sydnėjuje.

Rodos dar taip neseniai turėjome lietu
vius kunigus ir pamaldas lietuvių kalba.

jektui Lietuvoje finansuoti
Vilniaus bankas planuoja, kad spardai 

daugės privačių klientų, atsiskaitančių in
ternetu už komunalines paslaugas. Netru
kus šias paslaugas, anot bankininkų, prati
nančias klientus atsisakyti tradicinių atsi
skaitymų grynaisiais pinigais, pasiūlys ir 
daugiau Lietuvos bankų.

“Sodros” direktorius Dalius Prevelis 
mano, kad daugiau pensininkų galėtų 
pradėti naudotis banko kortelėmis, ypač 
didesniuose miestuose. Tai ir patogiau, ir 
saugiau. “Sodra” pensijas pirmiausia per
veda į banko korteles.

ŽIV epidemija didėja
Iki rugsėjo 15 d. Klaipėdoje vyks akąja, 

kurios metu septyniose miesto gydymo 
įstaigose bus galima anonimiškai ir nemo
kamai pasitikrinti kraują dėl ŽIV ir he
patito C. Liepos mėnesį Lietuvoje diagno
zuota 314 ŽIV nešiotoji}, dauguma užsi
krėtusių - intraveniniai narkomanai. Vis 
dažniau diagnozuojamas pakitęs viruso 
subtipas, plintantis lytiniu keliu. Lietuvos 
AIDS centro specialistai baiminasi, kad 
pakitęs virusas gali sukelti ŽIV epidemijos 
protrūkį mūsų šalyje.

Panevėžyje
Panevėžyje prasidėjusi šeštoji tarptau

tinė paroda-mugė “Panevėžys 2001” 
dalyvių skaičiumi pranoko organizatorių 
lūkesčius. Tarptautinė paroda-mugė taip 

Mišios dar kurį laiką buvo lotyniškai. 
“Introibo ad altare Dei, Dominus vobis- 
cum, Confiteor omnipotente”. Tai maloni 
atmintis. lietuvių pamaldos vyko keliose 
vietose. Prieš 45 metus mus išstumia iš 
australų bažnyčios Bankstowne, nes mūsų 
kunigas ardo šioje bažnyčioje tvarką - 
klauso išpažinčių sekmadienį. Bažnyčios 
vadovybė lietuviams savo bažnyčios statyti 
neleido, šiandien matome, kad jos ir nerei
kėjo. 40 metų mus priglaudė a.a. mons. 
John Meaney, St Jochim’s parapijos kle
bonas Lidcombe. Čia kas sekmadienį nors 
ir vėlai (11.30 vai) vyko lietuviškos pamal
dos. Bažnyčia pilna tikinčiųjų. Kur tuo me
tu buvo mūsų jaunimas? Gi teniravosi 
krepšinio salėje. Jau tuo metu buvo nutarta, 
kad lietuviškos pamaldos nėra svarbu.

Prie vargonų sėdi a.a. muzikas Kazimie
ras Kavaliauskas, už jo visas “Dainos” cho
ras. Pasigėrėjęs mūsų choro giesmėmis, 
monsinjoras pakeičia mažą fisharmoniją ir 
nuperka vamzdinius vargonus iš Italijos. 
Australams jie nebuvo reikalingi. Po K. 
Kavaliausko mirties ir vargonai lieka be 
vargonininko. Keliais pirštais bandau var- 
goninkauti aš pats. Choras pasirodo su diri
gentu tik švenčių metu Priėjome prie to, 
kad šių metų Vasario 16-sios minėjime ir 
šv. Velykų dieną nutarta bažnyčioje negie- 
dotl Tai nebuvo choristų nuomonė, bet jų 
nuomonės niekas ir neklausė. Mirus prela
tui Petrui Butkui ir vėliau paskutiniam 
lietuviui kunigui Povilui Martūzui, mūsų 
bendruomenė pradėjo riedėti pakalnėm 
Patarnavo mums tasmanietis Jonas Gu
dauskas S M, vėliau iš Lietuvos kum Ginta
ras Vitkus SJ. Atvažiavo mus aplankyti ir 
vysk. Rimantas Norvilą, nes buvo baisų, kad 
mums reikia lietuvio kunigo- Sydnėjaus 
tikintieji to neparodė skaitlingiau ateidami 
į pamaldas. Į Lietuvą grįžę svečiai negalėjo 
pasakyti, kad mums reikia lietuvio kunigo. 
Kurį laiką po prel. P.Butkaus mirties buvo 
laikomas jo butas gimnazijoje, bet tuo laiku 
neatsirado kunigo iš Lietuvos, nes čia dar 
buvo kun. P M artūz as. Tris paskutinius me
tus mus aptarnavo nuoširdus australas Fr. 
Roger BeUemore SM. Matydamas mūsų 
tokį mažą susidomėjimą liek pamaldomis, 
jis mus paliks po šv. Kalėdų mišių. Reikės 
rasti išeitį, ką daryti toliau. Tam tikslui ir 
yra šaukiamas bendruomenės tikinčiųjų 
susirinkimas rugsėjo 30 d. Lietuviškų pa
maldų tęstinumas Sydnėjuje priklausys nuo 
jūsų. Tai liečia ne tik žilagalvius, bet visus, 
įskaitant ir jaunimą.

Antanas Kramilius

vadinasi jau trečius metus, nuo to laiko, kai 
buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis 
su Kalmaro (Švedija) miesto savivaldybe. 
Svečių teisėmis mugėje lankosi Maskvos 
srities Mytiščių miesto savivaldybės va
dovas Aleksandras Morošovas. Rusai ke
tina pasirašyti bendradarbiavimo sutartį ir 
kitais metais į parodą žada atvykti kaip 
visateisiai dalyviai

Tranzitas Geležinkeliu
“Lietuvos geležinkelių” plėtros direk

torius Albertas Šimėnas patikino, kad 
artimiausiu metu kolegoms Rusijoje bus 
pristatytas projektas nuo gruodžio 1-osios 
įvesti simetriškus tarifus kroviniams, ke
liaujantiems į Kaliningrado sritį. Rusams 
šie kroviniai pabrangtų keletą kartų, ir jie 
būtų priversti tesėti seniai duotus pažadus.

Sėkmė
Užvakar pateiktame Europos Parla

mento raporte Lietuva apibūdinta kaip 
gerą spartą derybose išlaikanti šalis, pasi
žyminti stipria valia integruotis į ES. Kartu 
Briuselis nurodo sritis, kuriose mūsų šalis 
turėtų sparčiau daryti pažangą - mažinti 
nedarbą bei spręsti su juo susijusias sociali
nes problemas, stiprinti administracinius 
pajėgumus, gerinti policijos darbą, įgyven
dinti teismų reformą.

Ruošiant šią apžvalgą naudotasi leidiniais 
“Klaipėda" “Kaunodiena" "Liet, aidas", “Liet, 
rytas”, “Liet, žinios”, “Respublika”.
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BENDRUOMENĖJ BAR U OJE
MLKM D-ja švenčia auksinį 50 metų jubiliejų

Tęsinys iš 1 psL
Kas lankėsi Melbourne Lietuvių Na

muose rugpjūčio 18 d. stebėjosi, kaip gražiai 
buvo papuošta Jubiliejinė salė: sidabrinės 
žvakidės, orchidėjos, raudonos rožės, šviesiai 
mėlynos mažytės ramunėlės, o ant sienos 
žibėjo užrašas “ M.LK.M. Draugijos gyvavi
mo 50 metų - Auksinė sukaktis”. Vaišėse 
dalyvavo 140 asmenų.

Kun. Egidijus Amašius, neseniai atvy-kęs 
iš Lietuvos, pravedė maldas už mirusias
Draugijos nares ir palaimino jubiliejines vai- ištrauką iš filmo “The Sting”. B.Kymantienė
šes. Pasistiprinus, vaišių vadovė dr. Aldona \ padainavo “Paryžiaus Tango”, R. Mačiu- 
Butkutė pakvietė pirm. H. Statkuvienę prie laitienė pritarė pianinu. R.Mačiulaitienė ir 
mikrofono. Pirmininkė trumpai papasakojo B.Kymantienė duetu, akompanuojant Z. 
apie Draugijos įsikūrimą ir darbus. Ji pati nuo Prašmutaitei, padainavo “Nemuno kloniai”,
pat pirmo susirinkimo dalyvavo Draugijos 
gyvenime, turėjo įvairias pareigas ir jau 30

«metų vadovauja šiai Draugijai
Po jos Draugiją sveikino kun E. Amašius.

Jis palygino Draugijos moteris su kibirkštimis, 
kurios neša šviesą. Nors daug yra pasaulyje 
gesintuvų bet jie nesugeba užgesinti šviesos.

* Sekė įvairių organizacijų sveikinimai:
■ Moterų Katalikių Federacijos pirm. R.
Matulaitienė, Melboumo Apylinkės Val
dybos vicepirm. K.Baškytė, Melboumo 
Lietuvių Namų pirm. V. Bosikis, Socialinės 
Moterų Globos Draugijos pirm. J.Žal- 
kauskienė, Parapijos tarybos pirm 11Anta
naitis, Melboumo Pensininkų pirm A

Sydnėjaus Liet Moterų Soc. Globos Draugijoje

SLMSG D-jos narės iš kairės: ^Dambrauskienė (buvusi narė) D-Skonilienė, DJancy, 
B.Vaitkienė, O.Kapooenė, JJBurokienė (buvusi narė), N.liutikaitė, N.Chan (laikinai 
išvykusį), sėdi: MJReisgienė, JLLašaitienė, T.Vingiiienė, A-Storpirštienė.

Rugpjūčio pabaigoje įvyko Sydnėjaus 
LMSG D-jos metinis susirinkimas, kurį 
pravedė D-jos pirmininkė Julija Lašaitienė, 
sekretoriavo Aleksandra Storpirštienė.

Pačioje pradžioje tylos minute pagerbti 
mirusieji bendruomenės nariai. Toliau su
sirinkimas vyko pagal numatytą dieno
tvarkę. Sekretorė perskaitė praėjusių metų 
susirinkimo protokolą, o pirmininkė J. 
Lašaitienė trumpai apžvelgė praėjusių me
tų D-jos veiklą, pirmiausiai padėkodama 
visiems dalyvavusiems šiame susirinkime, 
o ypač D-jos Valdybos narėms, daug valan
dų skyrusioms vyresnių vienišų tautiečių 
lankymui ir globai, renginių organizavimui 
ir pravedimui, pyragų kepimui ir kavučių 
organizavimui

Pasikeitus Lietuvių Klubo taisyklėms 
bei reikalavimams, o taip pat ir valgyklos 
darbuotojoms, atsirado papildomų organi
zacinių rūpesčių, tačiau, nežiūrint to, En
gadinėje įvyko iešminė, o Lietuvių Klube 
- Kalėdiniai pietūs Sodybos gyventojams.

