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Prezidento rinkimai - gruodžio 22 d.Tarptautinis kaimelis Warrawong’e

Nuotraukoje - Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Valdybos narės ir jų paly
dovai Tarptautiniame Kaimelyje Warrawong’e. Platesnį reportažų skaitykite 5 psL

'XX’iX’ Lietuvos įvykių apžvalga

Seimas nepritarė siūlymui
Seimas atmetė Prezidento Valdo 

Adamkaus siūlymą, kad buvusiam Aukš
čiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo 
Pirmininkui Vytautui Landsbergiui būtų 
suteiktos tokios pat socialinės garantijos 
kaip ir Valstybės Prezidentui. Prez. V. 
Adamkaus siūlymas buvo atmestas dau
gumoje kairiųjų frakcijų balsais. Patsai V. 
Landsbergis diskusijoje nedalyvavo, nes 
buvo išvykęs į JAV.

Pagal Prez. VAdamkaus siūlymą, Vy
tautas Landsbergis, kuris aukščiausias 
pareigas ėjo po Nepriklausomybės atkū
rimo 1990-1992 metais, būtų gavęs 6000 Lt 
mėnesinę pensiją, asmeninę apsaugą ir 
laidojimą valstybės lėšomis.

Diskusijos Seime šiuo klausimu buvo 
audringos, o po to išsiplėtė ir tarp Lietuvos 
žmonių. Simbolizuodamas opoziciją Seimo 
nutarimui, pagarsėjęs vilnietis grafikas 
Antanas Šakalys išleido meninį voką, 
kuriame Vytautas Landsbergis įvardijamas 
šeštuoju LR Prezidentu Tokie vokai buvo 
bematant išpirkti.

Ambasadą Paryžiuje - parduos
ELTA Vyriausybė patvirtino Lietuvos 

ir Prancūzijos Vyriausybių 2001 metų 
pabaigoje pasirašytą susitarimą, jog Lietuva 
perleis šiuo metu Rusijos diplomatų uži
mamą Lietuvos ambasados Paryžiuje pas
tatą Prancūzijai, o ši sumokės už tai Lie
tuvai 3.5 mln. eurų atlyginimą. Tačiau am
basados pardavimo reikalai pajudės ne 
anksčiau kaip spalį, kai sutartį bus patvir
tinusios abi šalys.

Tarpukariu Paryžiuje turėtą Lietuvos 
diplomatinės atstovybės pastatą 1940 
metais neteisėtai užėmė Sovietų Sąjunga 
(dabar Rusijos Federacija). Lietuvos at
stovai apie 10 metų įvairiuose susitiki
muose su Rusijos ir Prancūzijos atstovais 
kėlė ambasados atgavimo klausimą. 
Sutarimas pasiektas tik 2001 metų liepą, 

kai Lietuvoje lankėsi Prancūzijos Prezi
dentas Jacques Chirac.
Vilniuje susitiko keturi prezidentai

ELTA Kovo 22 d. Vilniuje įvyko ketu
rių valstybių vadovų susitikimas - tradici
niame trijų Baltijos šalių susitikime pirmą 
kartą dalyvavo ir strateginė Lietuvos part
nere - Lenkija. Ilgiau nei pusantros valan
dos Prezidentūroje posėdžiavę Lietuvos 
Prezidentas Valdas Adamkus, Estijos Pre
zidentas Arnold Riiūtel, Latvijos Preziden
tė Vaira Vike-Freiberga ir Lenkijos Prezi
dentas Aleksander Kwasniewski pagrin
dine diskusijų tema pasirinko užsienio 
politiką ir daug dėmesio skyrė Baltijos 
valstybių rengimuisi NATO narystei. 
Ketvirtoji šalis Lenkija, kuri prieš trejus 
metus tapo NATO nare, diskusijoje daly
vavo kaip patariančioji valstybė.

“Prahos viršūnių susitikimas turi būti 
būtent tas momentas, kai kitos šalys bus 
pakviestos dalyvauti Siaurės Atlanto Aljanso 
veikloje”, - pareiškė Lenkijos vadovas. Nors 
Rusija nėra pareiškusi aiškaus noro tapti 
NATO nare, A Kwasniewski pabrėžė, jog 
Lenkija patenkinta tuo, kad labai gerai 
klostosi bendradarbiavimas tarp NATO ir 
Rusijos. “NATO ir Rusijos bendradarbia
vimas yra esminis veiksnys, kuris stabilizuoja 
mūsų regioną ir leidžia įtraukti į Šiaurės 
Atlanto aljansą naujas nares”, - pažymėjo 
Lenkijos Prezidentas.

Lietuvos, Estijos, Latvijos ir Lenkijos 
vadovai taip pat tarėsi dėl visoms keturioms 
valstybėms aktualių problemų derybose su 
Europos Sąjunga. Valstybių vadovai sutarė, 
jog būtina nuolatos keistis informacija, 
rengti tarpusavio konsultacijas ir bendrus 
regioninius projektus transporto, energe
tikos, aplinkosaugos srityse.

LRT reforma
Ataskaitoje Seimui, Lietuvos Radijo ir 

Televizijos tarybos pirm. M.Martinaitis 
2001-uosius pavadino “išskirtiniais”, nes

ELTA LR Prezidento rinkimus nu
matoma pravesti gruodžio 22 dieną. Šią 
datą nurodo Seime įregistruotas nutarimo 
projektas dėl Respublikos Prezidento 
rinkimų paskyrimo. Pagal LR Konstitu
ciją, Prezidento rinkimus skiria Seimas. 
Jie vyksta paskutinį sekmadienį, likus 
dviem mėnesiams iki Respublikos Pre
zidento kadencijos pabaigos. Dabartinio 
Prezidento Valdo Adamkaus kadencija

Michigano valstija remia Baltijos šalis
ELTA LR Seimo Pirmininkui Artūrui 

Paulauskui kovo 22 d. įteikta JAV Michiga
no valstijos rezoliucija, remianti Baltijos 
šalių siekį įstoti į NATO. Šį svarbų doku
mentą į Vilnių atvežė Liuda Rugienienė - 
viena iš LR Seimo ir JAV Lietuvių Ben
druomenės Atstovų Komisijos pirmininkų. 
Ši Komisija buvo įsteigta 1995 m ir pernai 
atnaujinta. Du kartus per metus rengiamos 
posėdžių sesijos. Yra du Komisijos pir
mininkai, atstovaujantys Lietuvai ir išei
vijai Be jau minėtos L.Rugieninės, Ko
misijos pirmininkas yra ir LR Seimo narys 
Vaclovas Karbauskis.

Kaip sakė Liuda Rugienienė, Mi
čiganas yra pirmoji iš JAV valstijų, oficia
liai parėmusi Baltijos šalių siekį. Michi
gano valstija turi 15 milijonų gyventojų 
ir yra stambus industrijos, automobilių 
pramonės centras.

Baltijos kraštai - Lietuva, Latvija ir 
Estija, rašoma rezoliucijoje, yra aiškiai

Katalikų Bažnyčios Metraščiui - 30 metų
ELTA Kovo 9 d. Kaune buvo minimos 

“Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos” 
30-osios leidybos metinės. Ta proga Kauno 
arkivyskupijoje buvo surengtas minėjimas, 
o svarbiausi leidinio gyvavimo metai atsi
spindėjo parodoje.

Leidinio, sovietiniais metais tapusio 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Metraščiu, 
leidybos 30-mečio minėjimas prasidėjo šv. 
Mišiomis Kauno Arkikatedroje bazilikoje. 
Vėliau Kauno arkivyskupijoje surengtos 
konferencijos metu pranešimą apie tikin
čiųjų teisių gynimo sąjūdžio poveikį so
vietinės valdžios antibažnytinei politikai 
skaitė dr. Arūnas Streikus. Kauno arkivys
kupas Sigitas Tamkevičius apžvelgė šių 
dienų iššūkius Lietuvai ir Katalikų Baž
nyčiai Kauniečiai galėjo aplankyti Kauno 
Arkivyskupijos muziejuje šiai progai pa
rengtą parodą.

Pirmasis “Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos” numeris pasirodė 1972 m. kovo 
19 d. Pogrindinis žurnalas, kurio ištakos - 

buvo pasiryžta žengti radikalių reformų 
kryptimi, kurių dėka buvo sustabdytos 
nesulaikomai ir katastrofiškai didėjusios 
skolos. Pasak M.Martinaičio, praėjusių me
tų pradžioje LRT skolos per mėnesį augo 
maždaug po milijoną litų ir metų viduryje 
pasiekė 26 milijonus. Administracijos vairą 
perėmus naujam LRT Gen. direktoriui Va
lentinui Milakniui ir jo komandai, finansinė 
LRT padėtis buvo stabilizuota. Iš esmės 
pakeitus darbo organizavimą, LRT įstaty

baigiasi 2003 metų vasario 26 dieną.
Išrinktas Respublikos Prezidentas, pa

gal Konstituciją, savo pareigas pradeda eiti 
rytojaus dieną pasibaigus Prezidento 
kadencijai po to, kai Vilniuje, dalyvaujant 
Tautos atstovams - Seimo nariams, pri
siekia Tautai būti ištikimas Lietuvos 
Respublikai ir Konstitucijai, sąžiningai eiti 
savo pareigas ir būti visiems lygiai teisin
gas. □ 

Liuda Rugienienė

pademonstravę, 
kad pripažįsta 
NATO principus. 
Šios trys valstybės 
yra pasišventusios 
taikai, jos ryžtin
gai priešinosi prie
spaudai ir gali daug 
ko duoti NATO. 
Jos yra organizuo
tumo ir kultūros 
pavyzdžiai. Įtrau
kimas šių trijų 
šalių į NATO, pa
brėžiama rezoliucijoje, sustiprintų taiką ir 
demokratiją. Dėl to yra prašoma Jungtinių 
Amerikos Valstijų Prezidento ir Kongreso 
remti Lietuvos, Latvijos ir Estijos priėmimą 
į Šiaurės Atlanto aljansą.

Rezoliucijos kopijos, pasak Liudos 
Rugienienės, išsiųstos JAV Prezidentui, 
Senato ir Atstovų rūmų vadovams. □ 

slapti kunigų susirinkimai, sovietiniais 
metais buvo tapęs persekiojamos, bet 
nepalūžusios Bažnyčios simboliu. 1972- 
1989 m. leidinyje registruoti ir skelbti dva
sininkų veiklos varžymo, tikinčiųjų perse
kiojimo ir žmogaus teisių pažeidinėjimo 
faktai, juos liudijantys dokumentai. 1972- 
1983 metais “Kronikos” redaktoriumi 
dirbo dabartinis Kauno arkivyskupas 
Sigitas Thmkevičius.

Nepaisant KGB persekiojimų bei 
represijų, kurios palietė dešimtis įkalintų 
ir šimtus šantažuotų bendradarbių bei 
platintojų, “Kronika” buvo reguliariai 
leidžiama iki pat laisvės atgavimo. Iš viso 
buvo parengtas 81 žurnalo numeris, pas
kutinis - 1989 m. kovo 19 d.

JAV lietuvių pastangomis, visi “Kro
nikos” numeriai išleisti dešimties tomų 
rinkiniu. 1997 m. minint leidinio 25-metį, 
pasirodė dokumentų, faktų bei prisimi
nimų rinkinys “Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronika -11”. q

mu pavestas funkcijas dabar vietoj 1 143 
žmonių atlieka 657 žmonės. Buvo panai
kinti 486 etatai.

Mokslų akademijos premijos
ELTA Lietuvos Mokslų akademijos 

visuotiniame susirinkime garsiems šalies 
mokslininkams paskirtos vardinės premi
jos, išrinkti Lietuvos mokslų akademijos 
užsienio nariai

2001 metų literatūrinė Vinco Krėvės-
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

♦ Taliban likučiai veda partizaninį karą 
prieš naująją Afganistano vyriausybę ir jos 
sąjungininkus. Kovo 18 d. D.Britanijos vy
riausybė pareiškė, kad kovo pabaigoje ir 
balandžio pradžioje ji pasiųs dar 1700karių 
į Afganistaną kovai prieš Taliban židinius.
♦ Zimbabvėje po prezidento rinkimų nu
žudyti bent 4 opozicijos šalininkai, tris iš jų 
mirtinai sumušė kareiviai Kovo 19 d. už 
užstatą lygtinai iki teismo paleistas opo
zicijos lyderis Morgan Tsvangirai, kaltina
mas planavęs nužudyti Zimbabvės prezi
dentą Robertą Mugabe.
♦ Kovo 20 d. Britų Sandraugos specialu
sis Zimbabvės krizės komitetas, vadovau
jamas Australijos min. pirm. John Howard, 
vieneriems metams nutarė suspenduoti 
Zimbabvės narystę Britų Sandraugoje. 
Sankcijos taikomos dabartinei Zimbabvės 
vyriausybei, ne valstybei. Taigi, sportiniai 
ryšiai nebus nutraukti

Nepasisekė krizės komiteto narių, 
Pietų Afrikos prezidento Thabo Mbeki bei 
Nigerijos prezidento Ohisegun Obasanjo, 
bandymai įkalbėti Robertą Mugabe 
įtraukti į savo vyriausybę opozicijos lyderį 
M.Tsvangirai, švelninant įtampą krašte.
♦ Kovo 19 d. JAV Saugumo organai iškėlė 
bylą 45 metų amžiaus Ana Belen Montes, 
aukšto rango JAV karo žvalgybos valdininkei 
apkaltinę ją šnipinėjimu Kubos naudai. 
Kaltinamoji suimta pernai (rugsėjo mėnesį), 
dabar prisipažino šnipinėjusi nuo 1985 m. Ji 
šnipinėjusi ne dėl piniginio atlyginimo, o dėl 
to, kad jai atrodę, kad JAV skriaudžia ir 
žemina Kubą. Montes prisipažinimas padės 
jai išvengti gręsiančios mirties bausmės.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL
Mickevičiaus premija paskirta prof. Vy
tautui Kubiliui už monografiją “Neparklup- 
dyta mūza”. Vlado Lašo medicinos premija 
paskirta profesoriams Liudvikui Lašui ir 
Danutei Lašienei už darbų ciklą “Žmogaus 
augimo hormonai (išskyrimas, tyrimai, ga
myba, gydymas, studijos 1971-2001 m.)”. 
Pranciškaus Šivickio biologijos premija 
paskirta prof. Onai KubHckienei už moks
linių darbų ciklą “Parazito ir šeimininko 
sąveikos tyrimai”. Jono Kriščiūno premija 
žemės ūkio mokslų srityje paskirta akade
mikui Juozui Lazauskui už mokslinius dar
bus ir jų visumą agronomijos mokslo srityje.

Taip pat paskirtos devynios Mokslų 
akademijos jaunųjų mokslininkų premijos 
ir 17 premijų aukštųjų mokyklų studentams.

Žemės ūkio bankas - parduotas
ELTA. Trečiąjį pagal dydį Lietuvoje ir 

paskutinį valstybės rankose buvusį komer
cinį banką - Lietuvos žemės ūkio banką 
(LŽŪB) - perėmė jį nupirkęs naujas 
savininkas-Vokietijos bankas “Nord/LB”. 
Kovo 19 d. buvo pasirašyta LŽŪB akcijų 
priėmimo ir perdavimo aktą. Kovo 18 d. 
“Nord/LB” pervedė 71 min. litų į Vyriau
sybės sąskaitą Lietuvos banke už įsigytą 
76.01% LŽŪB akcijų paketą. Pagal turtą, 
“Nord/LB” užima 10-ąją vietą tarp Vokie
tijos bankų, 33-čiąją vietą Europoje ir 60- 
ąją vietą pasaulyje.

Specialus fondas
ELTA Ateinančių metų biudžete nu

matyti lėšas, kurios būtų paskirstytos Lie
tuvos ambasadoms užsienyje ir kuriomis 
būtų padengta bent dalis išlaidų, parvežant 
užsienyje žuvusius Lietuvos piliečius, - 
tokia idėja buvo pasiūlyta kovo 20 d. 
Vyriausybės posėdyje, jau antrąkart per šį 
mėnesį priimant sprendimą dėl lėšų sky
rimo iš Vyriausybės rezervo užsienyje žu
vusių Lietuvos piliečių palaikų pargabe
nimui. “Noriu pastebėti, jog tai didelė 
problema. Jauni žmonės, išvykstantys ne
legaliai dirbti, apsidraudžia kelioms dienoms
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♦ Kovo 20 d. Peru sostinėje Limoje įvyko 
pasikėsinimas prieš JAV ambasadą, liūs 
trims dienoms iki JAV prez. George Bush 
vizito Limoje. Gatvėje prie ambasados 
sprogo teroristų paliktas automobilis. Žuvo 
9 praeiviai, kiti 30 sužeisti. Ambasados 
personalas nenukentėjo.
♦ Reaguodamos į įspėjimą dėl numatyto 
užpuolimo, JAV laikinai uždare savo amba
sadą Sarajeve, Bosnijoje. Po pasikėsinimo 
prieš diplomatų šeimas Islamabade, Pakis
tano sostinėje, kurio metu žuvo JAV diplo
mato žmona ir duktė, iš JAV ambasados 
Pakistane evakuoti šeimų nariai bei dalis 
personalo.
♦ Palestiniečių ekstremistų smurto veiks
mai nuolat sustabdo beužsimezgančias pa
liaubų derybas tarp Izraelio ir Jaser ArafaL 
Kovo 19 d. Šiaurės Izraelyje autobuse susi
sprogdino palestinietis, žūdamas pats ir 
užmušdamas 7 keleivius, sužeisdamas kitus 
22. Kovo 21 d. kitas savižudys susisprogdino 
Jeruzalės gatvėje. Žuvo 3 žydai, 40 sužeistų.
♦ Prancūzijos prez. Jacques Chirac 
pareiškė, kad rašytojo Alexandre Durnas 
(tėvo) palaikai bus perkelti į Pantheon 
rūmus Paryžiuje ir palaidoti greta Victor 
Hugo ir kitų įžymybių. “Trijų Muškieti
ninkų” ir “Grafo Montekristo” autorius 
ADumas mirė 1870 m. netoli Dieppe.
♦ Apie 2 milijonai italų darbininkų kovo 
24 d. protestavo Romoje prieš Silvio Ber
lusconi vyriausybės numatytas reformas 
darbininkų-darbdavių santykiuose. Šių 
reformų autorius, vyriausybės patarėjas 
Marco Biagi, kovo 19 d. buvo nežinomų 
piktadarių nušautas prie savo namų.

ar savaitei, bet jie pasilieka metams, dvejiems 
ir trejiems. Nė vienas sveikatos tokiam ter
minui neapsidraus, nes tai brangiai kainuo
ja ir jie neturi pinigų, pagaliau kiekvienas 
tikisi, kad jam nieko neatsitiks”, - sakė soc. 
apsaugos ir darbo min. Vilija Blinkevičiūtė.

Apiplėšė banką Slovėnijoje
Kaip praneša “Lietuvos rytas”, Slovė

nijos policija sučiupo 7 lietuvius, kurie api
plėšė vieną Slovėnijos banką. Į provincijos 
banką įsiveržę 4 lietuviai išreikalavo ir 
susikrovė seifuose esančius pinigas, tarp jų 
ir apie 10 000 eurų. Jie bandė pabėgti 
penkto bendrininko vairuotu automobiliu, 
kuris prieš tai irgi buvo pavogtas. Nustačius, 
kad plėšikai nuvažiavo netoliese esančio 
miško kryptimi, slovėnų policija tuojau už
blokavo kelius ir pirmuosius plėšikus 
sulaikė praėjus vos 20 min. po banko api
plėšimo. Nors nusikaltėliai buvo ginkluoti, 
ginklų jie nepavartojo. Po to buvo surastas 
ir mikroautobusas su lietuviškais nume
riais, kuriame buvo dar du vyrai. Pasak 
Slovėnijos policijos, nusikaltėliai daugu
moje buvo kauniečiai, 19-22 metų amžiaus, 
prieš tai atvykę iš Kroatijos su, atrodo, 
vogtais dokumentais. Vėliau paaiškėjo, kad 
jie žinomi ir Lietuvos policijai. Pasak “Lie
tuvos ryto”, Slovėnijoje pernai buvo sulai
kyti mažiausiai 32 Lietuvos piliečiai. Visi 
kaltinami vagystėmis.
Lietuvos gydytojai į Afganistaną?

Teigiamai įvertinus Lietuvos karo 
medikų grupės darbą 1999 m. NATO hu
manitarinėje operacijoje Albanijoje, kur 
lietuviai dalyvavo čekų karo ligoninės su
dėtyje, Čekija pasiūlė lietuviams karo me
dikams prisijungti ir prie operacijos Afga
nistane, kuriai vadovauja Didžioji Britani
ja. Į Vilnių atvykęs Čekijos generalinio 
štabo viršininkas pareiškė, kad nuspręsta 
vėl pakviesti lietuvius įsitraukti į čekų karo 
medikų gretas. Jie bus apmokinti Čekijoje. 
Šiuo atžvilgiu bus reikalingas Lietuvos val
džios pritarimas.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNSirLGTIC biuleteniais.

ŽVILCf^LT
Pasisako Bendruomenės nariai

Globalizacija
Pasaulio žiniasklaidoje vis daugiau ra

šoma apie globalizaciją. Kas yra globali
zacija? Istorikai teigia, kad globalizacijos 
procesas prasidėjo su religijų ekspansija, 
kai jos savo pasekėjų - tikinčiųjų pradėjo 
ieškoti už savo tautos ar valstybės ribų. 
Enciklopedijos ir žinynai rašo, kad globali
zacija prasidėjo prieš 100 metų, kai vyko 
tarptautinė prekyba ir žmonių emigracija 
ir imigracija. 1930 metų pasaulinė krizė 
laikinai sustabdė žmonių judėjimą.

Tikrumoje žodis “globalizacija” reiškia 
-pasaulio apjungtis. Šiandien globalizacija, 
norime ar nenorime, jau nesustabdomas pro
cesas ekonomikoje, kultūroje, politikoje ir 
socialiniame gyvenime. Ji bando apimti viso 
pasaulio tautas ir valstybes. Dalinai globa
lizacija yra vienos valstybės kūrimas, kurio
je būtų viena religija, viena kalba, viena 
kultūra, viena ekonominė ir politinė erdvė.

Šiandien globalizacijos samprata dau
giau ribojasi ekonominiu ir kultūriniu pro
cesu, kuriam būtų suteikta laisvė plėstis be 
jokių suvaržymų visame pasaulyje. Tokį 
plėtimąsi galėtų išvystyti tiktai industrijos 
ir pramonės gigantai, turį savo dispozicijoje 
milžiniškas sumas, įgalinančias savo įtaką 
vystyti valstybėse, ypač kur yra žemesnis 
gyvenimo lygis.

Po Antrojo pasaulinio karo laimėjusios 
valstybės diktavo savo sąlygas stengdamosi 
po pagalbos skraiste propaguoti savo poli
tines idėjas. Ant siunčiamų badaujantiems 
nuo karo ir kitų gamtos nelaimių nukentė- 
jusiems kraštams maisto produktų ir kitos 
materialinės paramos buvo didžiuliai už
rašai su valstybės vėliava. Tikslas - parodyti 
iš kur ateina parama ir įsigyti simpatijas 
nuskriaustųjų pasaulyje. Tai pirmieji poka
riniai globalizacijos ženklai

Globalizacijos variklis yra didieji ekono
miniai koncernai išplėtę savo veiklą visa
me pasaulyje. Kai kuriose valstybėse jų plė
timasis suvaržytas, apkraunamas dideliais 
mokesčiais ir muitais, o kartais ir valstybi
niais įstatymais. Jau nuo XIX a. industrijos 
gigantai bando brautis į mažiau pažengu
sias šalis ir ten pradėti, prisidengiant kilniais 
tikslais, savo gamybinę ekspansiją, naudo
jant pigią darbo jėgą ir gamtos resursus.

Paliūnių mokslų ekspertai prognozuoja, 
kad su globalizacija kartu žengia gerai sle
piamas nacionalinis, kultūrinis ir politinis 
niveliavimas, o tuštumą tada užpildys pra

Melagių diena Grūto parke
ELTA Unikaliojo Grūto parko, ku

riame eksponuojamos sovietinių veikėjų 
skulptūros, balandžio 1-ąją laukia triukš
minga šventė su “čiastuškomis”, DOSAF 
loterija bei garsių Lietuvos jumoristų - 
Juozo Zavaliausko ir Artūro Zakarausko
- pokštais. Išeiginės tądien neturės ir ži
noma aktorė Regina Varnaitė, dirbsianti 
Grūto parko Informaciniame centre.

“Šventei suplanavome įvairiausių pra
mogų su muzika, šokiais bei žaidimais”, - 
sakė parko įkūrėjas ir už tai satyrine 
“Nobelio premija” JAV Harvardo universi
tete apdovanotas verslininkas Viliumas 
Malinauskas. Jis sakė negalįs nuspėti, kiek 
svečių susirinks į vie nerių metų Grūto par
ko gimtadienį ir patvirtino nesiuntęs kvie
timų aukštiems pareigūnams. “Jeigu norės
- patys atvažiuos”, - sakė jis.