Medicininėje popietėje skaityta gyd. 
AŠarkausko paskaita sukėlė didelį susi- 
domėjmą tautiečių tarpe. Buvo pageida
vimų tokias popietes organizuoti dažniau. 
Įdomią informaciją apie Lietuvos mokyklas 
ir švietimo sistemos darbą pateikė p. Isolda

Tomkevičius, AL Fondo pirm. A Šimkus,
Parapijos choro dirigentė Z.Prašmutaitė, 
Tautinių šokių “Gintaras” vadovė D Anta
naitienė, “Talkos” direktorius V Alekna.

R) sveikinimų visi energingai sudainavo 
“Laimingų metų...” mūsų mielai ilgametei 
pirmininkei.

Prasidėjo linksmoji dalis. Draugija di
džiuojasi turėdama ir jaunesnės kartos narių, 
turinčių visokių talentų. P Petraitis pa
skambino “Dunojaus valsą” ir muzikos

S.Levickis, vaikščiodamas po salę savo 
močiutei I. Jakubauskienei, D-jos pirminin
kei ir kai kurioms kitoms narėms, roman
tiškai padainavo iš “My Fair Lady”-“On the 
street where you live”. Visi trys solistai, 
akompanuojant Z Prašmutai te i, padainavo 
“Dar anksti motule”.

Ta proga Draugija nusifotografavo.
Sekmadienį 11 vai šv. Marijos Jūros 

Žvaigždės bažnyčioje kun. E. Amašius 
atnašavo šv. Mišias už gyvąsias Draugijos 
nares. Štai taip iškilmingai M.L.K.M. 
Draugija atšventė savo 50 metų Auksinį 
Jubiliejų

Aldona Vyšniauskienė

Poželaitė-Davis AM, papildydama savo 
žodžius čia pat salėje suruošta parodėle.

Nemalonios kalbos apie SLMSG D-jos 
turimas didžiules pinigų sumas vis dar 
sklando tautiečių tarpe, o tai visai netitinka 
tikrovei. Lietuvių Sodyba Engadinėje su 
savo finansus tvarkančiomis valdžios patvir
tintomis patikėtinėmis ir SLMSG D-ja Ina 
yra dvi visai skirtingos lietuviškos organi
zacijos. Jos neturi jokių bendrų finansinių 
reikalų. Bendra yra tai, kad savanoriškai 
abiejose organizacijose dirba tos pačios 
moterys, kaip ir tai, kad tie patys žmonės 
yra ir valdybose, ir bibliotekoje, chore ar 
kitose lietuviškose organizacijose.

Nuo pernai metų mūsų SLMSG D-ja 
jau yra inkorporuota, įregistruota ir val
džios prižiūrima lietuviška organizacija. Tai 
labai suvaržė mūsų ir taip kuklias finansi
nes galimybes. Nebegalime nė cento skirti 
paramai Lietuvoje ar, pvz., “M.R” ir Studijų 
Sambūriui Tasmanijoje paremti. Daug 
kilometrų nuvažiuota lankant tautiečius 
prieglaudos namuose, daug valandų pra
leista tvarkant jų asmeninius reikalus. Visa 
tai pagrinde atlieka tik pačios valdybos 
narės. Labai prašome ir kviečiame kitus LB 
narius prisidėti prie vyresnių ir vienišų 
tautiečių globos ir lankymo.

Perth’e paminėta Žolinė
Perth’o ALB Apylinkės Valdybos 

ruoštas Žolinės minėjimas š.m. rugpjūčio 
19-tą prasidėjo 11 vaL lietuvių lankomoje 
St. Francis Xavier bažnyčioje. Diena 
buvo graži, tad avyko beveik visi 
nuolatiniai lankytojai, pradėti šį minė
jimą su malda. Šv. Mišias aukojo kun. 
Ričardas Rutkauskas, jam patarnavo A 
Malinauskas, vargonais grojo V.Radzi- 
vanas, o skaitinius skaitė AKateiva.

Po pamaldų, minėjimo tąsa vyko Lie
tuvių Namuose. Ten atvyko 43 asmenys. 
Atvyko pavalgyti, pasikalbėti, pasimatyti 
ir paminėti Žolinės šventę. Tuoj po pietų 
Apylinkės Valdybos pirm. A.Čižeika 
atidarė minėjimą primindamas susirin
kusiems, kad Žolinė Lietuvoje jau antri 
metai yra valstybinė šventė, švenčiama 
rugpjūčio 15 d., ir Lietuvoje ji yra nedar
bo diena. Tada jis padėkojo rengėjams ir 
visus pasveikino šios šventės proga. Įva
dui į minėjimą jis pakvietė p. Salomėją 
Zablockienę-Baikauskienę paskaityti 
minėjimui skirtą žodį. Padėkojęs Salo
mėjai už gražią minėjimo įžangą, Val
dytos pirm, dar suteikė kiek žinių apie

Pagerbėm vysk. Motiejų Valančių
Rugpjūčio 19-tą dieną Geelongo Lietu

vių Namuose senjorų skautų “Židinio” 
iniciatyva buvo suruoštas vysk. M. Valan
čiaus 200 metų jubiliejaus nuo jo gimimo 
minėjimas. Šią šventę pravedė “Židinio” 
kancleris br. Vytas Bindokas. Pasveikinęs 
susirinkusius svečius, paskaitai jis pakvietė 
židinietę Irtą Mikėnienę. Sesė Irta labai 
plačiai ir įdomiai nušvietė Motiejaus Va
lančiaus gyvenimą, bei jo nuveiktus darbus 
tėvynei Lietuvai. Čia pateikiame kelias 
ištraukas iš jos paskaitos:

(...) Lietuvių tauta turi nemažą skaičių 
tokių nemirtingų asmenybių, kurios savo 
darbais amžiams liko Lietuvos istorijoje. 
Viena išjų yra vysk. Motiejus Valančius. Šie 
metai yra paskelbti vysk.M.Valančiaus 
metais.

(...) Prisiminkime, kad M.Valančius buvo 
pirmasis vyskupas, kaip rašoma, “iš mužikų”, 
nes anksčiau vyskupo sostą užimdavo tik 
stambių didikų šeimų atstovai. Taigi, 
vyskupas “iš mužikų” savo nuopelnais ir 
darbais pralenkė visus kilminguosius.

(...) M.Valančius gyveno prieštaringu 
laiku: baudžiavos panaikinimas, šalis 
priklausė Rusijai, vyko 1831 ir1963m. suki
limai, pasibaigę tautiečių pralaimėjimu. Visa 
tai matė ir dėl to sielojosi mūsų tautos ąžuo
las vyskupas M. Valančius. Įžvalgiau nagri
nėjantjo asmenybę ir veiklą, galima prisimin
ti ir diplomatinius sugebėjimus. Kunigams 
per pamokslus jis liepdavęs raginti tautie
čius mokytis lietuviško rašto, kunigus ragino 
steigti blaivybės brolijas. M.Valančius žinojo, 
kokią žalą daro ir šeimai piktnaudžiavimas

Pilną finansinę ataskaitą, patikrintą 
oficialaus revizoriaus, pateikė p. Tamara 
Vingilienė. Su ligonių ir senelių lankymo 
statistika supažindino ligonių lankymu 
besirūpinanti Onutė Kapočienė. Patikėti
nių vardu Revizijos Komisijos ataskaitą 
perskaitė p. Martina Reisgienė.

Sutikus visoms valdybos moterims ir 
toliau tęsti savo darbą, SLMSG D-jos 
valdybos sudėtis liko ta pati: pirmininkė 
Julija Lašaitienė, sekretorė Aleksandra 
Storpirštienė, ligonių lankymo koordina
torė Onutė Kapočienė, iždininkė Tamara 
Vingilienė, kultūriniais reikalais rūpinsis 
Danutė Skorulienė, Nata Liutikaitė, Danu
tė Jancy, Birutė Vaitkienė. Patikėtinės Lie
tuvių Sodybai Engadinėje: Martina Reis
gienė, Tamara Vingilienė, Onutė Kapo
čienė, Nata Liutikaitė, Danutė Jancy, 
Nijolė Chan.

Ir pasibaigė metinis susirinkimas, kaip 
jau įprasta, prie pyragų ir kavos puodelio.

Jadvyga Dambrauskienė. 

švč. Marijos ypatingą gerbimą Katalikų 
bažnyčioje, ne ji gerbiama šeštadienių šv. 
Mišių liturgijoje. Visas gegužės mėnuo 
paskirtas jai, o ir mūsų lankomoje baž
nyčioje sekmadieniais giedama Marijos 
litanija. Kai mini-me Tautos šventę, skirtą 
DLK Vytauto Didžiojo karūnacijai, jai 
parinkta diena buvo 8-ta rugsėjo - švč. 
Marijos gimtadienis. Be Salomėjos pami
nėtų Marijos apsireiškimo vietų reikėtų 
priminti Liurdą (Lourdes) Prancūzijoje 
ir Fatimą Portugalijoje, kurias maldinin
kai būriais lanko, prašydami sau įvairių 
malonių. Grįžęs prie Žolinės šventės Lie
tuvoje, AČižeika sakė, kad daug tūks
tančių tikinčiųjų ten vyksta į bažnyčias, 
kuriose tą dieną būna atlaidai. Paskaitė 
straipsnį iš Lietuvos laikraščio apie Žo
linės atlaidus Pivašiūnuose, Alytaus rajo
ne, į kuriuos rugpjūčio 15 atvyko tūks
tančiai maldininkų.

Sekė gausi loterija, kurią pravedė A 
Malinauskas ir Milena Vico. Po loterijos 
ir kavutės dalyviai pradėjo skirstytis, o 
darbštieji - tvarkyti salę.

Pagal V. AL. “Žinutes”

Irta Mikėnienė skaito paskaitą.

alkoholiu. Pats vyskupas drąsiai prabyla į 
tautiečius: ’’Lietuviai, raginu stoti prie 
blaivybės, kad pradėtumėm naują doros 
pakėlimo epochą sau ir savo tautai”.

(...) Po 1863 m. sukilimo Vilniaus gene
ralgubernatorius M. Maravjov uždraudė blai
vybės skleidimą kaip politinę veiklą. Tačiau 
blaivybės idėja buvo gyva ir vyskupo darbo 
vaisiai išliko.

(...) Būdamas aukščiausias dvasininkijos 
hierarchas, M. Valančius ne tik apšvietė že
maičių protus atpratindamas nuo alkoholio, 
bet rūpinosi pakelti švietimą, nes retas kuris 
mokėjo skaityti, o rašyti mažai kas mokėjo ir 
iš kaimo mokytojų. Žinodamas žemą mūsų 
tautos kultūrinį lygį, M. Valančius, labai 
sunkiu mūsų tautai metu, apsisprendė ir 
veikė, kad išsaugotų kalbą, raštą, lietuvybę. 
Kilęs iš šiaudinės “mužiko” pastogės, išti
kimybę ir meilę tos pastogės žmonėms jis 
išsaugojo visą gyvenimą.

(...) M. Valančiaus paveikslas kaip 
švyturys rodo, jog didelės asmenybės gimsta 
ne ten, kuris credo išmetamas Dievas, o kur 
asmenybė iš Dievo savo didybę semia. Tai 
daro atkakliai, nepertraukiamai, pradedant 
nuo tėvų pastogės, mokyklos suolo, gyvenimo 
sūkuryje, baigiant mirtimi

Po paskaitos Rimas Mikėnas paskaitė 
keletą M. Valančiaus pamokymų jaunimui 
Oficialią dalį užbaigė “Židinio” tėvūnas ps. 
Liudas Bungarda, padėkodamas garbės 
svečiams: Garbės konsului Andriui Žilins
kui ir poniai, ALF pirmininkui (buvusiam 
geelongiškiui) Algiui Šimkui bei visiems, 
nors ir ne labai gausiai dalyvavusiems 
geelongiškiams bei melboumiškiams, taip 
pat šeimininkėms, virusioms pietus. Mi
nėjimas užbaigtas, sudainuojant du posme
lius “Lietuva brangi”. L.B.
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Lietuviai pasaulyje
Lietuvių yra ir svetimšalių legione

Šiuo metu įsigali mintis, kad geresnių 
pragyvenimo šaltinių reikia ieškoti svetur - 
net Prancūzuos svetimšalių legione. Tokiu 
verbavimu jau užsiima viena Vilniaus ben
drovė. Mokestis už suteiktą informaciją bei 
nuvežimą į Prancūziją - 1000 litų. Grupės 
sudaromos ir vežamos kiekvieną mėnesį. Į 
legioną nepatekus, pinigai negrąžinami. 
Verbuotojas perspėja: “Tave paprasčiausiai 
išnaudos. Bus dvigubai sunkiau, negu ka
riuomenėje”. Be to, verbuotojas paaiškina, 
kad priimtieji pirmąjį pusmetį būna atskirti 
nuo savo artimųjų Tik vėliau jau galima ra
šyti ir skambinti į namus. Šitaip savo įspū
džius “Lietuvos rytui” pasakojo vienas iš 
sėkmingų jaunuolių

Ar visus su tavimi atvykusius lietuvius 
priėmė j kgjouą?

Atvykome šešiese, o patekome tik 
dviese. Vienas susiginčijo su lenku kapralu 
dėl Lietuvos ir Lenkijos santykių. Už tai jo 
nepriėmė. Du buvo per silpni fiziškai. Ko
dėl nepateko vienas kėdainietis, nesu
pratau. Sunku pasakyti, kodėl vienus pri
ima, o kitų - ne.

Grįžkime prie pirmųjų keturių mokymų 
mėnesių.

Tada miegi nedaug. Prigalvojama mau
dynių, įvairiausių naktinių žygių

Naujokai nesupranta prancūzų kalbos, 
nepadaro to, ko iš jų reikalaujama. Man 
buvo kiek lengviau - prancūzų kalbos mo
kiausi mokykloje. Valgymui skiriamos tik 
penkios minutės. Į eilę atsistoji tarp pir
mųjų - pavalgai. Paskutiniai nebespėja. 
Būtent po tų keturių mėnesių dar turi teisę 
iš legiono pasitraukti. Daugiausia nubyra 
prancūzų ir iš Anglijos atvykusių vaikinų. 
Jie tikisi tapti baisiai kietais desantininkais, 
bet greitai išskysta. Atvykėliai iš buvusios 

Sovietų Sąjungos neturi kur trauktis ir lie
ka. Pasirašai kontraktą ir privalai atitar
nauti penkis metus.

Ar tiesa, kad sunkiausi mokymai būna 
atogrąžų miškuose?

Taip. Desantininkų ruošimas sunkiau
sias, bet ir įdomiausias. Nuo šito beveik 
niekas neišsisuka. Mane išsiuntė į Afriką, 
Džibutį (Djibouti, Prancūzijos valdomas 
uostas ir teritorija į rytus nuo Etiopijos). 
Ten turbūt pati karščiausia pasaulio vieta. 
Dulkinas ir kalnuotas pragaras.

Legionieriai tvirtina, kad juodžiausias 
pragaras vis dėlto atogrąžų miškuose. Ten 
su minimaliomis maisto ir vandens atsar
gomis turi išgyventi nustatytą laiką. Jeigu 
nepasiklysti ir nieko neatsitinka - gerai. 
Priešingu atveju tavęs ieško sraigtasparniai. 
Būna ir taip, kad neberanda. 1983 metais 
tropikuose dingo visas būrys. Baisiausia 
atogrąžose - ligos. Be skiepų, kas dieną turi 
ryti tabletes. Tačiau retas jas vartoja. Beveik 
kas antras grįžta susirgęs pelkių drugiu. 
Gvajanoje pabuvusius atpažinsi naktį - jie 
smarkiai knarkia.

Ar teko tarnauti sovietų armijoje?
Ne, tarnavau jau nepriklausomoje Lie

tuvoje.
Skiriasi Lietuvos kariuomenės lygis nuo 

samdinių Prancūzįjoje?
(Juokiasi.) Į Lietuvos kariuomenę ma

ne pašaukė 1992 metų pavasarį. Nėra ką 
lyginti. Pirmą mėnesį dar kažką darėme. 
O paskui, bent jau man, buvo kaip kurortas. 
Kokia dabar ten tvarka, nežinau. Gal su
griežtėjo.

Ar yra legione kokios nors “krikštynos” 
ar kitokie senų kareivių išsidirbinėjimai?

Ne. Tačiau į valdžią ateina rusų mafija. 
Neva rusai - patys geriausi ir protingiausi.

Niekas neturi teisės jiems nieko pasakyti. 
Jie tampa įtakinga dauguma. Ne rusa
kalbiai, o būtent rusai. Legionas juokais net 
pramintas raudonąja armija. Nueini į val
gyklą, ir baisu pasidaro. Visi kalba rusiškai

Vadovybė sudaryta iš prancūzų. Labai 
nedaug karininkų savo karjerą yra pradėję 
nuo legiono. Tačiau tarp puskarininkių bu
vusių legionierių yra daug. Būtent čia ir 
dominuoja rusai.

Ar tiesa, kad legionieriai per poilsio die
nas gali gerti alkoholio kiek širdis geidžia?

Taip. PO savaitgalio gali grįžti visiškai 
girtas. Svarbu, kad į dalinį prisistatytam 
tiksliai nurodyta laiku. Sunkiausia - rytą. 
Jeigu nespėjai išsiblaivyti, niekam nerūpi 
- privalai nubėgti, kiek reikia, nors ir ke
turiomis. Jokių nuolaidų: nepavyko prati
mas - darai iš naujo. Legione dėl gėrimo 
suteikiama didžiulė laisvė, bet kartu ir 
atsakomybė. Svarbu, kad sugebėtum pada
ryti tai, ko iš tavęs reikalaujama.

Anksčiau legionieriai apskritai buvo 
privilegijuoti. Žandarai (Prancūzijos karo 
policija) neturėdavo teisės įvažiuoti į le
giono teritoriją. Pavyzdžiui, per laisvą dieną 
mieste ko nors prisidirbai, grįžai į legioną, 
ir ramu. Esi apsaugotas. Dabar šią tradiciją 
panaikino. Sakoma, kad dėl tų pačių rusų.

Esi gavęs nuobaudų?
Porą kartų. Pirmą kartą į areštinę pate

kau tiesiog kvailai. Susirinkome visi lie
tuviai Nusipirkome alaus, išgėrėme. Naktį 
sumanėme nuvažiuoti į miestą.

Apsivilkome civilinias drabužiais, nors 
tada taip daryti neturėjome teisės (juos lei
džia dėvėti tik po 5 metų tarnybos), telefo
nu išsikvietėme taksi. Jau perlipome per 
tvorą, bet vietoj taksi atvažiavo karo poli
cija. Pasirodo, sargybinis mus pamatė ir 
iškvietė policininkus. Kalėjau savaitę.

Norėtum gauti Prancūzuos pilietybę?
» Kol kas dar neįteisintas mano karinis 

. statusas. Jau turėjau jį gauti, bet atsirado 
įvairiausių biurokratinių kliūčių. Į legioną 

suvažiuoja ir neaiškių tipų, kai kurie - be 
dokumentų. Yra ir iš kalėjimo pabėgusių. 
Jeigu per pirmuosius metus tavęs niekas 
neieško, jeigu pasitvirtina istorija, kurią pa
sakojai stodamas į legioną, tavo karinį sta
tusą įteisina. Tada jau gali prašyti leidimo 
vykti į užsienį, prašyti pilietybės. Tačiau kol 
karinis statusas neįteisintas, esi niekas.

Ar gavęs pilietybę liktum legione?
Nenoriu nieko prognozuoti. Šiaip jau 

legionas man atsibodo. Nedaug trūko, kad 
po trejų tarnybos metų būčiau dezerty
ravęs. Išvažiavau į Džibutį ir ten praleidau 
dvejus metus. Grįžęs gavau atostogų ir 
slapčia parskridau į Lietuvą. Parsivežiau 
daug pinigų, nes Džibutyje gaudavau 20000 
frankų (apie 1 į 000 litų) per mėnesį. Prasi
dėjo puikus civilio žmogaus gyvenimas, 
draugai, linksmybės. Kai atėjo-laikas va
žiuoti atgal, norėjosi į viską spjauti. Iš mūsų 
trijų, su kuriais tada parvažiavau į Lietuvą, 
du dezertyravo. Buvo morališkai sunku 
grįžti. Tie penkeri metai prabėgo labai grei
tai. Kontraktą prasitęsiau iki 7 metų. Dabar * 
Lietuvoje turbūt nelabai turėčiau ką daryti. 
Nors jeigu būtų geresnė ekonominė pa
dėtis, turbūt jau būčiau grįžęs. Tada, po 
trejų tarnybos metų, aš labai abejojau. Leal 
gione regi vis tą pačią monotoniją: tie patys 
žmonės, tos pačios pratybos. Sintyje, ma
nau, kad nesu kareivis.

Ką darysi, kai po pusantrų metų baisis 
kontraktas? Gal jį pratęs!?