Planuojama, kad balandžio 1-osios rytą 
Melagių dienos šventę pradės liaudies 
muzika ir vario dūdos, po kurių į liaudį 
kreipsis Leninas. Šūkiu “Visų šalių mela
giai, vienykitės!” pažymėtos pokštų šventės 
proga parke “atgims” ne tik Vladimiras 
Iljičius, bet ir Stalinas, bus pademonstruoti 
Nadeždos Krupskajoj jbeį Felikso Dzer
žinskio nuotykiai, pasistengta išgirsti liau

monės gigantų atsinešta kultūra, kalba, so
cialinė sistema Baiminamasi, kad šitaip 
pamažu nuo pasaulio veido ding? mažosios 
ir nepajėgios tautelės ir valstybės, užgožtos 
globalizacijos proceso, ši baimė ypač vyrau
ja mažesnėse tautose, nes globalizacija nai
kina gimtos kalbos, informacijos, kultūrinius

nius ir visus mažiau sugebančius į pakraštį, 
tautinei ir kultūrinei mirčiai Tai būtų pasauli
nis pramonės gigantų laimėjimas. Nuo jų ma
lonės priklausys žmonių gerovė. Informacija 
tekės Ė vieno taško, kainų ir mokesčių sistemą 
nustatys dominuojančios prekybinės ir in
dustrijos bendrovės. Tūrėdamos savo rankose 
industrinę ir finansinę jėgą, diriguos visų mažų 
valstybių ir tautų demokratiškai išrinktai 
valdžiai, statydami savo akcininkų interesus 
prieš valstybės ar tautos siekius. Apskaičiuo
jama, kad per paskutinį dešimtmetį gbbalistai

pajamas nuo 2.3% iki 1.4%.
Kas pasisako - kovoja prieš globalizaciją? 

Įvairių dominacijų religijos, žmogaus teisių 
organizacijos, darbininkų sąjūdžiai, smul
kios prekybos savininkai, žalieji, aplinkos 
saugotojai ir kt Religijos priešinasi, nes 
mato, kad globalizacija - tai Babilono 
bokšto statymas; žmogaus individualumo 
ir laisvų ryšių praradimas. Vietoj Dievo 
brukama materialinė gerovė, nudvasinant 
žmogų, padarant jį robotu. Žmogaus teisių 
organizacijos globalizme mato žmogaus 
asmeninių teisių niveliaciją, visišką atsida
vimą globalizacijos propaguojamai idėjai, 
kad visa yra viena ir visi priklauso pasauliui, 
kuris irgi yra vienas.

Gal labiausiai prieš globalizaciją kovoja 
darbo unijos, nes gęrai žino, kad organi
zuota darbo jėga nustotų savo reikšmės ir 
svarbos, kai didžiulės industrijos diktuos 
valstybėms sąlygas jų veiklai. Pramonės 
taškai bus keliami iš vieno krašto į kitą, kur 
pigesnė darbo jėga, kur nėra pasipriešini
mo, kur didesnis pelnas. Jau šiandien, kai 
kurios didesnės valstybės nepaklūsta ben
dram visų valstybių susitarimui dėl aplin
kos apsaugos ir industrijos išmetamos į orą 
taršos. O globalizacijos atveju visa direktyva 
ateitų iš jų, kur randasi didžiosios pramo
nės šakos ir industrija. Demonstracijos prieš 
globalizaciją vyksta įvairiose pasaulio ša
lyse, bet kol kas vieningo fronto nėra, nes 
globalizacijos propaguotojų rankose yra vi
sa žiniasklaida ir finansai.

Netolima ateitis parodys, ar Pasaulis 
pamažu pavirs globaliniu kaimu. O gal 
globalizacijoje glūdi visų pavergtųjų ir nu
skriaustųjų geresnio gyvenimo viltis?

Viktoras Baltutis

dies balsą ant “bačkos”, pasakojantį sovie
tinius anekdotus ir linksmus nuotykius.

Į šventę atvažiuoja nusipelnęs “čiastuš
kų” ansamblis “Azamyje”, taip pat koncer
tuos Artūro Zakarausko estrados teatras. 
Pokštus pasakos ir kitas žinomas Lietuvos 
jumoristas Juozas Zavaliauskas. Tiro tarpu 
aktorė R.Varnaitė bus įdarbinta sovietinių 
skulptūrų parko Informaciniame centre.

Kadangi šiemet pokštų diena sutampa 
su antrąja Velykų diena, šventėje atsiras 
vietos ir velykinių margučių ridenimui

Skulptūromis išgarsėjęs Grūto parkas 
savo sovietinių reliktų kolekciją šiemet 
papildys ir paveikslų ekspozicija. “Juos su
rinkome iš visur po truputį Malonu, kad su 
Grūto parku pradėjo bendradarbiauti Nacio
nalinis dailės muziejus, Kauno Karo muziejus 
bei kiti”, - sako V.Malinauskas.

20 ha buvusių pelkynų užimančiame 
Grūto parke yra pastatyta daugiau kaip 70 
sovietmečio skulptūrų, surinktų iš visos 
Lietuvos. Investicijos į šį projektą jau artėja 
prie 5 min. litų ribos. Šiemetinį sezoną par
kas atidaro dar vieną kavinę, nes plūstančių 
lankytojų nespėjo aptarnauti 100 vietų 
turintįjcnojL
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BENDRUOMENĖJ BAR U OJE XX Viktorijos Festivalis Melbourne

Geelongo bendruomenės veikloje
Pako Festa Geelonge yra viena iš 

didžiausių etninių grupių švenčių Vik
torijoje. Susirenka daugiau kaip 80 000 
žmonių (35 ir daugiau tautybių) su savo 
tradiciniais drabužiais, maistu, muzika, 
šokiais, kultūriniais pasirodymais. Šiais 
metais buvo XX-asis fetivalis.

Pako Festa prasidėjo vasario 20 dieną 
ir tęsėsi iki 24 dienos. “Polyglots of Pako” 
trečiadienį pravedė dr. Edvard Reilly 
(Apylinkės sekretorius, choro “Viltis” 
choristas, poetas). Geelongo rašytojai ir 
mėgėjai skaitė savo apsakymus tema “Kaip 
aš apsigyvenau Geelonge”.

Penktadienio vakare St Philips Church 
bažnyčioje, Pakington St, vyko vadinamas 
“Pasaulio chorų koncertas”. Geelongo lie
tuvių choras “Viltis”, vadovaujamas Aldo
nos Scano, akompanuojant Aldo Kovacs, 
su solistu dr. Artūru Gružausku išpildė 
šešias dainas. Choras “Viltis”, kaip ir 
kiekvienais metais, gražiai sudainavo ir 
susilaukė labai daug aplodismentų.

Šeštadienio rytą visi vėl rinkomės į West 
Geelong Pakington St Pako Festa paradą. 
ALB Geelongo Apylinkės Valdybos pirm. 
Stasys Šutas parūpino mašiną su priekaba, 
kad visi norintieji dalyvauti sutūptų. Į šį 
mums džiaugsmingą paradą susirinko 
tautiečių nuo vyriausių iki mažiausių. Su 
tautinėm ir sportinėm vėliavom Geelongo 
lietuvių bendruomenei atstovavo visos 
grupės. Jaunimas su “Vyties” sportinėm 
uniformom demonstravo savo sportinius 
gabumus, vidutinio amžiaus - savo dainas, 
tautinius rūbus ir karolius, o mažieji - šo
kius. Grojant lietuviškai muzikai, mojavom 
lietuviškomis vėliavėlėmis žiūrovams, ku
rie labai šiltai sutiko mūsų eiseną.

Po eisenos (15 vaL) tautinių šokių grupė 
“Gegutė”, vadovaujama Birutės Liebich, 
gražiai pašoko 4 tautinius šokius.Vyres
ni šokėjai visada žavi žiūrovus savo švel
niais šokiais, bet daugiausia aplodismentų

Lietuviai ruošiasi paradui XX Pako Festa festivalyje Geelonge. Nuotr. Otto Schreiderio.

Sydnėjąus Kaziuko mugėje 
Kauno Jėzuitų gimnazijai remti 

būrelis surinko:

Pelno - $280.00
Gražina Newman auka $ 50.00
Angelė Stasiūnaitis auka $ 20.00

Viso: $350.00

Kauno Jėzuitų gimnazijos TALKOS sąs
kaitoje 7049-03 dabar yra $1,058.18.

Būrelio vardu dėkoju už paramą.
Viktoras Šliteris
\ 

susilaukia mažieji. Ne veltui Pako Festa 
2002 metų programoje įdėta šokių grupės 
nuotrauka.

Sekmadienį, vasario 24 d., vėl galėjom 
ne tik smaguriauti valgiais, bet ir pasižiūrėti 
talentingų menininkų paveikslų, pasi
klausyti ištraukų iš spektaklių, žaisti krep
šinį, čiuožti, mokytis jogos, karate, šokti ar 
aplankyti muziejų. Dr. Edvard Reilly 
pravedė poezijos ir rašytojų konkursą.

Visą savaitgalį galėjome maloniai 
praleisti laiką, susitikti seniai nematytus 
tautiečius arba kitataučius pažįstamus. 
Žinoma, tuo laiku yra atidarytos parduo
tuvės, kavinės, restoranai. Mes labai mėgs
tame ragauti kitų tautų patiekalus, ypač 
saldumynus. Pako Festa yra viena iš 
įdomiausių gatvių festivalių Geelonge ir 
Geelongo lietuvių bendruomenė joje 
visada aktyviai dalyvauja.

Nors Geelongo lietuvių bendruomenė 
nedidelė, tačiau turi labai daug darbščių, 
talentingų tautiečių, kurie nepamiršo savo 
lietuviškos praeities. Gana dažnai koncer
tuose, parodose ir Geelongo laikraščiuose 
galima perskaityti apie jų veiklą. Tačiau 
mūsų susirinkimo vieta yra Geelongo 
Lietuvių Namai, kur darbšti ir pareiginga 
Valdyba jungia mus visus.

Tūriu paminėti, kad 2001 m. lapkričio 
11d. per ALB Geelongo Apylinkės 
visuotinį metinį susirinkimą Apylinkės 
Valdyboje ir šiais metais sutiko pasilikti 
dirbti tie patys nariai. Tai: pirmininkas 
Stasys Šutas, vicepirmininkas K.Starins- 
kas, sekretorius dr. E.Reilly, kasininkas 
J.Obeliūnas, Valdybos nariai - G.Valai
tienė, Pr. Saldukas, V.Breneizeris, Otto 
Schreideris. Šaunuoliai! Ačiū jiems.

Ateinančiais metais vasario mėnesio 
gale kviečiame apsilankyti ir prisijungti prie 
mūsų eisenos kaimynus iš Melboumo ar 
kitur. Tad iki pasimatymo!

HSkerienė, Geelong

Adelaidės Katalikių Moterų 
Drauguos Valdyba

Pirmininkė - Salomėja Vasiliauskienė;
Vicepirmininkė ir pietų organizatorė - 
Stefa Čiplienė;
Sekretorė - Saulenė Pusdešrienė;
Iždininkė ir maldos organizatorė - Tere
sė Gasiūnienė;
Atsakinga už renginius - Jovita Vbsylienė;
Atsakinga už ligonių lankymą ir renginius 
- Judita Nekrošienė;
Draugijos turto globėja - Elena Baltu
tienė.

Melbourne tautinių šokių ansamblio “Gintaras” šokėjai

Jau dvidešimt metų Viktorijos valstija 
švenčia vyesnio amžiaus žmonių pagerbimo 
savaitę. Renginiai vyksta kiekvieną dieną 
nuo kovo 9 d. iki kovo 22 dienos visoje 
Viktorijoje.

Kovo 10 d., sekmadienį, 2 vai. p.p. 
didelėje ir gražioje koncertų salėje St. 
Kilda gatvėje įvyko daugiakultūrinis kon
certas. Dalyvauti šiame koncerte buvo 
pakviestas ir Melboumo tautinių šokių 
grupė “Gintaras”, kuriam vadovauja Da
lia Antanaitienė. “Gintare” šoka apie 
šimtas vaikų, jaunuolių ir vidutinio amžiaus 
šokėjų.

Programa buvo įvairi. Per porą valandų 
programos atlikėjai supažindino žiūrovus 
su aborigenų, graikų, italų, afrikiečių, lie

Kovo Vienuoliktoji Perth’s
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 

minėjmas Perth’e įvyko š.m. kovo 10 
dieną. 11 vai. lietuvių lankomoje baž
nyčioje Windsor Street, East Perth, šv. 
Mišias atnašavo kun. R.Rutkauskas, jam 
patarnavo A.Malinauskas, vargonais 
grojo V.Francas, sekmadienio skaitinius 
skaitė AKateiva. Bažnyčioje dalyvavo 28 
tautiečiai.

Po pamaldų minėjmas vyko Lietuvių 
Namuose. Atvykusieji rado salę paruoštą 
pietums ir stalus papuoštus neseniai įsi
gytomis lietuviškomis vėliavėlėmis, ku
rios teikė iškilmingesnę nuotaiką.