Nežinau, gal Jeigu ištverčiau dar metus, 
po aštuonerių tarnybos metų gaučiau dvejų 
metų atlyginimo dydžio išeitinę pašalpą. 
Norintiems legionas suranda profesinio 
tobulinimosi praktiką Prancūzijoje ir už ją 
sumoka. Po to lengviau būna įsidarbinti.

Žinau tik viena - nors užaugau mieste, 
ten gyventi nenoriu. Nei Paryžiuje, nei 
Vilniuje, nei Panevėžyje, nei Šiauliuose. 
Mano tikslas - troba prie ežero, žvejyba ir 
medžioklė. Noriu ramybės, patogumo ir 
pramogų. □

JAV Lietuvių Bendruomenė minės savo jubiliejų
Anglijoje pasi

rodė naujas lietuviš
kas laikraštis, skir
tas dabar atvyku- 
siems tautiečiams.

Tai - “Londono 
žinios”, kurio pir
mas numeris pasi
rodė š. m birželio 
17 d. ir po to išeina 
kas dvi savaitės. Pa
prastai jis turi 12 
puslapių, iš kurių 
pirmas ir paskutinis 
puošiasi net spalvo
tomis nuotrauko
mis. Nors apie gau
sėjančią Lietuvos 
gyventojų emigraciją kalbama dažnai, kietą 
tikrovę labai akivaizdžiai parodo kaip tik 
toksai leidinys. Kaip jame rašo LR am
basadorius Didž Britanijoje Justas Vincas 
Paleckis, lietuvių skaičius Anglijoje “gali 
būti matuojamas dešimtimis tūkstančių”. 
Šiaip ar taip, tiek daug lietuvių Didž. Bri
tanijoje dar niekada nėra gyvenę. Apie 
dabartinį lietuvių “tankumą” iškalbingai 
kalba “Londono žiniose” pasirodantys 
vietiniai reportažai. Pvz., buvo manyta, kad 
į liepos 28 d. įvykusį alaus festivalį atvyks 
apie tūkstantį, bet iš tiesų susirinko net 
3000 dalyvių, nors ne visi buvo lietuviai 
(lietuviai, pagal reportažą, sudarė apie 60% 
svečių). Alaus buvo išgerta apie 3000 litrų, 
ir priduriama, kad lietuviško “Utenos” bei 
“Kalnapilio” buvo suvartota tiek, kiek ru
siško ir ukrainietiško kartu sudėjus. (Svečių 
tarpe buvo nemažai rusų ir ukrainiečių). 
Susirinkusius svečius linksmino specialiai 
atvykę muzikantai iš Lietuvos, kaip kad 
moderniausios lietuviškos “pop” grupės 
vyksta ir į Šiaurės Ameriką - susitikti ne 
______________________________________ —įvairiausių Lietuvos vietų, o tokios “buiti-
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tiek su “dipukais”, kiek su naujaisiais 
ateiviais.

Iš reportažų matyti, kaip atvykusieji 
“atjaunina” senąsias lietuviškas institucijas. 
Prieš šimtmetį įkurtos Londono lietuvių 
bažnyčia ir parapija buvo jau labai suny
kusios. Dabar, pasak naujo ir jauno kunigo 
Petro Tverijono, sekmadieniais pamaldos 
sutraukia 150 - 200 žmonių (iš viso sėdėti 
gali 250), bet per šventes bažnyčioje jie net 
nebetelpa. Pastaruoju metu per metus su
tuokiama 8-10 porų, pakrikštijama 20-25 
mažylių, amžinybėn palydimi 5-6 tautiečiai

Kaip “Londono žinios” skiriasi nuo 
įprastinių išeivijos laikraščių? Pirmiausia, 
mažiau politinių žinių ir beveik nėra ana
litinių straipsnių. Užtat visas puslapis skir
tas respublikiniam ir rajoniniam sportui, 
nes atvykėliai daugumoje yra jauni ir patys 
vienur ar kitur žaidę. Visas puslapis skirtas 
ir Lietuvos kriminaliniams įvykiams, neap
lenkiant provincijos. Tiek dėmesio (kuris 
nebūdingas išeiviškai spaudai) skiriama 
turbūt irgi todėl kad atvykėliai yra kilę iš

(ELTA). JAV Lietuvių Bendruomenė 
(LB) ruošiasi minėti savo penkiasdešimt
metį - sudarytas komitetas, derinama 
programa, kaupiama istorinė medžiaga.

Sukakčiai skirta JAV LB Tarybos iškil
minga sesija vyks spalio 11 -13 dienomis, 
iškilmingos šv. Mišios bus aukojamos spalio 
14 dieną Čikagoje, Market Park’e esančioje 
Švč. Mergelės Marijos gi
mimo parapijos lietuvių 
katalikų bažnyčioje. Į iš
kilmingas mišias lietuvių 
organizacijos kviečiamos 
atvykti su savo vėliavomis. 
Vien Čikagoje šiuo metu 
veikia 64 lietuviškos orga
nizacijos.

Jubiliejaus rengimo ko
mi te tas džiaugiasi, kad 
JAV LB sukaktuvių šven
tėje sutiko dalyvauti vys
kupas Jonas Kauneckas, 
apie tai pranešdamas iš 
Tblšių.

Neseniai Lietuvoje lan
kęsis Jubiliejaus rengimo 
komiteto pirmininkas dr.

nės” žinutės padeda išlaikyti ryšį su na
mais. Yra žinučių ir apie ateivius Anglijoje. 
Be to, viena kita žinia ar reportažas įjungia 
ir senesniosios bendruomenės veiklą. Ypa
tinga “Lž.” dalis - 2 puslapiai ateiviams 
svarbios informacijos (Ly. adresai ir telef. 
nr.) apie įstaigas, bankus, kelionės biurus, 
kalbos kursus, parduotuves, transportą ir 
kt Vien interneto svetainių yra išvardinta 
26! Atrodo augą ir skelbimų skyrius (ieško 
ar siūlo darbą, kambarį ir pan.).

Kuo “Londono žinio” skiriasi nuo Lie
tuvos laikraščių? Pirmiausia turinys yra 
pritaikytas gyvenantiems užsienyje. Prak
tiškai, tai reiškia, kad svetimos pavardės ir

Petras Kisielius informuoja “Draugo” 
skaitytojus, kad gautas patikinimas, jog 
minėjime dalyvaus ir Lietuvos Respubli
kos Seimo delegacija, taip pat vienas iš 
aukščiausių šalies vadovų

JAV LB Kultūros Tarybos kvietimu į 
minėjimą iš Vilniaus atvyksta vaikų ir 
jaunuolių choras “Ąžuoliukas”.

KaRui dr. Petras Kisielius, šalia jo-PLB pirmininkas Vy
tautas Kamantas. Nuotr. VJasinevičiaus

vietovės yra rašomos originalo formoje, jų 
“nelietuvinant”. Todėl centrinis Londono 
oro uostas yra ne “Hitrou” kaip dažnai 
Lietuvos spaudoje, bet “Heathrow”, Angli
jos Lietuvių Sodybos vietovė yra ne “I ledlio 
parkas”, bet “Headley Park”, ir Lt

“Londono žinių” redakciją sudaro 5 as
menys (vyr. red. Virgaudas Korženiauskas). 
Vieno nr. kaina - 85 penai (apie 2 austrai 
dol). Anglijoje metams - 23 svarai. Austra
lijoje metams oro paštu - 205 austrai dol

Adresas: “Londono žinios”, Channel
sea House, Canning Road, Abbey Lane, 
Stratford E15 3 ND, London, England.

Vaclovas Daunius
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Valdovų rūmai
Valdi rusas, valdi prūsas,/ Valdi ir Antanas,
Visi mulė, kaip žalčiai, / Guminiais bananais...
Ibi kupletai, kuriuos dainavome vokiečių 

okupacijos laikais Lietuvoje. Kupletų buvo 
sukurta labai daug ir visi nusakė, nuspalvino 
ir pašiepė tuometinį režimą. Raudonasis 
slibinas grįžo ir Lietuvai teko net virš 40 metų 
nešti rusiško komunizmo vergovę. Daugžuvo 
tremtyje, miškuose, daug suluošintų ir pra
radusių sveikatą.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę 1990 
metais, Tauta atsiduso ir pradėjo laisvai kvė
puoti. Nelengva buvo išsivaduoti iš per 50 
metų brukamos okupantų galvosenos. Dr. 
Vincas Kudirka rašė,kad lietuviai per 120caro 
valdymo metų beveik penkias generacijas 
buvo įtikinėjami, kad jie be caro negalės gy
venti, tad nenuostabu, kad vienam carui 
mirus, kartais ir Lietuvos kaimo žmogus 
nubraukdavo ašarą. Be to, lietuviui net baž
nyčioje buvo sakoma, kad ponas iš Dievo, 
taigi, Dievo siųstas valdyti mužikų. Toks 
“valdymo” kompleksas susiformavo per 
svetimųjų valdymo metus. Tad ir dabar lie
tuvis, išgirdęs apie bandomus atstatyti Valdovų 
rūmus, pasijaučia nejaukiai, nenori priešta
rauti, bet giliai širdyje susimąsto: “Kokiems 
valdovams tie rūmai statomi?”.

Valdžiai, kokia ji bebūtų, kad ir “Dievo 
siųstai”, pavaldiniai visuomet ras priekaištų 
ir skundų. Žiniasklaidoje teko skaityti, 
kad valstybės valdininkų terminas pakeičia
mas į tarnautojų. Tai vis bandymai valdymo 
komplekso atsikratyti, jo vengti Tad ir Val
dovų rūmų atstatymas Vilniuje neturi didelio 
populiarumo - bet tylima, nes tai įtaigoja 
žiniasklaida. Užsienio lietuviai pirmieji su
skato juos atstatyti savo vardams įamžinti, net 
komitetą finansams telkti subūrė, vartus 
pastatė. Kaip dabar čia, lyg tas “Pilypas iš 
kanapių”, pradėsi šiauštis.

Neteko Lietuvoje skaityti nei vieno 
straipsnio (iki A.Brazauskas netapo prem
jeru), kuriame būtų išreikšta kritika ar pa
darytos pastabos dėl Valdovų rūmų atstatymo. 
Gal dėl to, kad iniciatoriai įtikinėja, kad 
Valdovų rūmai išgelbės Lietuvos laisvę; jie bus 
laisvės ir galybės simbolis, kad jie garantuos 
amžinumą valstybės pamatams. Tokiems ir 
panašiems tegjniams negi prieštarausi? Dabar 
net vartai pastatyti, kad įeinantys galėtų pa
matyti.. pamatyti ką? Senus pastatų griuvė
sius? Ne vienam kyla mintis, kas tuose rūmuo
se gyvens? Kur gausime valdovus? Ko gero 
jų teks ieškoti kur nors užsienyje, nes Lietuvos 
istorijoje ne kartą teko jų ieškoti svetimose 
šalyse. Šitokios ir panašios mintys kyla, bet 
yra slopinamos baimės, kad už jas ir panašias 
gausi barti, būsi apšauktas sustingusiu trum
paregiu, nematančiu net savo batų smaigalio. 
Juk visa tauta nori atstatymo, nori matyti 
Lietuvos valstybingumo simbolį! Ar valstybin

gumas slypi pastatuose, kuriuose dar nežinia 
kokios galvosenos ir elgsenos gyvens busimieji 
“valdovai”? Tiesa, sakoma, kad juose bujos 
įvairios kultūrinės ir visuomeninės institucijos 
bei muziejai, bet apie juos mažai rašoma. 
Rūmus atstatyti kainuos ne mažiau kaip 150 
mln. litų Kur juos gausime, kai nepajėgiame 
atremontuoti Kaune Prisikėlimo bažnyčios ir 
pataisyti M.K Čiurlionio muziejaus varvančio 
stogo? O vis tik reikėtų daugiau žiniasklaidoje 
ir kitomis progomis aptarti Valdovų rūmų 
atstatymo reikalingumą. Šiandien Lietuvoje 
yra daug svarbesnių reikalų, kurie būtini, 
kuriems tuoj pat reikėtų duoti eigą, kad tauta 
po tiekos vergijos metų greičiau keltųsi iš 
griuvėsių. Valdovų rūmai kažkoks monstras, 
grasinąs didingu valdymu iš didingų ir puošnių 
pastatų, neprieinamų paprastam žmogeliui, 
iš kurio prašomas centas jų atstatymui

Lietuvos istorija mums sako,kad peršimt- 
mečhis naikinama lietuviška dvasia, lietuviš
kas sąmoningumas pirmiausia išdulkėjo iš 
puošnių rūmų, o išliko kaime, lietuviškose 
bakūžėse. Ten gimė didieji Lietuvos žadin
tojai: vysk. M. Valančius, dr. J.Basanavičius, 
dr. VKudirka ir kiti. Taigi, norint išlaikyti 
valstybingumą, reikia gaivinti kaimo žmones; 
suteikti jiems geresnes gyvenimo sąlygas, 
pagerinti jų buitį, nes lietuvybės šaknys tenai.

Pats pavadinimas nesiderina su numatyta 
Valdovų rūmų paskirtimi Lankstinuke, spe
cialiai išleistame dėl Valdovų rūmų atstatymo, 
rašoma: “Valdovų rūmų atkūrimas yra svarus 
aktas ne vien paminklotvarkos, bet ir visuo
menės auklėjimo prasme. Čia galėtų vykti ir 
istorijos pamokos, Siam tikslui įrengiant 
SiuolaikiSką auditoriją, panaudojant visas 
multimedijos galimybes ”. Tai nieko konkretaus 
nepasakantys žodžiai, apeliuojantys {aukotojų 
kišenes. Trip pat sunku patikėti, kad liekanos, 
išdūlėjusios200 metų, sunyktų per kelis metus, 
nes rašoma: “Jei šiemet rūmų nepradėsime 
gelbėti, 2003 metų iškilmėms teliks liekanų 
liekanos, o 2000 metams problema gali būti 
galutinai išspręsta - neliks tų liekanų, nebus ką 
saugoti”. Kažkas nori labai greitai, visus kitus 
reikalus atidėjus į šalį, atstatyti Valdovų rūmus. 
Lietuvai pilnai atslstačius ir atgijus visose 
gyvenimo srityse,Valdovų rūmų atstatymas, 
kaipo istorinis paveldo objektas, gal ir būtų 
vertas gilesnio apmąstymo ir svarstymo. O dėl 
liekanų nėra ko rūpintis; lenkai po paskutinio 
karo Varšuvą atstatė iš nuotraukų.

Stebėjausi Valdovų rūmų iniciatorių 
kruopštumu ir energingumu, kai jie, atstūmę 
visus kitus išeivijos reikalus ir problemas, per 
paskutinį PLB Seimą Vilniuje kibo prie 
Valdovų rūmų rezoliucijos paruošimo ir jos 
priėmimo.

Valdovų rūmų atstatymas, kol Lietuvoje 
bujoja vargas ir stengiamasi atsikelti iš 50 me
tų slėgusios vergijos, yra per ankstyvas.

Viktoras Baltutis

Association for the Advancement of Baltic Studies: Australasia Chapter

Baltic Studies in Australia 11th Conference
October 5,6,7,2001, Deakin University, Geelong, Victoria 

Announcement and Preliminary Program - August 2001

We are pleased to announce the 
preliminary program for the 11 th Conference 
on Baltic Studies in Australia, which will 
present a number of overseas speakers; a 
display and lectures on Baltic writers in 
Australia based on Deakin University’s 
extensive Multicultural Literature Collection; 
and several papers from new presenters, 
among them a seminal paper tracing the 
origins of Baltic immigration to Australia in 
the ‘First Transport’ of 1947. Other papers 
cover literature, politics, social analysis, 
identity, culture and linguistics. The 
conference will be held at the Waterfront 
campus of Deakin University in Geelong

For the first time, the Baltic Studies in 
Australia conference has attracted a number 
of outstanding speakers from overseas, 
including two Norwegian social scientists, 
Aadne Aasland and Guri lyidum, from the 
Fafo Institute of Applied International 
Science in Oslo, who have conducted a long
term study of social and political conditions 
in the three Baltic States, the NORBALT 
project Dr Aasland will talk on ‘Welfare 
developments and social stratification in 
Estonia, Latvia and Lithuania’, while Dr 
Tyldum will talk on Trust and democratic 
institutions’. The NORBALT study sets out 
the most comprehensive analysis of Baltic 
political and social conditions to date.

Other overseas speakers will include 
Regina Kvasite from the Universityof Latvia 
and Šiauliai University, a linguist, on 
‘Synonyms of Latvian dictionaries of terms’; 
and Hughes Jean de Dianoux, from the 
Centre D’Ėtudes Baltes, Institut National des 
Langues et Civilisations Orientates, Paris, on 
the translation of Lithuanian literary works 
into French and French studies about the 
Baltic languages

A special event at this conference will be 
a display of Deakin University on Baltic 
writers from Deakin University’s long 
established collection of Multicultural Writing 
in Australia, and associated presentation by 
William Dofley from the University’s Library. 
It is hoped several of those writers whose 
works are in the collection will be able to 
attend in person

Local speakers will include a landmark 
study from Arm Smith, of Canberra, who has 
been studying the Baltic immigrants who 
arrived in Australia on the General 
Heintzelman in 1947, beginning Australia’s 
post-war immigration scheme. Herself the 
daughter of immigrants of this ‘first transport’, 
she has titled her paper The First Transport 
as metaphor for the most important decision 

of Australia’s first century’.
Other first-time presenters indude several 

on literature and writing: Dr Ann Mihkekon 
from the University of Tasmania on writing 
biographies, and Dr Sonia Mycak from 
Sydney University on ‘New Australian’ Baltic 
writers, continuing the theme from William 
Doltey. Triinu Kartus, also from Tasmania, 
will speak on The joys and problems in 
translating Kalevipoeg’, while Sydney theatre 
scholar Dr Liuda Itopenhagen will speak on 
Lithuanian theatre with particular reference 
to Eimuntas Nekrošius. Lydia Freymuth from 
Melbourne will speak on Estonian song 
festivals. As well, Gražina Pranauskas win talk 
on studying Lithuanian identity in Australia, 
and Jurgis Zaikauskas will discuss Radvila’s 
1613 map of Lithuania. Young Melbourne 
scholar Andrejs Blumbergs wifl speak on The 
polemics of late C18 Livonian agricultural 
reform: (and) the construction of the Latvian 
ethnic and national identity’.

No Baltic Studies conference would be 
complete however without presentations from 
the two gurus and tong-term contributors to 
Baltic Studies in Australia: Professor TYevor 
Fennell of Flinders University, who has 
tantalisingly entitled his presentation ‘Why 
research Latvian? Reflections of a non
Latvian scholar’, and Algis Taškūnas from the 
University of Tasmania, giving a paper on 
future possibilities for Baltic Studies.Finally, 
a perhaps more dramatie presentation will be 
that of Melbourne journalist John 
Mašanauskas, giving an insider’s view of the 
Katejs case. The cost of the conference will 
be $25, and there will be possibilities of 
receiving billets from Geelong Baltic 
community members ($20 per night). The 
social program will include an opening 
reception, a conference dinner at a German 
restaurant and a farewell brandi on the pier 
overlooking Geelong’s wide harbour during 
an annual yacht race.

Members of AABS will be notified of 
further details of the conference doser to the 
event Others interested should contact the 
Secretary or President

Secretary: Dr. Edward Reilly
PO Box 3016 Geetong Victoria 3220
ph: +613 52232106; fax: +613 52296702 

[Geelong HS] e reilly@iprimus.com.au
President Dr. Uldis Ozolinš
221 RathminesSt, Fairfield Victoria 3078 
ph & fax +61394861491
uMis@languagesolutkms.com.au
Conference website;
http://home.iprimus.com .a u/ejreilly/ 
go to conf logo

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Rytas toks ramus, gėlėtas, 
Saulė svilina iš lėto,

“Šita žuvis tikras turtas,

O iš čiabuvių tautelės, 
Vėl pas Pijų atkeliavę, 
Jo draugai, jauni vyrukai, 
Dulkei riebią žuvį bruka.

Ttaoj lauželis bus užkurtas, 
Iškepta čionai bus šiandie, 
Man iešminė - baramandi. 
Jei “sukursiu’’ aš ją vienas, 
Būsiu sotus dar dvi dienas!”

“Štai tau ir vėl kvaila bėda - 
Ko tas paukštis čia nusėdo? 
Gal tas “monsteris” sparnuotas, 
Peršasi į mano puotą?
Duosiu jam suprast maloniai - 
Čia nėr vietos dykaduoniams!”

Nepažvelgęs į Dulkelę, 
Suplasnojo vėl erelis. 
Nagais giliai įkabino 
Ir nusinešė “iešminę”... 
Jūreiviai tepasimoko, 
Kaip Pijušas keiktis moka.

Stasio Moutvidoeiės ir piešiniai
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SPORTAS
Skaudus pralaimėjimas Turkijoje

Tokio pažeminimo Lietuvos krepšinis 
nebuvo patyręs daugybę metų. Lietuviai 
buvo sukramtyti ir išspjauti iš Europos 
čempionato Tbrkijoje. Tai Ankaroje padarė 
Latvijos krepšininkai, laimėję kvalifikaci
nes rungtynes rezultatu 94:76 ir prasiskynę 
kelią j ketvirtfinalį.