Pavalgius, Perth’o Apylinkės Valdy
bos pirmininkas AČižeika pasveikino 
susirinkusius Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo proga, taip pat prisiminė ir šv. 
Kazimiero šventę.

Po Himno, pirmininkas priminė kad 
šįmet suėjo 400 metų, kai popiežius 
Klemensas VIII paskelbė LD Kunigaikš
čio ir Lenkijos karaliaus Kazimiero sūnų 
Kazimierą šventuoju. Popiežius Urbonas 
VIII paskelbė šv. Kazimierą Lietuvos 
globėju, o popiežius Pijus XII paskyrė jį 
lietuvių jaunimo globėju.

Toliau sekė AČižausko paskaita apie 
Kovo 11 -tąją. Priminęs klausytojams apie 
okupantų darytas skriaudas Lietuvos 
žmonėms, jis sakė, kad neištremtųjų 
tarpe buvo dar daug likusių tarpukario 
Lietuvos mokyklų išmokytų ir išauklėtų 
žmonių, kurie savo širdyse ir šeimose 
šventė ir Vasario 16-tąją, ir Velykas, ir 
Kalėdas. Jie laukė ir vylėsi, kad Lietuva 
vėl bus laisva.

Prelegentas priminė pagrindinius 
istorinius faktus ir kad 1990 m. kovo li
tą Lietuvos Respublikos Aukščiausioje 
Taryboje 124-iems balsavus už ir 6-iems 
susilaikius, buvo atkurta nepriklausoma 

tuvių, japonų dainomis, šokiais, muzika ir 
jų kultūra. Nepaprastai gražiai ir įspūdingai 
programą atliko “Gintaras”. Koncerto 
salės scena buvo labai didelė, tad “Ginta
ras” galėjo laisvai parodyti žiūrovams savo 
grakščius judesius, muziką, dainas. Žiūro
vai buvo sužavėti Net kelis kartus didžiulė 
minia savo plojimais dėkojo “Gintariui”. 
Pranešėjas tik ištarė: “It was just mage!” 
(stebuklingai gražu).

Mes, visi lietuviai, buvome tokie išdi
dūs, kad Lietuvą reprezentuoja tokio 
aukšto lygio tautinių šokių grupė.

Melboumo lietuviai dėkoja Jums, gin- 
tariečiai, už įdėtą darbą, laiką - ir kad taip 
sėkmingai garsinate lietuvių vardą Austra
lijoje. Aldona Vyšniauskienė

Lietuvos valstybė. Prelegentas taip pat 
perskaitė Nepriklausomybės Atkūrimo.

AktąVėliau S.Baikauskienė paskaitė savo 
kūrybos, o keli dalyviai pasidalino asme
niniais įspūdžiais apie įsimintiną Kovo 
11-ąją. Pirmoji kalbėjo Rasa Rimeikytė- 
Hansen.Po jos - Daiva Siebertienė.

Po šių prisiminimų pirmininkas išvar
dino šį mėnesį švenčiančius savo gim
tadienius. Joms buvo pareikšti geriausi 
linkėjimai ir sudainuota “Ilgiausių metų”.

Kol loterijos bilietus pardavinėjo Ra
sa Hansen ir Daiva Siebertienė, V Fran
cas skambino lietuviškas melodijas. Jam 
pritarė geras būrys dainuodami. Loteriją 
pravedė E.Stankevičius ir D.Siebertienė.

♦ * *
ALB Perth’o Apylinkės Valdyba pra

neša, kad š.m. balandžio 7 d. Lietuvių Na
muose, 258 Mill Pint Rd., South Perth, 
ruošiamas Atvelykio pobūvis. Jis pra
sidės tuoj po šv. Mišių lietuvių lankomo
joje bažnyčioje (Windsor Street, East 
Perth), t.y. apie 12 vai. Prašome atsinešti 
savo valgius ir gėrimus, taip pat ir Velykų 
margučius. Sudaryta komisija vertins 
margučius ir skirs premijas trims vertin- 
giausiems margučiams. Bus sudaryta 
galimybė juos ridinėti ir kitais būdais 
linksmai praleisti Atvelykio popietę 
Lietuvių Namuose. Visi maloniai prašo
mi dalyvauti šiame pobūvyje.

♦ ♦ ♦
Jau keli metai būrelis Perth’o Apylin

kės lietuvių moterų susirenka atšvęsti 
savo gimtadienius. Kartais jos susiburia 
restorane, kartais privačiuose namuose. 
Kovo 5 d. jos susirinko pas E.Čižeikienę 
atšvęsti jos gimtadienį. Kaip visada, buvo 
linksma ir smagu.

Sutrumpinta iš “Žinučių”
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KULTŪRINĖJE PARAŠTĖJE

Danius Kęsminas užmetė meškerę
ABC radijo prog

ramoje išgirdau pa
sikalbėjimą su Da- 
nium Kęsminu - jaunu 
skulptoriumi, tapy
toju, muziku. Pokalbis 
buvo apie jo sukurtą 
instaliaciją ”Robert 
Hughes”, kuri susidė
jo iš Robert Hughes 
sudaužyto automobi
lio paketo ir jam pri
klausiusių daiktų.

Instaliacija paly
ginus yra naujas meno 
žanras, kuris nesiribo
ja vien tik vienu meno 
objektu, bet, įtrau
kiant ir priderinant 
kitus objektus, sukuria 
visą būdingą aplinką. 
Daug dažniau negu 
kituose meno žanruo
se instaliacininkais 
pasivadino didžiausias 
būrys jaunų dailinin
kų, kurių motto tebu
vo: “viskas galima, vis
kas praeina”. Retai iš
kildavo menininkas, ku-
<is instaliacijomis sugebėjo išsakyti tiesą 
ar mintį estetine ir dažnai revoliucine forma.

Kaip tik toks yra Danius Kęsminas, 
kuris turėjo genialią mintį sugauti nuos
tabiai svarbią akimirką meno pasaulyje 
ir,ją apipavidalinęs, iškelti kaip moder
niško australiško urbanizmo ikoną. Visi 
obuoliai visad krito žemyn, bet tik vienas 
pataikė ant Newton’o galvos. Taip ir su
Hughes automobilio liekanomis, kurios 
visiems buvo prieinamos, bet tik vienas 
Kęsminas suprato jų reikšmę ir galimybes.

Gal reikėtų skaitytojams priminti, kad 
Robert Hughes yra australų rašytojas, bet 
pasaulinio mąsto meno kritiku jis tapo ne 
kur kitur, o JAV. Grįžęs “namo” paatos- 
togauti, Hughes, važiuodamas po žvejy
bos Indijos vandenyno pakrantėse netoli 
Broome (Vakarų Australijoje), gal kiek 
pasilinksminęs, atsitrenkė į kitą mašiną. 
Nors jo mašina buvo sudaužyta, Hughes 
išliko gyvas, bet penkias savaites išgulėjo 
ligpninėje be sąmonės. Jam pasveikus, 
reikėjo stoti į teismą, nes jis buvo kalti-
namas važiavęs neblaiviame stovyje.

Visą šią istoriją Kęsminas interpre
tuoja kaip Vakarų kultūros ir Australijos 
provincializmo sandūrį. Jam kilo mintis 
žymiausio Australijos meno kritiko ir 
autoriaus susikirtimą su australiška biu
rokratija perkelti į Australijos meno isto
riją. Tą jis ir padarė: Broome mašinų 
naikinimo kieme jis atsekė autentišką 
Robert Hughes automobilį, jau galutinai 
suslėgtą į metalo kubo formos laužą, ir,

“Miestietiškas priestatas” (“Urban Out
house”), 1998.
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Instaliadja “Robert Hughes”, 2001.

pridėdamas įvairius Hughes priklausiu
sius asmeniškus daiktus, kaip akinius, 
meškerę, jo knygas, ypač garsiąją “The 
Fatal Shore” knygą, laikraščių ištraukas 
ir ant sienos kabančių veidrodžių net šio 
katastrofinio įvykio reportažus, Kęsminas 
sukūrė satyrišką, daug niuansų turinčią 
instaliaciją. Ji greit išgarsėjo, kaip naujos, 
miesčioniškos kultūros vaizdinė mitolo
gija, dabar eksponuojama Perth’e, o vė
liau žada keliauti iš miesto į miestą.

Danius Kęsminas, gimęs 1966 m.
Melboume ir 1989 m su pagyrimu baigęs 
RMIT, nuo pat kūrybinės pradžios pasi
reiškė kaip satyriškas, ironiškas ir revo- 
liucionieriškas menininkas. Dar 1989 m.
Gold Street galerija jam pavedė sukurti 
vizualinį komentarą apie šiuolaikinį 
miestietišką gyvenimo būdą ir jo pasi
reiškimus. Galėjo jis tapyti įvairiausias 
scenas, bet jis sukūrė būdingą mūsų 
aplinkos skulptūrinę ikoną “Miestietiškas 
priestatas”. Gal tai yra pastaba, bylojanti 
apie socialinę nelygybę, gal tai reikia pri-
imti kaip miestiečio puikavimąsi, gal jo 
tuštybę, gal kaip pastangas susilyginti su 
turtingesniais kaimynais, gal., gal... Ta
čiau, visais atvejais - tai daugiareikšmė 
šmaikšti socialinė pastaba.

Vėliau Kęsminas pagarsėjo kaip 4-rių 
dimensijų skulptorius - autorius laikinų 
ugnies skulptūrų. Jis nebijojo politikos. 
Priešingai - jo ugniniai kūriniai galiojo 
kaip protestas, arba, kaip jis pats išsi
reiškė, “partizaninė veikla”.

1991 m. Kęsminas buvo Vilniuje ir ma
tė prie Parlamento rūmų beginklę žmonių 
grandinę, pasiryžusią savo kūnais ginti 
Parlamentą nuo rusų tankų. Įaudrinta 
nuotaika apėmė visus ir Kęsminas, kurio 
širdyje dar yra gyva ir pagoniška meilė bei 
pagarba šventiesiems elementams, savo 
pasipriešinimą išreiškė šventa ugnies 
skulptūra “Ugnies linija”. Tai - struktūra, 
susidėjusi iš 15 m. plieno ir 10 m. rąstų.

Ugnies skulptūras jis kūrė taip pat JAV 
ir grįžęs - Melbourne. Po to sekė insta
liacinis kūrybos laikotarpis. “Robert 
Hughes” instaliacija patraukė dėmesį 
daugelio meno kritikų, o dar daugiau - 
meno gerbėjų. Manau, kad su šia Robert 
Hughes instaliacija Kęsminas sužvejojo 
daugiau, negu pats Robert Hughes su
žvejojo žuvų Indijos vandenyne. Ir daug 
sėkmės jam!

Genovaitė Kazokienė

Poezijos
Lidija ŠIMKUTĖ-POCIENĖ

Kelionė iš Vienos į Lvovą per Slovakiją 
užtruko 20 valandų. Teko ilgai laukti Keitė 
traukinio ratus. Šį reiškinį esu patyrusi 
anksčiau, keliaudama į Lietuvą ar iš jos po 
Sovietų Sąjungos kraštus. Pakely, berods 
tik įvažiavus į Ukrainą, buvome išprašyti 
iš vagono. Traukinio sargas nuvedė į sovie
tinio stiliaus patalpas. Pranešė, kad reikia 
palaukti “medicinos policijos.” kokių 20 
minučių laukimo prisistatė moteris, kal
banti angliškai. Apklausinėjusi kieno esam 
iškviesti, pareikalavo $25 JAV dolerių būk 
tai už sveikatos draudimą, nežiūrint, kad 
jau buvome kelionei apsidraudę.

Ukrainos vėliava (šviesiai mėlyna ir 
geltona) reprezentuoja dangaus mėlynę - 
tą nuolatinį laisvės troškimą, Ukrainos 
kviečius - jų kasdieninę duoną bei tautinę 
gėlę saulėgrąžą. Saulėgrąžų ir kviečių ar 
rugių laukai puošia visą kraštą. Vasaros 
metu visuose miestų kampuose sėdi mo
terys ar vyrai ir pardavinėja saulėgrąžų 
sėklas kartu su pasaldintais žemės riešutais.