Tarp šešiolikos Europos pirmenybių 
dalyvių Sydnėjaus olimpiados prizininkė 
Lietuva pasidalijo tik 9-12 vietomis. Tuo 
pat metu iš lietuvių kalendoriaus buvo 
išbrauktos 2002metų svarbiausios varžybos 
- pasaulio čempionatas Indianapolyje, į 
kurias pateks penkios geriausios Europos 
rinktinės.

Rungtynes su latviais pradėjo optimalus 
trenerio Jono Kazlausko starto penketas: 
greta Šarūno Jasikevičiaus, Ramūno Šiš- 
kausko, Andriaus Jurkūno ir Gintaro Ei
nikio į aikštę iškart įbėgo Saulius Štom
bergas. Visą pirmąjį kėlinį Lietuvos ekipa 
vijosi priešininkus. Pabaigoje prisivijo 
(16:16), o prasidėjus antrajam ketvirčiui 
atsidūrė priekyje - 22:20. Vėliau paaiškėjo, 
kad tai buvo viskas, ką po Sydnėjaus 
olimpiados praėjus metams įstengia Lie
tuvos rinktinė.

Lietuvos rinktinės kapitonas Šarūnas 
Jasikevičins.

Laisvai, tiksliai ir ryžtingai žaidę latviai 
nudundėjo į ketvirtfinalį, palikę lietuvius 
ryti jų sukeltas dulkes. Po antrojo kėlinio 
Latvijos persvara buvo 10 taškų (45:35), 
26-ąją min. pasiekė 22 (64:42).

“Jie pranoko mus visais komponentais, 
kokie galimi krepšinyje”,-paskutines rung
tynes Tbrkijoje reziumavo J.Kazlauskas.

“Krepšinis yra žaidimas, kuriame svar
biausia įmesti į krepšį. Tai mums nesisekė 
visose rungtynėse”, - neieškojo pasiteisini
mų komandos kapitonas Š.Jasikevi6us, 
vakar prametęs visus septynis tritaškius ir 
tris iš keturių dvitaškių. Į krepšį pataikyti 
varžybose su latviais nepajėgė ir kitas 
komandos lyderis S.Štombergas. Jis įmetė 
1 dvitaškį iš 7 ir 1 tritaškį iš 4.

“Didžiuojuosisavo komanda”, - kalbėjo 
Latvijos rinktinės treneris Armand as 
KrauHnis. Jo auklėtiniai ypač taikliai bom
bardavo lietuvių krepšį iš toli-14 tritaškių 
iš 22. Besigrūmusių komandų gerbėjai įsi
taisė skirtingose tribūnose. Laikrodžiui 
skaičiuojant paskutines varžybų minutes, 
lietuvių sektorius paplojo varžovams, o 
latviai, mojuodami didžiule vėliava, tiesiog 
svaigo iš laimės. Sėdėdamas Ankaros
arenos garbės ložėje, latvius palaikė ir bu
vęs Latvijos prezidentas Guntis Ulmanis.

Latvijos krepšinio geibėjai buvo išalkę 
pergalės prieš visame pasaulyje žinomą 
Lietuvos rinktinę. Vienoje populiariausių 
Latvijos interneto svetainių buvo paskelb
tas Lietuvos ambasados Rygoje adresas. 
Prie jos latvių sirgaliai po saviškių pergalės 
buvo kviečiami padėti gėlių, taip minint 
Lietuvos krepšinio laidotuves.

Lietuvos rinktinės treneris Jonas Kaz
lauskas, prie Lietuvos komandos vairo 
stojęs po 1996 metų Atlantos olimpinių 
žaidynių ir atvedęs ją ant garbės pakylos 
Sydnėjuje, po katastrofiško žaidimo Eu
ropos čempionate Tbrkijoje sakė: "Blo
giausia, kad manėme, jog esame tokie pat, 
kaippernai olimpiadoje. Bet esame kitokie”.

“Pirmiausia komandos vardu noriu

Lietuvos rinkimės treneris Jonas Kazlaus
kas (apačioje) ir Lietuvos rinkimės bei “Ma
vericks” trenerio asistentas Donn Nelson.

atsiprašyti už blogą žaidimą. Atsiprašyti visų 
mūsų gerbėjų už patirtas nemalonias emocijas. 
Kaip treneris prisiimdamas kaltę, atsistatydinu 
iš rinktinės trenerio pareigų”, - pareiškė vos 
iš Ankaros parskridęs Lietuvos krepšinio 
rinktinės strategas Jonas Kazlauskas.

Vilniaus oro uoste surengtoje spaudos 
konferencijoje panašiai atsiprašinėjo ir 
komandos kapitonas Šarūnas Jasikevičius: 
“Rinktinės vardu galiu pasakyti, kad mes tik
rai stengėmės, daug dirbome, aukojome 
atostogas, bet, deja, nieko iš to neišėjo”.

Pasak komandos viršininko, Lietuvos

Pavūonio, fiasko Europos čempionate Tur
kijoje - visų kaltė: ir žaidėjų, ir trenerių, ir 
vadovų.

Remigijus Kazilionis, Vilnius

Virgilįjus Alekna - antras
Garsiajam Lietu- ........

vos disko metikui ji 
Virgilijui Aleknai Į? R 
(nuotr. dešinėje) ne- 
pavyko laimėti Geros ® 
valios žaidynių aukso ĮMafe; 
medalio.

Brisbanėje vyks- 
tančiosc varžybose Hm Jfe 
Virgilijus, nusviedęs 
diską 66 m 7 cm, užėmė antrąją vietą.

Čempionu tapo visą sezoną nesėk
mingai rungtyniavęs Pietų Afrikos Res
publikos atstovas Franz Kruger, nusviedęs 
diską 67 m 84 cm. Bronzos medalį iškovojo 
Dmitrij Ševčenko iš Rusijos, nusviedęs 
diską 63 m 53 cm.

Iš viso Australijoje rungtyniavo devyni 
disko metikai.

Sydnėjaus olimpiados čempionas 
Virgilijus Alekna planetos pirmenybėse, 
prieš jas surengtose Frankofonijos žaidy
nėse, kaip ir Australijoje, buvo antras.

Pasak lengvosios atletikos specialistų, 
Lietuvos atletą Australijoje neigiamai veikė 
aklimatizacija, nes jis į į šią šalį atvyko likus 
tik penkioms dienoms iki starto.

Varžybose Brisbanėje iš Lietuvos 
sportininkų dalyvavo vienintelis Virgilijus 
Alekna. Į žaidynes buvo kviečiami tik patys 
pajėgiausi atskirų rungčių pasaulio atletai 
Virgilijus Alekna gavo vardinį kvietimą 
atvykti į Australijoje vyksiančias Geros 
valios žaidynes.

Iki šiol Geros valios žaidynėse di
džiausių laimėjimų iš Lietuvos sportininkų 
iškovojo disko metikas Romas Ubartas.

Romas Ubartas laimėjo aukso medalį 
1986 metais Maskvoje surengtose pir
mosiose žaidynėse, o po ketverių metų JAV 
mieste Seattle pakartojo triumfą.

Virgilijus Alekna prieš žaidynes Bris
banėje buvo paskelbtas Tarptautinės leng
vosios atletikos federacijos (IAAF) turnyrų 
sezono nugalėtoju. Jis surinko 51 tašką.

Rugsėjo 9-ąją Melbourne Virgilijus 
Alekna dalyvaus “Grand Prix” finalo 
varžybose.

(BNS)

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

T^says, pradžia MPNr 1-36
Mano tėvai gyveno didelėje įtampoje 

nuo tos dienos, kai paliko savo ūkį. Jie 
niekada neturėjo laiko atsipūsti ir pasi
džiaugti šeimos gyvenimu. Šiandien jie 
jautėsi kažkaip kitaip. Mes trys sėdėjom 
užpakalyje ir, kaip visada, erzinom viens 
kitą. Brolis pradėjo kutenti su šiaudu mano 
nosį. “Nustok. Palik mane ramybėje,” - aš 
sušukau neiškentus, bet kai jis nenustojo, 
užpykus jam užvožiau per veidą. Peštynės 
prasidėjo. “Ale, nustok. Palik savo mažąjį 
broliuką ramybėje,” - atsisukus pamačiau 
mamą taikantis man tvoti. Aš greit pasi
lenkiau, bet nesuspėjau, gaudama kas man 
buvo žadėta. “Ui esi baisiai padykusi Kada 
aš tave išmokinsiu kaip elgtis.” “Bet, mama, 
jis pradėjo erzinti mane, ne aš. Tb esi ne
teisinga man,” - pilna ašarų aš gyniausi 
“Kiek kartų aš turiu tau kartoti, kad tu esi 
vyriausia ir turėtum gėdytis muštis su 
mažaisiais,” - jos balsas griaudė kaip 
perkūnija. Tboj kai mama nusisuko, mano 
mažas broliukas pradėjo šaipytis, iškiš
damas man liežuvį. Įsiūtus, aš buvau gatava 
jam vėl užvožti, bet pagalvojau, kas iš to? 
Mano brolis ir sesuo tėvų akyse visada buvo 

; geri. Po to, likusį kelio galą, mes visi sė
dėjom ramūs. Vieninteliai garsai, kuriuos 
girdėjau, buvo arklių pasagos ant asfaltuoto 
kelio ir botago pliaukštelėjimas. Tėvas 
gerai valdė botagą. Norėjau ir aš išmokti, 
bet tam niekada nebuvo laiko. O gal man 
reikia jo paprašyti pamokyti grįžtant namo?
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Kai pasiekėm Halle an der Saale, aš 
atpažinau, kad tai buvo tas pats miestas, 
kuriame atvažiavę mes išlipom iš traukinio 
vagono. “Tėti, kas 6a atsitiko? Šitas mies
tas atrodo kitaip negu pirma. Mama, žiū
rėk į tuos griuvėsius. Ten žmonės dirba. 
Tbrbūt 6a buvo jų namai prieš subombar- 
davimą. Kas atsitiko su tais vaikais kur ten 
gyveno?” “Baisu... Vargšės šeimos,” - su
dejavo abu tėvai. Pervažiavę per griuvė
sius, mes sustojom prie didelio pastato. 
Mano tėvas išlipo ir nuėjo prie būrelio 
žmonių, kurie ten stovinėjo. Visi kalbėjo 
lietuviškai. Truputį toliau nuo jų, sode, žai
dė vaikų grupelė. Apsidžiaugiau, nes jie 
irgi kalbėjo man suprantama kalba. 
“Mama, ar 6a yra ta lietuvių bendruo
menė? Ar tai yra ta vieta, kurios mes 
ieškom?” “Man taip atrodo, Ale,” - ji nu
sišypsojo.