Lvovo turgus turtingas pirkiniais. Jame 
matėsi daugybė naujai siuvinėtų moteriškų 
palaidinių, vyriškų marškinių, staltiesių ir 
audinių. Kiekvienas regionas pasižymi raš
tų specifika ir savomis spalvomis. Raštų ir 
spalvų įvairumas stulbina žiūrovą. (Šis reiš
kinys pasitvirtino aplankius kelis etno
grafinius muziejus). Buvau nustebinta pla
taus pasirinkimo senesnių rūbų, kurių sub
tilios spalvos ir raštai nurungia naujuosius 
kūrinius. Viena iš daugelio ukrainiečių 
specialybių yra karoliukų išdirbiniai. Jų 
galima rasti moterų papuošaluose bei 
palaidinių rankovėse, ar aplink palaidinės 
apykaklę. Neapsakomo detalumo ir spalvų 
suderinimo darbas, reikalaujantis kruopš
čių rankų bei jautrių akių. Moterys, sėdė
damos prie savo pirkinių, nenuilstamai dar
bavosi - siuvinėjo tarsi savo neišgyventas 
svajones. Čia matėsi senų bei naujų ikonų, 
medžio ir metalo dirbinių, keramikos. Ne
stigo žėrinčių tapytų paveikslų, pritaikytų 
turistams.

Ukrainos miestuose labai daug elgetų 
ir čigonų. Didelis procentas elgetų - seni 
žmonės ir vaikai Daugelis elgetų negauna 
jokios pašalpos. Pasirodo, norint gauti 
menką pašalpą, galima oficialiai užsiregis
truoti bedarbiu, bet visa tai užima tiek daug 
laiko ir lėšų, kad dauguma bedarbių ne
įstengia tuos apsunkinančius reikalavi
mus išpildyti

Verta paminėti Lvovo unikalią seno
višką vaistinę netoli Dzyga kavinės, Italų

Nuotraukoje - Lidija Šimkutė-Pocienė (centre) su 
Danute Čioray ir Beatriče Beliavciv ir jų dukrelėmis po 
lietuvių pasirodymo Lvovo folkloriniame festivalyje.

tinklas 2
kavinės (kuri yra istorinio muziejaus - bu
vusių karaliaus Jan Kazimiero patalpų - 
aikštelėje) ir armėnų senos bažnyčios. Įžen
gus į vaistinę, jautiesi tarsi sugrįžęs į praeitį. 
Ant sienų kabo Paracelsus, Hipokratas, 
Asklepius ir kiti paveikslai. Lentynose 
sistematiškai sudėta daugybė buteliukų. 
Tarp jų išvydau opiumo, kokaino, heroino 
ir kanapių ekstraktus. Puiki alchemijos 
laboratorija su židiniu, distiliacijos instru
mentais ir didžiuliais karščio nebijančiais 
buteliais. Kitame kambaryje ant sienų buvo 
iškabinti simboliniai alchemijos piešiniai

Ukrainiečiai mėgsta šventes. Gatvėse 
nuolat galima pamatyti įvairių renginių. 
Viena iš tų švenčių buvo (spalio 19 d.) baž
nytinė Persimainymo šventė. Ta proga 
pasipuošę miesto gyventojai, nešini obuolių 
krepšeliais, vaikštinėjo su vaikais. Prie baž
nyčių ir kitur moterys pardavinėjo puokštes 
su obuolių apsuptom aguonom ir kitom 
džiovintam gėlėm. Prie bažnyčios užtikau 
vieną senutę, kuri išpasakojo visą savo šird
gėlą. Neteko trijų sūnų! Vienas žuvo par
tizanų kovoj, kitas žuvo Sibiro tremty, o 
paskutinis - jai dvasiniai žuvo, nes nuėjo 
ne tais keliais - tapo aršiu komunistu, tė
vynės išdaviku.

(Neišvengiamai mintys linko į panašius 
lietuvių motinų išgyvenimus.)

Kai pareiškiau norą nusifotografuoti su 
šia senute, mano nuostabai ji paprašė pa
laukti kol pataisys savo skarelę. Taigi, atrišo 
mazgą priekyje ir užrišo užpakalyje kaklo. 
Matomai ši detalė jos šventiškam prisista
tymui ir savijautai buvo svarbi

Popiežiaus apsilankymas tebeliudija 
didelę šventę Lvovo mieste ir apylinkėse. 
Daug kur parduotuvėse kabo jo portretas. 
Dažnas jo atvaizdas ir atvirutėse, kurios 
parduodamos kioskuose ir kitur.

Vieną vakarą teko nueiti į įdomią ka
vinę netoli Lvovo miesto rotušės. Pasirodo, 
čia vakarais (sykį į savaitę) renkasi miesto 
intelektualai, rašytojai ir menininkai Šei
mininkas parūpina kavą, o svečiai atsineša 
užkandžių ar ką stipresnio atsigerti. Ant 
sienų kabo seni portretai Tarp kitų, ir vėl 
matėsi imperatorius Franz Joseph. Būna, 
kad diskusijos prasitęsia iki paryčių.

Lvovo Laisvės alėjoje (gale stovi puoš
nus operos teatras) seniau tekėjo upė. Da
bar ją dengia asfaltas ir ji tapo miesto kana
lizacija. Ši Laisvės alėja panaši į Kauno - 
apsodinta medžiais ir suoliukais, ant kurių 
sėdi žmonės, besišnekučiuodami ir stebė
dami praeivius.

Atvažiavę į Temopilį, nuėjom prie eže
ro. Laiveliu apiplaukę ežerą, išvydom visą

miesto apylinkę. Užkopę į 
kalną, nuėjom į seniausią 
miesto bažnyčią, statytą be
rods 1540 m. Bažnyčia soviet
metyje buvo uždaryta. Visas 
interjeras sunaikintas ar iš
gabentas į Rusiją. Užtikome 
šviesios išvaizdos popą, kuris 
papasakojo bažnyčios istoriją.

Temopilio mieste prieš 
poezijos skaitymą miesto ga
lerijoje, teko valgyti “vareni
ki” Tai Ukrainos nacionalinis 
valgis (panašus į koldūnus), 
kartu su barščių sriuba. Visi 
ukrainiečiai pabrėžia, kad 
rusai pasisavino šios sriubos 
receptą. Iš tiesų - tai tikras 
ukrainiečių patiekalas.

Gatvėje teko užtikti pili
grimą. Jis prisistatė puikiai 
kalbėdamas angliškai. Pasiro
do, jis anglų kalbą išmoko 
klausydamas BBC ir “Laisvės 
balso” radijo stočių. Aukštas, 
liesas žmogus, buvęs ortodok
sų teologas. Ant krūtinės jis 
buvo užsidėjęs didelį juodą

(Bus daugiau)
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Šaunus auksinis jubiliejus Geelonge
Vasario 16 d. Juo

zas ir Irmgard Gailiai 
šventė savo 50 metų 
vedybų jubiliejų..  Jubi
liejinės pamaldos Įvy
ko šv. Pbvilo ir Petro 
bažnyčioje, kurias lai
kė Melboumo lietuvių 
parapijos klebonas 
kun. Egidijus Amašius 
ir vietos klebonas Mick 
Fitzpatrick. Abu kuni
gai jubiliatams palin
kėjo dar daug gražių ir 
ilgų santuokos metų. 
Skaitinj iš šv. apaštalo 
Pauliaus laiško per
skaitė šeimos draugas, 
prieš 50 metų buvęs 
pabroliu jų vestuvėse, 
canberiškis Liudas 
Budzinauskas, o prie 
altoriaus auką atnešė 
buvęs pabrolys Feliksas
Borumas su žmona Marija.

Po pamaldų, svečiai susirinko į dukters 
Birutės ir marčios Tferry gražiai papuoštą 
Sailors Rest restorano salę. Restoranas gra
žioje jūros pakrantėje. Balkone plevėsuo
janti trispalvė priminė, kad ta diena taip 
pat buvo Lietuvos Nepriklausomybės diena.

Pagal lietuvišką tradiciją, prie durų su 
duona, druska ir vynu jaunavedžius pasiti
ko jų dukra Birutė ir sūnus Romualdas. 
Puotos vadovas, solenizantų sūnus Ro
mualdas, pasveikinęs gausiai susirinku
sius svečius, paprašė klebonų palaiminti 
puotos stalą.

Pasivaišinus, Romualdas pakvietė jo 
tėvelių senus draugus Liudą Budzinauską 
ir Feliksą Borumą perskaityti sveikinimus 
ir pasidalinti prisiminimais. Jubiliatus 
sveikino iš Lietuvos, Vokietijos, Amerikos 
ir, žinoma, vietiniai geelongiškiai bei 
draugai iš kitų Australijos vietovių.

Liudas Budzinauskas sakė, kad Juozą 
pažįsta jau daugiau nei 50 metų. Su juo 
susipažino 1945 metais Nordlingen’o DP 
stovykloje, Vokietijoje. Tėvynės, šeimos 
netekimo sielvartas ir bendras likimas juos 
suartino ir jie tapo neišskiriamais draugais. 
Ten Juozas įsijungė į stovyklos lietuvių 
kultūrinę veiklą: chorą, tautinius šokius, į 
jumoristinio biuletenio “Brikos ašis” reda
gavimą. 1947 m. Nordlingen’o stovykla 
buvo uždaryta ir perkelta į Memmingęną. 
Ifen Juozas susipažino su pabėgėle iš Če
koslovakijos Irmgard. Prasidėjus emigra
cijai, Juozas atvyko į Australiją, Bathurst, 
ir buvo paskirtas į Geelongą geležinkelio 
darbams.

Po kelių metų Juozas išsikvietė Irmgard

Imgard ir Juozas Gailiai prapjauna jubiliejini tortą.

ir 1952 metų vasario 16 dieną jie susituo
kė. Jaunavedžių gyvenimo pradžia buvo 
nelengva, tačiau būdami darbštūs, suma
nūs ir tarpusavyje sutardami, jie visas kliū
tis įveikė ir įsikūrė patogiai. Išaugino ir 
išauklėjo savo vaikus lietuviškoje dvasioje.

Jų dukra Birutė dar ir šiandien vado
vauja tautinių šokių grupei, o sūnus Ro
mualdas savo laiku šoko tautinius šokius, 
žaidė krepšinį už Geelong’o “Vytį”.

Juozas nuo pirmųjų dienų įsitraukė į 
lietuvišką veiklą. Jis buvo vienas iš tų 
pirmųjų pradininkų statant Lietuvių 
Namus. Jo žmona Irmgard, būdama gabi 
virėja, gamino baliams ar subuvimams 
maistą ir tuo daug prisidėjo prie statybos 
lėšų telkimo. Juozas dainavo chore, šoko 
tautinius šokius, dirbo prie Lietuvių Namų 
statybos (gaila, kad sudegė). Jis 30 metų 
vadovauja Lietuvių Sąjungai. Dar ir šian
dien bėga, skuba aplankyti ligonius, prieg
laudose senelius, aptvarkyti mirusių tau
tiečių kapus ir dar suranda laiko į spaudą 
parašyti. Sunku išvardinti visus jo darbus 
ir nuopelnus kultūrinėje plotmėje. Reikia 
tik stebėtis, iš kur jis semiasi tų jėgų visa 
tai atlikti? “Tai kiets žemaitis”! Šiais žo
džiais Liudas Budzinskas baigė savo pri
siminimus, linkėdamas savo ir sesers Bro
nės šeimų vardu sutuoktuvinirikams svei
katos ir sulaukti deimantinės sukakties.

Feliksas Borumas prisiminė, kad Liu
das, Juozas ir jis, lyg tie trys muškietinin
kai, pralaimėję karą, susitiko ne miške, bet 
Ndrdlingen’o stovykloje ir nuo to laiko liko 
draugais. Savo ir šeimos vardu Juozui ir 
Irmgard palinkėjo dar daug ilgų, užsitar
nautų poilsio metų.

Vytas Mačiulis sveikino jubiliatus

Tarptautinis kaimelis Warrawong’e
(Multicultural Village Warrawong, NSW)

Vasario mėnesį Sydnėjaus Lietuvių 
Moterų Socialinės Globos Valdyba iš Rū
tos Mataitienės OAM (vienos iš šio kai
melio pradininkės) gavo malonų pakvie
timą apsilankyti Tarptautiniame Kaimelyje 
Warrawong’e.

Atsirado gera proga apžiūrėti šį pirmąjį, 
1988 m NSW valstijoje įkurtą Tarptautinį 
Kaimelį, skirtą globos ir priežiūros reika
lingiems emigrantams. Dar iki 1985 m. 
Rūta Mataitienė OAM priklausė IDawara 
apylinkės Etninių Bendruomenių Tarybai 
Ji buvo paskirta kaip patarėja prie NSW 
Premjero Etninių Reikalų Departamento.

Čia dirbdama ji nuolat rūpinosi 
varginga viengungių emigrantų būkle šioje 
apylinkėje, nes Wollongong ir Port Kembla 
anglies bei geležies pramonėje dirbo daug 
pokario europiečių emigrantų. Atėjus 
pensijos metui ar pašlijus sveikatai, šie, 
daugumoje viengungiais likę vyrai, buvo 
be šeimų ar artimųjų, kurie galėtų juos 
prižiūrėti ar globoti. Kilo mintis pastatyti 
bendrabutį (hostel), kuriame būtų pa
ruoštas maistas, aptvarkomas butas ir 
nuolatinė priežiūra.

organizacijų vardu: Geelong’o tautinių 
šokių grupės “Gegutė”; Geelong’o Šatrijos 
tunto skautų; Geelong’o Lietuvių Sąjungos 
klubo. Taip pat perskaitė sveikinimą nuo 
Geelong’o skautų “Židinio” vadovybės.

Pagaliau atėjo eilė trims anūkams ir 
dviem anūkėm padėkoti seneliams už jiems 
parodytą rūpestį bei meilę.

Pakėlus šampano taures ir soleni- 
zantams prapjovus vestuvinį tortą, jiems 
sugiedota “Ilgiausių metų”. Žinoma, pas
kutinis žodis priklausė jaunikiui. Jaunikis 
sakė, kad žmogaus gyvenime yra trys 
svarbūs laikotarpiai:

a) Iš kur atsirado ir užsidegė jo pradžios 
liepsnelė?

b) Kaip ta gyvenimo šviesa švietė per 
žmogaus gyvenimą?

c) Kokius pėdsakus palikai šeimai ir 
žmonijai?

Nėra jokios abejonės, kad Juozas ir 
Irmgard paliks tuos pėdsakus. Savo ir 
jaunosios vardu jis padėkojo svečiams už 
apsilankymą, nuoširdžius linkėjimus ir 
dovanas. Padėkojo savo dukrai Birutei ir 
sūnui Romualdui už šio gražaus jubiliejaus 
suruošimą.

Po penkių dienų - vasario 21 dieną 
Juozas šventė kitą sukaktį - savo 76 metų 
gimtadienį. Ih proga buvo atidarytas prieš 
30 metų iš Ispanijos atvežtas penklitrinis 
konjako butelis.

Sveikatos ir ilgiausių metų, Juozai
Liudas Budzinskas

1985 m. sušaukus vietinių Etninių 
Bendruomenių Tarybą, buvo išrinktas 
pirmas organizacinis 3 asmenų komitetas, 
į kurį įėjo Rūta Mataitienė, a.a. Albertas 
Paplauskas ir Marija Scejewska. Šios 
energingos trijulės dėka, po daug pastangų 
ir planavimo 1988 metais iš Aging Care 
Service Departamento buvo gauta pašalpa 
ir pastatyti 40 vieno miegamojo butai. 
Nenuostabu, kad šių trijų pradininkų 
nuotraukos puošia šio kaimelio direktorių 
posėdžių salę.

Dabar (per 3 etapus) šis Kaimelis iš
siplėtė iki 72 viengungiams ir vedusioms 
poroms skirtų butų. Priedo dar pastatyti 8 
butai save prižiūrintiems pensininkams. 
Kiekvienas butas turi verandą ar balkonėlį, 
bendrą valgyklą, TV svetaines, apsilan
kančio daktaro kabinetą su 24 vaL vei
kiančia asmeninės priežiūros pagalba 
(PCA).

Kaimelis užima 1.2 ha ploto kalnuoto
je vietovėje. Yra gerai išplanuotas, su 
tvenkiniu ir tilteliais tarp namukų bei 
gražiai prižiūrimo m pievelėm ir gėlynais.

Pirmenybė apsigyventi Kaimelyje tei
kiama emigrantams. Šiuo metu čia gyvena 
15 tautybių asmenų, kurių tarpe yra ir 
vienas lietuvis. Yra ir australų, nes garsas 
apie šį kaimelį jau paplito. Norinčių čia 
apsigyventi ir laukiančių savo eilės, yra apie 
30 asmenų.

Kaimelį valdo 11 neapmokamų Direk
torių Taryba iš 8 etninių grupių. Jų tarpe 
yra ir Rūta Mataitienė. Samdomi yra tik 
kaimelio direktorius, jo padėjėjai, valgyk
los, skalbyklos ir valymo personalas. 
Ateityje tikimasi turėti ir nuolatinę medi
cinos seserį.

Už įdomų aprodymą ir išsamų pasako
jimą apie kaimelio gyventojų problemas, 
jų priežiūrą ir kaimelio tvarkymą liekam 
dėkingos šio kaimelio direktoriui John 
Kavecky.

Ypač dėkingos esam Rūtai Mataitie- 
nei OAM, kuri ne tik visa tai suorgani
zavo, paaiškino, bet ir mus visas skaniai 
pavaišino savo jaukioje pastogėje Belambi 
priemiestyje.

Liekam dėkingos ir p. Vladui Mataičiui 
- puikiam žvejui, kuris ne tik žuvis pagavo, 
jas išrakino, bet ir mus visas žuvim sočiai 
pamaitino. Ačiū!

SLMSG D-jos Komitetas

RS. NSW valstijoje gyvenantys lietuviai 
pensininkai ar priežiūros reikalingi asme
nys, tikslesnę informaciją apie Tarptautinį 
Kaimelį gali gauti iš p. Rūtos Mataitienės 
OAM. TeL: (02)4284 2584

□

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Kada mes buvom dar mažučiai, 
Velykų rytą ant tavo palangės, 
Lizdelyj gulėjo taip gražūs margučiai, 
Ir jie tau buvo be galo brangūs! 
Ir šioms Velykoms miegančiai Loretai, 
Bus nuo Pijušo margučiai padėti!

O kai žemyn nulipo Pijus, 
Ne kaip pasijuto valdžios glėbyje: 
“Išlindai ką tiktai iš to lango, 
Ką ten radai, gal apyrankę brangią? 
Mes gaunam daug nusiskundimų, 
liirbūt dėl tavo į langus lindimo!”

Velykų ryto skaisti saulė teka, 
Girdisi varpai ir Aleliuja, 
Dulkei šiąnakt užmigt visai neteko, 
Tegul visoj žemėj tiek bėdos tebūna! 
Jis žino, kad dėl jo suėmimo, 
Tuojau išsiaiškins - nesusipratimas!

Pijušui leido valdžios ponai, 
Pasiekt Loretą telefonu, 
Ir į daboklę atvažiavus, 
Dulkelę greitai išvadavo! 
Ji tarė: “Dabar mums tik beliko 
Susėsti prie pusryčių Velykų!” 

__________ Stasio Montvido eBės ir piešiniai 
Mūsų Pastogė Nr. 13,2002.04.01, psl. 5
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Laukaitis
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Blynai - tai skanumynai
Džiugu ir sveikintina, kad Sydnėjaus 

Lietuvių Klubo naujoji Valdyba bando mus 
išjudinti ir gyvenimą padaryti linksmesnį. 
Neseniai įvykęs Valentino dienos vakaras 
praėjo su dideliu pasisekimu, o štai kovo 
16 d. vakarą į Blynų Vakaronę susirinko 
gražus būrys sydnėjiškių. Salė buvo gražiai 
papuošta. Vakaronę pradėjo, o vėliau lie
tuvių ir anglų kalbomis pranešinėjo ir įdo
miai istoriją apie lietuviškus blynus papa
sakojo Klubo direktoriai Gintaras Janule- 
vičius ir Aušrinė KebHkas.

Prasidėjus Vakaronei, prie virtuvės 
lango tuoj atsirado gana ilga eilutė žmonių, 
norinčių nusipirkti blynų. Aš pats ir kiti 
svečiai laukėm, kada ta eilutė sumažės ir 
galėsim eiti paragauti tų skanumynų. Ta
čiau praėjo geras pusvalandis ir daugiau, o 
eilutė vis ilgėjo. Kas gi čia darosi? - teirau
juosi, nes jeigu reikės dar ilgiau laukti bly
nų, tai ir apetitas pareis. Pasirodo, naujoji 
šeimininkė gerai visko neapgalvojo ir blynų 
paruošimas bei kepimas buvo mėgėjiškas, 
todėl ir ėjo labai lėtai. Pamenu, anais Klu
bo gerais laikais mūsų buvusios Liet. Mot 
Soc. Globos D-jos ponios ruošdavo Užgavė
nių blynų vakarus. Tbomet virtuvėje mažiau
siai 10 šeimininkių kepdavo įvairiausius 
blynus, o kitos eidavo prie stabukų, priim
davo užsakymus ir greitai atnešdavo. Todėl 
ir “sovietinio“ tipo eilučių visai nebūdavo. 
Tačiau tada visas pelnas eidavo arba Klu
bui, arba pačių moterų vadovaujamai 
Draugijai, o moterys dirbdavo be uždarbio.

Naujoji ir darbščioji Klubo raštinės ve
dėja Lolita Kalėdienė parengė kitą vakaro 
siurprizą. Namuose pati prikepė ir į Klubą 
atvežė keturias lėkštes įvairiausių blynų. 
Pakvietusi svečius, suruošė konkursą - kas 
atspės visus skirtinguose blynuose naudotus 
produktus, tas už tai bus apdovanotas. La
bai mėgdamas bulvinius blynus ir kadaise 

buvęs tai karišku, tai skautišku virėju, aš 
atspėjau, kas buvo įdėta į tuos blynus.

Nors blynų valgymas dar nebuvo pilnai 
užbaigtas, prasidėjo vakaro meninė dalis. 
Visus labai nustebino svečias iš Lietuvos - 
Vilniaus operos solistas, dabar studijuoj
antis Sydnėjuje, Antanas Zakarauskas. Jo 
balsas labai geras ir gražus, o savo dainose 
jis išpildė lietuvių ir užsienio kompozitorių 
dainas. Jį būtinai turėtų išgirsti ir platesnė 
mūsų bei svečių auditorija, nes savo gražia 
jaunatviška laikysena ir puikiu dainavimu 
jis sužavėjo visus šio vakaro dalyvius. Jam 
akompanavo mūsų mielas ir nepamaino
mas ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos 
pirm Ramutis Zakarevičius. Pats laikas 
sava laikyti iš Čikagos į Sydnėjų su tėvais 
atsikėlusią gyventi jaunąją muzikę Jacintą 
Mikutę. Sydnėjaus lietuviams ji kaip Dievo 
dovana, nukritusi iš dangaus. Labai energin
gai perėmusi mūsų choro “Daina” vadova
vimą ir dirigavimą, dabar ji savo auksinės 
fleitos garsais žavi mus. Sėkmės Tau, Jacintą.

Pasibaigus meninei programai ir su
šokus vieną kitą šokį, buvo traukiamas 
laimingas Klubo nario numeris. Po to 
daininkas svečias pradėjo traukti loterijos 
bilietus. Pirmąjį prizą-puikų stalo servyzą 
-jis ištraukė savo akompanuotojo Ramu
čio žmonai Ramonai Puiku! Taip ši Blynų 
Vakaronė ir baigėsi. Ateityje, rengiant ką 
nors panašaus, reikėtų turėti linksmą, ju
moristinį pačio vakaro pravedėją, kuris 
įtrauktų visus salėje esančius svečius.

Musulmonų maldos
Pasaulyje nėra kitos tokios fanatiškos 

religijos kaip musulmonų. Mekos mieste 
vyksta jų tradicinis, tau? vadinamas chadžas. 
Tai - penkias dienas trunkanti musulmonų 
atgailos, apsivalymo ir dvasinio atsigavimo 
šventė. Jau 14 šimtmečių ši šventė tęsiasi 
nuo to laiko, kai pranašas Mahomedas 
skelbė, kad žmogui, kuris sąžiningai atliks 
šią pareigą, bus atleistos visos nuodėmės, 
ir jis atgims naujai pasaulį išvystančiu kū
dikiu. Todėl kiekvienam tikinčiajam, o 
netikinčiųjų beveik nėra, yra garbės rei-

Eihitė prie blynų. E kairės: Viktoras Ratkevičius, Irena Kalėdienė, Genė Mikus, Jonas 
Šarkauskas ir naujoji Klubo virtuvės vedėja Aldona Prokopiev.

kalas vykti į Meką. Tai daugiausia daro vy
rai, vilkėdami baltus apdarus be jokios 
siūlės juose. Maldininkai, o jų visuomet bū
na keli milijonai, atvyksta į Mekos šventyk
lą Kaabos ir čia meldžiasi. Po visų 5-kių 
maldos dienų yra aukojamos avys, nes 
senovėje, kaip sako padavimas, Abraomas 
vietoje savo sūnaus Dievui paaukojo avį. 
Ir šiais metais į Meką buvo suvaryta virš 
milijono avių. Po šventės jos buvo papjau
tos, o mėsa išdalinta vargstantiems.