Pasikalbėjęs su žmonėmis, tėvas grįžo. 
“Čia ir yra lietuvių bendruomenės namai,” 
- tėvas užtikrino mums. “Ar jau ir mes 
galim išlipti iš vežimo?” - neiškentus 
paklausiau. “Nusivesk vaikus į vidų. Ten 
yra virtuvė. Greit duos pietus. Gal ką nors 
gausim,” - nekreipdamas dėmesio į mane, 
tėvas paragino mamą. Aš pirma iššokau 
iš vežimo. Paskui išsirito mama ir, nusiva
lius šiaudus nuo sijono, padėjo išlipti mano 
broliui ir seserei. Tėvas paėmė glėbį Se
kos, ant kurio mes sėdėjom ir nunešė 
arkliams.

Iš virtuvės sklido viliojantis daržovių 
■ir mėsos kvapas. Nurijau seilę. “Vaikai, 

šekit paskui mane,” - mama pašaukė mus. 
Pakeliui į vidų mama kelis kartus stabtelėjo 
pasikalbėti su įvairiais žmonėmis, kuriuos 
ji turbūt pažino. Kieme aš pama6au mažą 
grupelę vaikų, žaidžian6ų su sviediniu. Aš 
šokau bėgti prie jų, bet kai nei vienoju neat
pažinau, susigėdus sustojau Pasiėmiau nuo 
žemės pagaliuką ir nuleidus galvą pradėjau 
jį sukinėti rankose. Staiga sviedinys atlėkė 
prie manęs. Kai pagavau, visi į mane sužiuro. 
“Galiu žaisti su jumis?” - paklausiau, 
spausdama jį prie savęs, bet nesulaukus jų 
atsakymo, mečiau atgal į būrį ir taip prisi
jungiau prie žaidimo. Niekas dėl to nesi
priešino. “Vaikai, maistas jau ant stalo,” - 
pasigirdo garsus balsas iš virtuvės. Nieko 
nelaukę pasileidom bėgti prie stalo. Lėkštės 
jau buvo padėtos, pilnos mėsos ir garuo
jančių daržovių. Tboj pradėjo skambėti 
šaukštai. Aš buvau paskutinė, kuri atsisėdo. 
Šliurpdama sriubą spėliojau, ar tie mano 
nauji draugai irgi yra pabėgėlių tėvų, kaip 
ir aš, kurie, saugodami savo ir vaikų gyvybes, 
turėjo palikti Lietuvą.

“Koks tavo vardas?”- paklausė berniu
kas šalia manęs. “Alė, “ - aš atsakiau. “O 
koks yra tavo?” “Petras.” “Ar tu dažnai 
atvažiuoji 6a, fttrai?” “Ne, ne taip dažnai 
Mano tėvas sakė, kad greitu laiku 6a 
atsidarys lietuviška mokykla. Ar tu eisi į ją, 
Ale?” “Aš manau.” “Kokiamskyriuje tu esi 
dabar?” Bet kol aš spėjau atsakyti, mane 
pašaukė mama. “Ale, mes jau važiuojam 
namo. Tėvas laukia vežime.” Skubiai surijau 
visą savo sriubą ir atsisveikinus palikau juos. 
Kai pasivijau mamą, norėjau prašyti, kad ji 
man leistų ilgiau pasilikti, bet pamačiusi 
nekantriai sėdint tėvą, žinojau, kad neap

simokėjo net mėginti.
Arkliai jau buvo suėdę visą šėką. Mama 

paklojo senas gūnias ant vežimo lentų ir 
ten susodino mus, vaikus. “Čia man per 
kieta... Man nepatinka...”-skundėsi nepa
tenkintas brolis. “Jeigu tau nepatinka, tu 
gali eit pėsčiom namo,” - tėvas nutildė jį. 
“Aš noriu sėdėti nuleidus kojas vežimo 
gale,” - zirziau su kitais. “Įtrauk kojas atgal 
Kas dabar darosi su tavim?” - motina su
barė mane. “Kodėl aš negaliu taip sėdėti? 
Jonas su Stase visuomet taip sėdėdavo. Tb 
niekada ant jų Besibarei,” - aš bandžiau 
savo laimę toliau. “Kelk kojas į vežimą, o 
jei ne, gausi diržo. Užtenka man tavo 
kaprizų,” - ji pasikėsino man duoti. Pake
liui namo tėvai kalbėjo nesustodami Kar
tais net apsibardami Atrodė, kad jie ne
galėjo sutarti dėl visko, apie ką kalbėjo, bet 
negalėjau suprasti kodėl? Kas dabar da
rosi? Dėl ko jie pešasi? Aš girdėjau minint 
įvairias lietuviškas pavardes. Gal tėvai pla
nuoja grįžti į tėviškę, kaip padarė Sara ir 
Juri tėvai? Dėl nežinios mane pagavo 
baimė. Bet aš žinojau, kad nebuvo verta 
juos klausinėti, kai jie tokiam ūpe. Ir taip 
pilna rūpes6o susiraukusi važiavau namo. 
“Rusai neužilgo užims šią Vokietijos dalį. 
Mes turim palikti šiuos namus kaip galima 
grei6au,” - grįžus namo, nugirdau mamą 
sakant bobutei

Iškinkęs arklius, tėvas grįžo laiptais į 
viršų pavargęs ir piktas. “Kodėl vaikai dar 
ne lovoje? Tb žinai, kad mes turim daug ką 
perkalbėti,”-jis barėsi ant mamos. Su puse 
riekės duonos rankoje įsEnkau į miegamąjį, 
nusirengiau ir palindau po patalais.

(Bus dangau)
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Sydnėjaus Lietuvių Klube
Rugpjūčio 26 d. buvo sukviestas orga

nizacijų pirmininkų ar jų įgaliotinių su
sirinkimas. Žemiau pateikiame to susi
rinkimo protokolo ištraukas, nesvaidantieji 
organai keičiasi ir kartais ne visa infor
macija pasiekia savo tikslą.

1.00 vai posėdį atidarė Klubo pirmi
ninkas KProtas, padėkodamas visiems už 
gausų atsilankymą. Toliau pirmininkas 
informavo, kad susirinkimas sušauktas 
norint išsiaiškinti, kokių yra neaiškumų, 
kad ateityje būtų išvengta nesusipratimų

Lietuvių Namų statytojai patys perėjo į 
klubines teises prieš daugelį metų ir todėl 
valstijos klubiniai įstatymai suvaržo šio 
pastato naudojimą. Klubas praeityje ir 
dabar remia visų lietuviškų organizacijų 
veiklą ir suteikia nemokamas patalpas 
lietuviškiems renginiams

Tarp iškylančių problemų būna:
a. Paskelbus spaudoje, tikimasi, kad 

patalpos jau automatiškai yra užsakytos 
Lietuvių Klube.

b. Užsakyti pageidaujama asmeniškai

dama 14 nemokamų bilietų
c. Kiekvieno ateinančio į Klubą, kuris 

nėra narys, pasirašymas į svečių knygą yra 
būtinas, nes Klubas už svečius moka taksą 
valstijai. Todėl inspektoriams patikrinus, 
Klubas gali būti smarkiai nubaustas už 
taksos mokesčio vengimą (bauda pagal 
įstatymus - $9,000). Pirmininkas ragino 
organizacijų narius tapti Klubo nariais, nes 
pats mokestis mažesnis nei $1.00 į mėnesį.

d. Dėl draudimų įstaigos reikalavimų į 
raštinę gali įeiti tik tarnautojai.

e. Turėti omenyje, kad Klube skirti 
pasimatymus galima tik Klubo darbo 
valandomis. Atidaryti duris nematytam 
asmeniui, esant pastate vienai sekretorei, 
yra nesaugu.

t Organizacijos yra raginamos inkor- 
poruotis, nes šiuo metu būti iš kito krašto, 
yra daug piniginių lengvatų. Klubas per 
gana trumpą laiką yra jau gavęs dvi pa
šalpas.

1. Tautinių rūbų įsigijimui
2. Stalo teniso stalams, bei laukia

klausti prieš kabinant
L Norint Klube platinti loterijos bilietus, 

reikia gauti iš KProto leidimą, jį infor
muojant apie:

1. Bilietų kainų
2. Bilietų skaičių
3. Fantų vertę.
4. Traukimo laikų

j. Prašoma taip pat patalpas užsakyti 
kiekvienam posėdžiui, nes iš anksto nepra
nešus (ir paprastomis dienomis) patalpos 
gali būti užsakytos kitų vienetų

k. Iškeltas klausimas: AKramiliaus dėl 
valgyklos. A Bučinskas paaiškino, kad 
valgykla dirba kaip atskiras vienetas 
pagal pasirašytą licenziją tarp Klubo ir 
dabartinės šeimininkės. Skleidžiami neva 
“nepasitenkinimai” yra lyg savotiška pro
paganda. Prašoma kreiptis tiesiogiai į 
direktorius arba patį pirmininkų

L Dr. V. Doniela kreipėsi į organizacijas, 
kad jos paremtų Klubą bent simbolinėmis 
aukomis. KProtas padėkojo už gražų gestų 
bet abejoja ar “simbolinė” auka išgelbės 
Klubą nuo gal ir netolimoje ateityje rei
kiamo likvidavimo.

nurodant:
1. Reikiamą patalpų

3. Kompiuterio tinklui

Organizacijas atstovavo: ALB Syd
nėjaus Apylinkės Valdybą - dr.V.Doniela; 
Liet. Katalikų Kultūros Draugiją - A. 
Giniūnas; akademikus skautus - V. Vaitkus; 
ramovėmis, šaulius, ateitininkus - A 
Kramilius; Moterų Draugiją - D.Sko- 
rulienė; “Sutartinę” - I.Dudaitienė; 
Bibliotekos Bič. Būrelį - M.Reisgienė; 
Bažnyčios Komitetą - PAndriukaitis; vyr. 
skautų Židinį - VŠliogeris; Lietuvių sa
vaitgalio m-lą - J. Dambrauskienė; Lietuvių 
Bendruomenės Spaudos Sąjungą - 
V.Patašius; “Aušros“ tuntą - D.Šliterytė; 
pensininkus “Neringa” - S.Norvilaitis; 
Klubo biblioteką - J.Burokienė; Lietuvos 
Baleto Bičiulius - R.Ratas-Zakarevičienė; 
Klubo Pool Chib - P.Burokas; “Dainos” 
chorą - KProtas.