Klausimas
Gal gali kas nors man ir daugeliui kitų 

sporto mėgėjų ir rėmėjų paaiškinti, kodėl?
Prieš porą metų mūsų sporto klubų va

dovai priėmė savo konstitucijos pataisą, kad 
mūsų švenčių metu krepšinyje, jei yra pora 
lietuvių, ypač jaunių krepšininkų, tai ko
mandoje gali žaisti net iki penkių australiu- 
kų ar Įritu svetimtaučių, ir jie yra laikomi 
pilnateisiais šventės nariais. Bet jeigu šių vai
kų tėvai (kaip kad yra Geelonge), nors ir yra 
jau virš 15 metų “Vyčio” klubo nariai ir tėvas 
net klubo garbės narys, ir žaidžia už “Vyčio” 
klubą golfą ir lauko tenisą, tai mūsų šventėse 
(ne taip kaip jų vaikai) negali būti pilnateisiai 
šventės dalyviai ir gali dalyvauti tik svečių tei

sėmis. Tai kur čia yra ta lygybė , ir kokiomis 
idiotiškomis taisyklėmis tas yra paremta? 
Jeigu choruose, tautiniuose šokiuose ir net 
skautų veikloje pilnai gali dalyvauti svetim
taučiai, tai tą reikalą remiantieji mūsų sporto 
klubų vadovai nori pasirodyti “šiaudiniais” pa
triotais, nors daug kas iš jų pačių, jau nekal
bant apie jų vaikus ir anūkus, lietuviškai visai 
nebekalba.

Sydnėjuje, keliems tokiems “patriotams” 
tą reikalą labai remiant ir nepalaikant savo 
klubo garbės nario golfininko, jau 25 metus 
esančio klubo nariu ir labai sąžiningai ėjusio 
ir dirbusio įvairius darbus, dalis buvusių gerų 
koviečių paliko klubą ir atsiskyrė, tuo pada
rydami didelę žalą visai “Kovo” veiklai O ta 
žala buvo tokia, kad į paskutinį klubo susi
rinkimą atėję keli tokie “patriotai” (patys į 
valdybą neeidami nes liko tik 4 nariai), nepri
ėmė pasiūlyto pakeitimo, kad australas, iš
buvęs bent du metus klube, gali pilnai daly
vauti mūsų šventėse - nes kaip parodė pa
skutinė sporto šventė (ir, manau, panašiai bus 
Adelaidėje irvėkau), nežinia, arS viso bebus 
sporto šventės. Geelonge aiškiai matosi 
skilimas ir jį būtinai reikia atitaisyti, nes kitau) 
sporto švenčių ateitis gali būti blanki

Alė Liubinienė

Avietė ir likęs gyvenimas
Tęsinys, pradžia MP Ne 1 (2001)

“Kodėl? Kodėl? Aš tau esu sakiusi 
tūkstantį kartų, kad tu pati negirdi, kaip tu 
bjauriai dainuoji.”

“Kodėl tu manęs ne mokini? TU išmokei 
mano brolį ir seserį dainuoti.”

“Čia kitas reikalas. Jie turi gerus balsus 
ir gerą klausą.”

“Aš tą dainą išmokau pas skautes sto
vykloje ir aš priklausau mokyklos chorui. 
Niekas kitas man nedraudžia dainuoti, 
tiktai tu.”

“Nustok gįnčijusis su manim... Neti
kėle...”- ir ji uždavė man per žandą.

Išbėgant iš kambario, akys pasruvo 
ašaromis, o širdyje virė pyktis.

Susipakuoti daiktus buvo lengva, nes 
mes daug jų neturėjom. Atsisveikinimas 
buvo daug sunkesnis.

Mama verkė, sakydama sudiev savo 
broliui, kuris irgi jau buvo pasiruošęs plauk
ti į Ameriką, nujausdama, kad ji jo daugiau 
nebepamatys.

Aš irgi verkiau sėdėdama gate sunkve
žimio, mojuodama savo pusseserei Hankai 
ir visai Meškos šeimai, kurie tą šaltą pava
sario rytą buvo atėję mus išlydėt

Nuo tada mus kilnojo iš vieno perei
namo lagerio į kitą. Nė vienas nežinojom, 
kas bus sekančią dieną, kol vieną popietę 
mums įsakė pasiruošti traukinio kelionei į 
paskutinį pereinamą lagerį Italijoje.

Sėdėdama sunkvežimio gale, stebėjau 
pamažu dingstančias kareivines - pasku
tinę mūsų stovyklą Vokietijoje.
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Pakeliui pravažiavom didžiulį magno
lijos medį, padengtą gražiais, baltais žie
dais. Vėjui pūstelėjus, jo šakos lyg mojavo 
man sudiev, o paukščiai, išgąsdinti prava
žiuojančio sunkvežimio, garsiai čirškė, 
reikšdami nepasitenkinimą.

Aš nusiminus žliumbiau, nes buvau tik
ra, kad niekada nebematysiu savo draugų 
ir Europos.

Pravažiavom dviratininką, važiuojantį 
į darbą, kelias moteris, kalbančias gatvėje, 
ir berniuką, šokinėjantį pakeliui į mokyklą.

Pavydėjau jiems, nes jų gyvenimas atro
dė pastovus ir ramus.

“Kokia ateitis laukia manęs?” - sušnibž
dėjau sau, pajusdama širdyje nerimą.

Pasamdytas traukinys mūsų laukė stoty
je. Sulipę radom daug kitų tautybių pabė
gėlių iš įvairių DP stovyklų, kurie irgi emig
ravo į Australiją.

Kelionė į Neapolį tęsėsi ilgai. Pravažia- 
vomdaugsugriautų miestų, kurie buvojau 
atstatomi ir daug mažų miestelių, glūdinčių 
žaliuose slėniuose su greitai tekančiais upe
liais perjuos.

Prispaudus nosį prie lango, žavėjausi to
limomis, aukštomis, apsnigtomis Alpėmis, 
kurias supo žali miškai ir žydinčios pievos. 
Pajutau jų grožį, paslaptingumą, lyg tai būtų 
buvus burtų šalis.

Po kurio laiko traukinys sustojo Romos 
priemiestyje. Tūojau iš kažkur atsirado 
nudriskę, alkani vaikai, ne ką vyresni kaip 
šešių ar septynių metukų, apsupdami mūsų 
traukinį. Tas mane nugąsdino, nes niekada 
nebuvau mačiusi tokių jaunų ubagų. Lie-

Pa keliui į Australiją pereinamojoje stovykloje.

tuvoje irgi turėjom elgetų, bet jie buvo seni 
ar luoši, Tiro tarpu Vokietijoje, jų visai ne
buvo net po karo, kai kraštas buvo sugriau
tas ir vargingas. Vieninteliai, kuriuos buvo 
galima vadinti elgetoms, buvo pabėgėliai, 
kurie nedavė ramybės ūkininkams, prašy
dami išmainyti šokoladą ir kavą į maisto 
produktus.

Greitai ant apdriskusių vaikų mažų vei
delių pasirodė nusivylimas, kai pajuto, kad 
ir mes neturėjom ką jiems duoti

Traukinys vėl pajudėjo, o nusivylę, jauni 
ubagai šypsodamiesi mums mosavo.

Kai pasiekėm Neapolį, Banioli stovyk
lą, aš buvau atskirta nuo šeimos. Mano 
tėvai buvo baisiai sukrėsti

“Kodėl mūsų duktė negali būti kartu 
su mumis kambaryje?” - klausinėjo tėvas 

prižiūrėtoją.
“Dokumentai sako, kad ji emigruoja 

kaipo viengungė moteris,” - paaiškino jis.
“Žmogau, jai vos aštuoniolika. Ji tebėra 

vaikas,” - mano tėvas ginčijosi su juo, mė
gindamas susigrąžinti mane prie šeimos.

“Čia nėra taip parašyta,” - piktai atšovė 
jam prižiūrėtojas.

“Ką tu čia niekus pasakoji Parodyk 
man pačiam juos,” - ūžė tėvas.

“Nusiramink Ateik pas mane rytoj, kai 
nebūsiu toks užimtas. Aš tau išaiškinsiu. 
Dabar neturiu laiko,”- tai pasakęs, nuėjo 
šalin.

Kitą rytą tėvas ir aš vėl grįžome pas jį.
“Labas rytas,” - pasveikino jis mus, 

įeinant j jo įstaigą.
(Bus daugiau)
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SPORTAS
BASKETBALL FINALS 

Kovas Juniors
Under 10 Boys & Giris

The Kovas team had finished the 
Bankstown Basketball competition proper 
undefeated and after their semifinal win 
(coached by Jerry Belkus) expectations 
were high that they would comfortably win 
the Final. Their regular coach, Rita 
Kasperaitis, was bad: at the helm but they 
were missing Lukas Labutis, their number 
one defensive player, who was still sidelined 
due to a broken collarbone. Their 
opponents, Padstow North Panthers, had 
drawn with Kovas at their last outing and 
had recruited some extra players and 
looked confident.

From the opening whistle Padstow 
swarmed all over the Kovas players who 
were finding it difficult to maintain any type 
of game pattern, as passes went astray and 
shots continually missed the target. Urged 
on by the their vocal supporters, Padstow 
were racking up plenty of fouls and the 
game deteriorated. However their tactics 
had worked and at half time Padstow led 
12-9. During the first half Georgia Gakas 
had defended very well and had taken 
many rebounds, whilst Robertas Gibietis 
and Andrius Belkus, normally the main 
scorers were having difficulty in getting to 
the basket and had only scored three points 
a piece. Natalia Lee had scored her first 
ever basket much to the delight of players 
and supporters alike, a bucket that was 
desperately needed.

Andrius won the second half tip off 
straight to Robertas who raced up the court 
for a rmch-needed lay up and Kovas trailed 
by one. Padstow however responded with 
two quick baskets and Kovas trailed 11 - 
16. So the pattern remained with both 
teams exchanging baskets but Kovas unable 
to grab the lead. During this early part of 
the second half Leah Šepokas scored three 
baskets to keep Kovas within reach. Coach 
Rita called a last desperate time out, as 
the game appeared to be slipping out of 
reach and the clock definitely not a friend. 
With time running out Andrius and 
Georgia started to combine and some 

Jaunųjų koviečių laimėtojų komanda (under 10) su iškovotais prizais.
Nuotrauka Lolitos Kalėdos.

Pagerbdami U.U Vladą 5nei- E. Vailokas 
J.&V.Šliteris

$ 20.00
$ 20.00

dBT| Sydnėjaus Sporto klubui “Kovas” I.&R. Kalėda $ 10.00
aukojo:
L. A Kr a mi liūs $ 20.00

A. Laukaitis 
V.Deikus

$ 20.00
$ 10.00

Gražina Grybaitė ir Sal Grybienė $ 30.00 ABieliūnas $ 20.00
J.Stačiūnas $ 50.00 V.Liuga $ 10.00
KSelevičius $ 20.00 A.B. Bučinskai $ 5.00
T.Wehbe $ 20.00 Zora Johnson $ 20.00
V. Patašius $ 20.00 K. Grig $ 20.00
AJokantas $ 10.00 V.Stelemekas $ 20.00
J.Mikus $ 10.00 J.Červinas $ 10.00
L. Pūkys $ 5.00 D.Kraucevičius $ 20.00
J.Zubrickas $ 10.00 J.Liutikas $ 20.00
P.Armonas $ 5.00 A Wallis $ 20.00
J.Šarkis $ 10.00 Kovo” Valdybos vardu dėkojame už aukas.
AŠidlauskas
AGiniūnas

~:š;io.oo 
l$Moo Viktoras Šliteris Jun.., iždininkas

excellent teamwork resulted in some quick 
baskets as Kovas again pulled up within one 
point. Andrius added another free shot 
after a blatant and desperate foul and 
Kovas was on level terms with a few 
minutes remaining Young Dominic Gakas 
was now frustrating the opposition’s attack 
with his animated defence, and despite 
giving away a huge height advantage, was 
continually wrestling for the ball initiating 
plenty of jump balls. Andrius finally 
unshackled himself from his now tiring and 
frustrated opponent and barged in under 
the bucket, took a rebound, and put it back 
up to give Kovas a two point lead for the 
first time since the opening minutes. 
Padstow drove the ball up the court with a 
three on one situation, but young Natalia 
was having none of that and wrestled the 
ball from a much bigger opponent, passed 
to Georgia, to Andrius who threw a long 
pass to Leah as she scampered away for a 
fast break. The ball bounced perfectly and 
the determined Leah put the ball up off 
the backboard - two points. The Kovas 
players and supporters roared in delight as 
the final siren sounded and Kovas had 
finally won, much to the relief of their coach 
Rita Kasperaitis. The presentation 
followed immediately after the game and 
you could easily recognize the Kovas 
players, they were the ones in green with 
the smiles the size of “split water melons”. 
A big thank you to Darius Gakas who was 
there week in, week out on the scoring 
bench

Kovas (9 - 12) 26 - 22. (ABelkus 10, 
L. Šepokas 8, R. Gibietis 5, N.Lee 2, G.Ga- 
kas 1, D.Gakas)

Under 14 Boys
Kovas had reached another Final after 

an easy semi final win (Coached by Edis 
Karp) but they were facing their nemesis, 
the minor premiers Bankstown RSL, who 
had soundly defeated them in last year’s 
final Coach Michael Šepokas, looked very 
worried when informed that two of his 
regular first five players would not be 
playing and now he only had seven players 
to call on, including Melissa Belkus who 
was still recovering from an ankle injury. 
The Bankstown team was at full strength 
and the early signs were quite ominous, not

Jaunųjų koviečių laimėtojų krepšinio komanda (under 10). Nuotrauka Lolitos Kalėdos.

for Kovas as it turned out, but for the 
opponents. From the opening seconds you 
could sense that this was “payback” time 
as Daniel Šepokas, with the help of 
diminutive Nicole Šliogeris, took control 
of the game and before Bankstown had 
time to blink Kovas had raced to a 12 - 0 
lead, with the opposition coach calling for 
a first desperate time out. Back on the court 
again nothing had changed with Jonathan 
Lee controlling the boards, feeding out 
crisp passes to either Nicole or Danieį and 
Darius Popenhagen who was having the 
game of his life quickly covered up any 
mistakes. In Mantas Zegeris-Kalėda you 
have a player who gives absolutely 
everything, the type of player every coach 
would love to have on his team Bench 
players Lydia Karp and Melissa were thrust 
into the game, but the pattern never 
changed with Kovas remaining totally 
dominant The first half ended with Kovas 
holding an incredible 31 -10 lead. 
Coach Michael stressed to his players that 
they must forget about the scoreboard and 
concentate on the first ten minutes of the 
second half and not to let Bankstown back 
into the game. Both teams went virtually 
bucket for bucket as Michael continually 

In memoriam
Iškeliavo amžinybėn...

Šių metų vasario 21 d. St Hedwig’s hostefyje, Blacktown prikankinta ligų mirė Ūdija 
Leleatenė -Zalogienė.

Velionė gimė 1918 m birželio 8 d. Lietuvoje. Vaikų neturėjo. Ir pirmas, ir antras 
vyras senokai mirė, buvo vieniša. Kiek žinoma, giminių Australijoje taip pat nebuvo. 
Prieš daugelį metų dirbo Sydnėjaus lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugijoje, kuri 
dabar ją globojo ir lankė. Kol leido sveikata, dainavo chore prie dirigentų a. a. Kavaliausko 
ir a.a. Kiverio. Buvo linksma ir draugiška. Stengėsi padėti artimui. Palaidota Rookwood 
kapinėse. Ilsėkis Viešpaties globoje, miela Lidija. T.V

Liūdna žinia
Š.m kovo 18 dieną Sydnėjaus Bankstowno ligoninėje mirė Stefa Bart Kai

rienė, sulaukusi 85 m amžiaus. Velionės šeima buvo įsikūrusi Panani^a priemiestyje. 
Liko du sūnūs - Arūnas ir Aidas su šeimomis. Paskutinius 3 metus Stefa buvo prižiūrima 
Southaven Nursing Home slaugos namuose Padstow ir globojama SLMSG Draugijos.

D.S.

Padėka
Mirus mano brangiam vyrui Vincui Jomantui, nuoširdžiai dėkoju 

visiems draugams ir pažįstamiems, raštu ar žodžiu pareiškusiems man užuojautą, 
apsilankiusiems laidotuvėse ir vietoje gėlių aukojusiems Anti-Cancer Council 
of Victoria fondui.

Ypač dėkoju mūsų klebonui kun. Egidijui Amašiui už gedulingas šv. Mišias 
ir gražius atsisveikinimo žodžius. Laima Jomantienė

Buvusiam ilgamečiui ALB Sydnėjaus Apylinkės pirmininkui
Albinui Giniūnui

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai Ednai, šeimai ir artimiesiems.
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

rotated his players to avoid fatigue. Lydia 
never gives up and her enthusiastic defence 
caused many turnovers whilst Melissa ,in 
attack, outrebounded her taller “boy” 
opponents. Mantas, Jonathan and Darius 
grabed all the defensive rebounds allowing 
Nicole and Daniel to cause havoc at the 
scoring end. This was a great effort by 
Kovas because they have a “mixed” team 
whilst Bankstown (flushed with 
representative players) had an all boys 
team Although Kovas couldn’t extend 
their lead in the second half both teams 
scored 18 points each with Kovas eventually 
winning 59 - 28. Daniel continued to 
impress by scoring a heap of points, but 
the MVP award would have gone to 
Jonathan whose rebounding and passing 
never allowed Bankstown to get into the 
match. Congratulations to/Michael 
Šepokas for finally winning the one that 
counts. A big thank yotialso to Ron 
Papenhagen who continually manned the 
scoring bench during the long season.

Kovas (31 -10) 59 - 28 (D.Šepokas 25, 
J.Lee 13, M.Zegeris-Kalėda 8, D. Papenha
gen 6, N.ŠHogeris 6, M.Belkus 1, L.Karp).

Jerry Belkus
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, NSW 2200 

Tel.: (02) 9708 1414 
Fax.: (02) 9796 4962 

E-mail: slc@lithuanianclub.org.au 
www.lithuanianclub.org.au

ALB Adelaidės Apylinkės 
visuotinis metinis 

susirinkimas
Susirinkimas šaukiamas sekmadienį, 

balandžio 21<L, 130 vaL p. p. Lietuvių Na
muose, Norwood.

DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas. Tylos minutė.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
4. Praėjusių metų susirinkimo protokolo 
priėmimas.
5. Apylinkės Valdybos narių pranešimai:

a. Pirmininkės
b. Iždininkės
a Radijo Komiteto
d. Kontrolės Komisijos

6. Pasisakymai dėl pranešimų
7. Apylinkės Valdybos rinkimai
8. Radijo Komiteto rinkimai
9. Organizacijų atstovų trumpi pranešimai
10. Pasisakymai del pranešimų - klausiniai 
ir pasiūlymai
11. Apylinkės Valdybos rinkimų rezultatų 
paskelbimas
12. Susirinkimo uždarymas. Tautos Himnas 

Po susirinkimo kavutė.
ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

PADĖKA
Socialinės Globos Moterų Drau

gija Melbourne dėkoja už aukas 
sekantiems asmenims:

p. Julijai Khipšienei už $120;
p. Ferdinandui Gužui už $50.

Sydnėjaus Lietuvių Klubas kviečia visus narius ir jų svečius 
lankytis savo Klube.
DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vaL
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vaL
Uždarytas tik antradieniais.
Sekmadieniais nuo 3 vai iki 4 vai po pietų rodomi lietuviški filmai

Naujai atsidariusi virtuvė ‘Pas Aldoną* dirba

♦ penktadieniais nuo 6.00 iki 9.00 vaL vakaro,
♦ šeštadieniais nuo 12.30 iki 8.00 vaL vakaro ir

Dr. Kazio Martinkaus
Pomirtinis Stipendijų Fondas

A.a. biochemijos dr. Kazio Mar
tinkaus (1953-1984) prisiminimui 
1985 m. jo tėvai, sesuo ir artimieji 
draugai Įsteigė stipendijos fondą, 
kuriuo gali pasinaudoti visi lietuviai 
studentai, bebaigtą bakalauro studi
jas arba siekiantys magistro ar dak
taro laipsnio iš griežtųjų mokslų (bio
logijos, chemijos, biochemijos), ypač 
sąryšyje su vėžio tyrimu.

Norint gauti daugiau informa
cijos ir prašymų formas, rašyti šiuo 
adresu: Kristina Martinkutė, Dr. 
Kazys Mariniais Memorial Scholar
ship Fund, 7120 S. Richmond, Chicago, 
IL 60629-3011, USA.

Prašymų formos turi būti grąžin
tos iki gegužės 30 dienos (2002).

♦ sekmadieniais nuo 12.30 iki 6.00 vaL vakaro.
Kviečiame visus lankytis ir ragauti naujos ir energingos virėjos - 
Aldonos patiekalus.

Kovo 24 dieną (sekmadienį) buvo ištrauktas Velykinis loterijos 
laimingas bilietas. Velykinių gėrybių pintinę laimėjo Petras 
Armonas.

Sveikiname naujus Klubo narius: George Kontos, Ramūną 
Slavinską, Chris Tsounis, Soo ir Semu Sasuhi.

Sydnėjaus Lietuvių Klubas ieško naujų Baro darbuotojų.
Jeigu esate energingas, turite laiko ir noro dirbti mūsų Klube, 
prašome kreiptis į Alį Migų teL: 9630 3636, mobilus 0402 046 664.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Dėmesio Melbourne lietuvių benduomenės nariams
Sekmadienį, gegužės 5 dieną, 1.20 vaL po pietų Melbourne Lietuvių Namų 

Jubiliejinėje salėje įvyks ALB Melboumo Apylinkės metinis narių susirinkimas.
Visi nariai prašomi dalyvauti.

ALB Melbourno Apylinkės Valdyba

Sydnėjaus “Aušros” tuntas 
kviečia visus į Atvelykį!

Sydnėjaus “Aušros” Tuntas kviečia visus skautus, jų šeimas, 
draugus į šių metų ATVELYKĮ, kuris vyks sekmadienį, balandžio 
7 d. 11 vai. iš ryto, Lane Cove National Park, Lindfield (Illoura 
picnic area). Geriau naudoti Fullers Bridge įėjimą. Yra kur 
pastatyti mašinas prie kelio nemokamai, arba galima įvažiuoti į

.parką (kaina $6.00).
Vyčiai organizuoja BBQ, kur bus parduodamas maistas ir gėrimai vaikams bei 

suaugusiems. Vaikai gaus ”hot dog” ir gėrimą veltui.
Atvažiuos Velykų Bobutė, ridensim margučius, bus margučių lizdai, bus išrinkti 

gražiausi margučiai Taip pat bus žaidimai vaikams ir suaugusiems.
Atsivežkite margučių ridenimui ir dėjimui į lizdus. Dėl patogumo atsivežkite picnic 

blanket ir kėdes.
Jeigu tą dieną lytų, prašau paskambinti Dainai Šliterytei iki 8. 30 vak ryto.
TeL: 94982571.
Pasimatysime Atvelykyje! Budėdama,

Daina Šliterytė, “Aušros” tunto tuntininkė

Sydnėjaus “Aušros” tunto “Pietų Kryžiaus” stovykla!
Sydnėjaus “Aušros” tuntas kviečia visus skautus ir jų šeimas į “Pietų Kryžiaus” stovyklą.
Prasideda : šeštadienį, balandžio 20 d.
Baigiasi: ketvirtadienį, balandžio 25 d., 12 vaL
Kur: Kariong stovyklavietėje, Woy Woy Rd., Kariong.
Kaina: $75 - visai stovyklai, vienam žmogui $20 - viena diena.
Norinčius dalyvauti prašau registruotis pas Audrutę Markowskei (teL: 9498 1921) 

Norime suplanuoti gyvenvietes ir užsiėmimus iš anksto. Jei turite klausimų arba reikia 
paaiškinimo, kaip pasiekti Kariong stovyklavietę, prašau paskambinti Audrutei

Iki pasimatymo stovykloje!
Daina Šliterytė, “Aušros” tunto tuntininkė

Pabuvokite grybų 
karalystėje

Grybai Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
stenduose ne tik burnoje seilę tęsia, bet 
ir akį malonina. Meniški, vertingi, įvai
riaspalviai grybai: pagaminti iš stiklo, 
odos, vaško, keramikos, išdrožti iš 
medžio, numegzti ar iš šiaudų išpinti - 
tai dalis grybų iš Onutės Kapočienės 
asmeninės kolekcijos. Komplimentų iš 
įvairių šalių atkeliavusiems Onutės 
grybams tikrai netrūksta ir netgi rimtų 
pirkėjų atsirado.

Kviečiame visus kolekcininkus kiek
vieną mėnesį Klube rengti savo kolek
cijų parodas. Lolita Kalėda

Lake George ribose (netoli Canberros), š.m. balandžio 6-21 dienomis įvyks

Weereewa - a Festival of Lake George
George ežeras yra aborigenų šventa vieta, žinoma savo mitais ir paslaptimis.
Festivalyje yra pakviesta dalyvauti adelaidiškė poetė Lidija Šimkutė, kuri savo 

eiles skaitys Elizabeth Dalman režisuotoje “šokio instaliacijoje” (balandžio 6 ir 7 
d.d.). Į šį šokio renginį bus įtraukti įvairaus dydžio veidrodžiai, moliniai puodai, 
kaukės, mėnulio varpeliai, gongai, žemės būgnas, didžiridu, kanklės ir 1.1. Lidijai 
Šimkutei skaitant savo eiles festivalio dalyje WWW (Water, Water.Water), išraiškos 
judesius pritaikys lietuvių kilmės šokėja Sally Wicks. MP inf.
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