Klubo direktorių vardu visiems susi
rinkusiems širdinga padėka. Direktorių 
posėdyje rugsėjo 4 d. buvo aptarta, kad 
panašius susitikimus vertėtų suruošti 
dažniau nes per juos galima išsiaiškinti 
nereikalingus nesklandumus.
Nepamirškime Metinio Klubo Baliaus, 
TUrgaus, kandidatuoti į Direktoriatą ir

2. Datą ir laikų nuo kada iki kada.
3. Reikiamą aparatūrų kaip mik
rofonus ir Lt
4. Užstatas $150.00, kuris yra ga
rantijų kad pabaigus renginį, salė 
bus grąžinta į tvarkingą stovį. Po

g. Kopijavimo mašina yra raštinės adnri-
aplankyti savo Lietuvių Klubą!

IKI PASIMATYMO KLUBE

5. Jei renginys su bilietais, Klubo 
direktoriams prieš renginį išduo-

nistraciniams tikslams. Todėl prašoma ne
reikalauti, kad viskas būtų metama ir 
skubama atlikti jūsų pageidavimus. Su 
malonumu patarnausime, bet antroje 
eilėje. Nemalonu, kai kartais tenka 
spausdinti kopijas, kurios šmeižia Klubo 
narį arba organizacijų Tokius laiškus būtų 
geriau dauginti kur kitur.

h. Skelbiant ant lentų prašoma atsi-

m. Buvo iškelta visokių kitų neaktualių
klausimų kurie buvo “išsiaiškinti” vietoje

A. Bučinskas

„t

TCMBPAS
KONCERTAI

SOLO, DUETAI, TRIO
ATLIKS

KLASIKOS, LIAUDIES IR ESTRADINĖS
MUZIKOS VEIKALUS

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 NEMOKAMAI

KLUBŲ NARIŲ IR JŲ SVEČIŲ INFORMACIJAI

Žmogaus Teisių Medalis ir Premijos
Laikraščiai ir žinių agentūros yra prašomos paskelbti, kad ir šiemet bus skiriamas 

Žmogaus Teisių Medalis ir (keturios) Premijos (Human Rights Medal and Awards 2001). 
Tarp anksčiau pagerbtųjų yra Malcolm Fraser, Eddie Mabo, Elizabeth Evatt, prof Red 
Hollows ir kt Šių metų apdovanojimai bus įteikti Sydnėjuje, gruodžio 9 d.

Kandidatų siūlymus adresuoti: Human Rights and Equal Opportunities Commission, 
GPO Box 5218, Sydney NSW 1042. Daugiau informacijos suteikia: http: // www. 
humanrights, gov. au arba telef. (02) 92849675.

Jauna australe, p. Lisa Hall, iš Sydnėjaus nori aplankyti Lietuvą ir ieško 

žmogaus, kuris galėtų pamokinti ją kalbėti lietuviškai. Ji laisva vakarais ir 
savaitgaliais.
Prašome skambinti: namų teL: (02) 9328 7202 arba darbo teL: (02) 9250 1743.

AR JAU SUMOKĖJAI “MU,S>Ų FASTOCz^S”L- 
PRENUMERATĄ? •

Rita Tamošiūnaitė-Mačiulaitienė
Ši “Tem

bro” daini
ninkė, galima 
sakyti, gimė 
su daina. Vo
kietijoje jos 
tėveliai dai
navo “DiDin- 
geno chore”, 
o atvykę į 
Australiją įsi
jungė į Alberto Čelnos “Aidą”. Rita su 
tėveliais eidavo į choro repeticijas, balius 
bei vakaruškas, o kadangi dainą ji mėgo, 
kiekviena proga užlipdavo ant stalo ir 
užtraukdavo savo dainelę.

Pradžios mokykloje ji mokėsi skambinti 
fortepionų dalyvavo lietuviškos Savaitgalio 
mokyklos chore ir šoko tautinius šokius. 
Rita akompanuodavo savo mamai solistei 
Birutei ir kartu su ja dainuodavo. Vėliau 
įstojo į “Dainos Sambūrį” ir vargonavo 
Lietuvių Parapijos chorui. Sulaukus 17 
metų pradėjo lankyti Melba Konserva
torijų East Melbourne, kur mokėsi mu
zikos ir dainavimo.

1970 metais sukūrė populiarų vokalinį 
oktetą “Bevilčiai”, kuris sėkmingai koncer
tavo po visą Australiją. Po metų ištekėjo 
už vieno “bevilčio” Valentino Mačhilaičio.

1972 metais Rita atstovavo Australiją 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso Či
kagos koncerte. Sekančiais metais Ritai ir

Valentinui gimė sūnus Markus, o 1975 
metais - dukrelė Lisa.

Gastroliuojant kartu su Lietuvoje gerai 
žinomu kompozitoriumi Benjaminu Gor- 
bulskiu ir kitais dainininkais, Ritą gir
dėjome Australijos didmiesčiuose dainuo
jant kompozitoriaus kūrinius. Kai 1979 
metais estrados dainininkė Nijolė Ščiukaitė 
lankėsi Australijoje, Rita kartu su ja gas
troliavo, dainuodamos Australijos Lietuvių 
Bendruomenei.!!} pačių metų gale įrašė 
dainų juostelę ABC studijoje.

Vėliau Mačiulaičiai persikėlė gyventi į 
Gippsland, 150 km nuo Melbourne. Ten 
Rita įstojo dainuoti į Latrobe Light Opera 
Society. Taip pat mokino muzikos ir akom
panavo baleto egzaminams.

1988 metais gimė dukrelė Stefiitė. Po 
mamos Birutės mirties, Rita ir Valentinas 
su šeima grįžo į Melboumą ir vėl įsijungė į 
lietuvišką veiklų Melboumiškiai dažnai 
girdi Ritą dainuojant duetus su Birute 
Kymantiene. Ji taip pat dainuoja “Dainos 
Sambūryje”, vargonuoja Melbourne lie
tuvių Parapijos chorui bei aktyviai reiškiasi 
įvairiose lietuviškose organizacijose.

Šįmet Rita ruošia naują repertuarų 
Muzikalių tėvelių dėkų Rita turi ypatingą 
išskirtinį skonį muzikai.

Sydnėjiškiai lietuviai turės galimybę 
išgirsti ponią Ritą dainuojant Sydnėjaus 
Lietuvių Klube spalio 14 d.

Algis Bučinskas

ATITAISYMAS
MP nr. 36, psl 7, p. Algio Bučinsko 

straipsnyje “Sydnėjaus Lietuvių Klube” 
priešpaskutinis paragrafas turėjo būti: 
“Juozas Kalgovas vis man primena, kad 
reikia padėkoti p. Aušrai Titovienei už atvež
tą gražią paukštę, kuri parišta prie baro. ”

Už spaudos klaidą atsiprašome.
Red.

Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
“Mūsų Pastogės” Administracija

Aukos “Mūsų Pastogei”
Z.Adickiene" TAS - $ 15.00
VŠneideris NSW $ 15.00
J.Muzrimas NSW $ 90.00
D.M.Baltutienė JAV $ 20.00
I. Dambrauskienė NSW $ 45.00
R.Glaubertas ACT $ 5.00

In memoriam
a.a. Bronei Gailiūnienei

mirus, reiškiame gilią užuojautą dukrai Sigitai ir sūnui Vytui su šeima.
Martina ir Anslds Reisgiai,

Vincė Antanaitienė su šeima

Brangiai motinai

A+A Genovaitei Sftraukienei
mirus, mūsų kolegai Vytautui, jo broliui Algiui, sesutei Giedrei bei jos šeimai 

reiškiame giliausią užuojautą ir kartu liūdime. Tegul ilsisi ramybėje.
Gailų Irena, Jūratė, Lučių Ramutė, Šarūnas, Vaidotas 

ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

a.a. Bronei Gailiūnienei
staiga mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukterį, mūsų Valdybos narę, Sigitą ir 

sūnų Vytautą bei visus artimuosius.
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Ibi. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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For Table Bookings - ring : 
.lavinta Vilku* 9872-9320 .

J/p

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

along and have

“A NIGHT WITH THE / | 
STARS”

Our Annual Ball will be h

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 )

ZTl|e evening will incorporate Award Presentations 
To our KOVAS Sporting Stars I ! I!

Admission : $10.00 per adult
$5.00 school age

Melbourne Lietuvių Klubo metinis norių susirinkimas
įvyks rugsėjo 22 dieną, šeštadienį, 2 va L p.p.

DARBORVARKE:
1. Susirinkimo atidarymas;
2. Mirusių narių pagerbimas;
3. Naujų narių pristatymas;
4. Susirinkimo sekretoriaus kvietimas
5. Mandatų k-jos kvietimas;
6. Praėjusių metų s-mo protokolo 

skaitymas;
7. Pirmininko pranešimas;
8. Iždininko pranešimas;
9. Revizoriaus pranešimas;

10. Revizijos komisijos pranešimas;

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.

Melbourno Lietuvių Klubo Valdyba

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

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

atsinešti, o gėrimų bus.
R.Tarvydas, pirmininkas

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.
5. Susirinkimo uždarymas. Praneša Parapijos Komitetas

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 Australuos Lietuvių Fondui Rengėjai

skiriasi... ... kepurė nuo aureolės?
Kepures užsidedame patys, aureoles uždeda kiti

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

Teiti 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.

HAKSMCDJ 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 21 d. 12.30 vai.

PENSININKŲ POPIETĖ

Rugsėjo 29 d. 7.00 vai.
NAUJAI ATVYKUSIŲ MĖNESINIS SUSITIKIMAS 

Spalio 7 d.

Spalio 13 (L
Metinis Klubo Balius

Spalio 14 (L 

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 MOKESTĮ?

Narių ir jų svečių informacijai

Vysk. M.Valančiaus minėjimas Sydnėjuje
Rugsėjo 23 (L, sekmadienį, 2 vaL 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 Abnis 
Jūra gis ir Aldona Prižgintaitė-Speakers. Likusioje meninėje dalyje deklamacijos, 
muzika ir Sydnėjaus vyrų “Ketvertuko” dainos.

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

Pranešimas Sydnėjaus pensininkų klubo nariams
Sekantis susirinkimas įvyks rugsėjo27 dieną, 12 vaL Lietuvių Klube, Bankstown.

(Puikūs švediško stalo pietūs - tik $5.50. S.N.

Iš Lietuvos atvyksta gydytojai neurochinirgai
Rugsėjo 16-20 dienomis Pasauliniame Neurochirurgų Kongrese, Sydney Darling 

Harbour Convention Centrę dalyvaus trys gydytojai neurochinirgai iš Kauno: Kauno 
Klinikų vadovas doc. Juozas Šidiškis, doc. Romas Gvazdaitis ir dr. Laimutis Kalasauskas. 
Į Sydnėjų jie atskrenda sekmadienį, rugsėjo 16 d., 6.35 vai. ryto, reisu KL 4217 (KLM 
Royal Dutch Airline). Apsistos Hyde Park Inn, tel (02) 9264 6001.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: PO. Box 550, Bankstown, NSW 1885.
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