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Besišypsantys vaikų veidai - brangiausia dovana Mamai

Bronius Žalys

MOTINOS DIENAI

Motin.'.. - tariu atsiklaupęs 
žodį šį šventą šiandien, 
prabėgo metų virtinės kraupios - 
tavęs, Motule, čia nėr!..

Kaip angelas geras už rankos 
gyveniman išvedei mus, 
ne kartą, kai negandos trankėsi, 
uždengei kūnu savu.

Meilė vaikams upėm teka 
iš tavo, Motule, širdies, 
nevalgius, pavargus, išsekus, 
aukojaisi jiems, tiktai jiems!..

Mama, Mamyte, Močiute!..- 
aš toliuos suklupęs šaukiu... 
Pralekia vėjas, atpūtęs 

aidą jos žodžių tylių:

Laimingas būki, sūnau, 
tau Dievo palaimos prašau!-

Nuotraukoje (kairėje) Sydnėjaus lietuvių atžalynas netolimoje praeityje. 
Gegužės 5 dienų daugelis jų vėl pasirodys “Motinos Dienos” renginyje, kuris 
įvyks Sydnėjaus Lietuvių Klube. Šiai progai skirti renginiai vyks ir kituose 
miestuose. Skaitykite skelbimus MP psl. 8.

VD<SaS Lietuvos įvykių apžvalga Baigiamas statyti paminklas Romui Kalantai

V. Landsbergis kritikuoja 
referendumą dėl stojimo į NATO

ELTA Tėvynės sujungęs (I .ietuvos kon
servatorių) pirm. Vytautas Landsbergis 
kritiškai vertina idėją surengti referendumą 
dėl Lietuvos jungimosi į NATO. Jo nuo
mone, tai yra "paskutinė Rusijos korta Jis 
pažymi, kad vienpaskelbti, jog Lietuva turi 
abejonių ir nori papildomo gyventojų bal
savimo dėl narystės NATO, būtų nelauktas 
smūgis latviams ir estams. Savo pareiškime 
“Dėl Lietuvos ateities” V. Landsbergis iš
reiškė viltį, kad per Seimo daugumos 
apsisprendimą paaiškės, kieno nurodymu 
gimė tokia referendumo iniciatyva.

‘‘Laiko ligi lapkričio liko nedaug, matyt, 
atėjo nurodymas nedelsti. Ar jį gavo tik pa
vieniai buvę bendradarbiai, ar ir valdan
čiosios Seimo daugumos partijų vadovai - 
paaiškės per Seimo daugumos apsispren
dimą", - teigia konservatorių lyderis. V 
Landsbergis yra Įsitikinęs, kad net ir su
rengus referendumą. Lietuvos žmonės ne
būtų išdavikai. “Perbraukti savo vaikų ateitį 
saugesnėse Siaurės Atlanto demokratijose, 
sugebančiose priešintis rublio ir dolerio 
mafijoms, būtų rekordinė išdavystė. Lietuvos 
piliečiai to nepadarytų net ir surengus refe
rendumą”, tuo yra įsitikinęs V. Landsbergis.

ELTA primena, kad Seimo Švietimo, 
mokslo ir kultūros komiteto pirmininko 
Rolando Pavilionio iniciatyvos surengti 
referendumą dėl Lietuvos stojimo į NATO 
nepalaikė ir jo bendrapartiečiai. Naujosios 
sąjungos (socialliberalų) frakcija pareiškė, 
jog laikosi savo programinių nuostatų bei 
remia Vyriausybės programą, kurioje nu
matyta siekti, kad Lietuva artimiausiu metu 
būtų pasirengusi narystei NAI'O ir būtų pa
kviesta stoti į šią organizaciją 2002 m. So
cialliberalai pritaria Užsienio reikalų mi

nisterijos pozicijai, kad svarbūs užsienio 
politikos klausimai nebūtų naudojami vi
dinėms politinėms diskusijoms, ypač artė
jant Prezidento rinkimams.

Skandalas dėl pajūrio žemės
Pajūryje nerimsta skandalai dėl miškų 

sklypų dalijimo. Klaipėdos apskrities vir
šininkė Virginija Lukošienė panaikino savo 
ankstyvesnį įsakymą, kuriuo buvo numaty
ta apie 350 hektarų pajūrio rekreacinėje 
zonoje išdalyti individualioms statyboms.

Miškų įstatymas numato, kad valsty
biniai miškai 7 kilometrų pločio juostoje 
nuo Baltijos jūros ir Kuršių marių išimtine 
teise priklauso valstybei. Todėl nuosavybės 
teisė juose negali būti atkuriama ar sutei
kiama. Pajūrio miškų dalijimu susirūpinęs 
Prezidentas Valdas Adamkus teigė, kad 
anksčiau įsakymą pasirašiusi Klaipėdos 
apskrities viršininkė privalėjo žinoti įsta
tymus.

Už medalius - pensijos
Olimpinių žaidynių prizininkams siū

loma paskirti valstybines pirmojo ir antrojo 
laipsnio pensijas. Tokį Valstybinių pensijų 
įstatymo pakeitimo projektą Seimo posė
dyje pateikė socialdemokratas Algirdas 
Sysas. Įstatymo projekte numatoma, kad 
teisę gauti pirmojo laipsnio valstybinę 
pensiją turėtų olimpinių žaidynių čem
pionai (aukso medalio laimėtojai). Tiro tar
pu teisę gauti antrojo laipsnio valstybine 
pensiją turėtų olimpinių žaidynių sidabro 
ir bronzos medalių laimėtojai. Šiuo metu 
Lietuvoje yra 25 sportininkai, iškovoję 
olimpinius aukso medalius. 53 sportinin
kai galėtų pretenduoti į antrojo laipsnio 
valstybinę pensiją.

Gali pritrūkti šauktinių
ELTA Sunkumai, iškylantys šaukiant 

jaunuolius atlikti privalomąją karinę tar-

Kaunas, balandžio 22 d. (ELTA). Kau
no valstybinio muzikinio teatro sodelyje 
vyksta intensyvūs Romo Kalantos susi
deginimą įamžinančio paminklo statymo 
darbai. Šios savaitės pabaigoje planuojama 
sumontuoti antrąją paminklo dalį, o visas 
memorialas bus iškilmingai atidengtas po 
trijų savaičių, minint 30-ąsias Romo Ka
lantos žūties metines.

Kauno miesto savivaldybės Komuna- 
Enio skyriaus pareigūnas Zenonas Girčys 
tikino, jog nors paminklo statymo darbai 
šiek tiek atsilieka nuo numatyto termino, 
tačiau memorialas tikrai bus baigtas iki 
numatytų minėjimo iškilmių gegužės 14- 

nybą, ateityje gali tapti sudėtinga problema. 
Jau dabar apie 40% į karo prievolės centrus 
atėjusių jaunuolių yra atleidžiami nuo ka
rinės tarnybos dėl sveikatos būklės. Į tai 
atkreiptas dėmesys Seimo Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komiteto posėdyje.

Iki 2002 m pradžios krašto apsaugos 
sistemoje tarnavo 7 226 profesinės tarnybos 
kariai ir 4 224 privalomosios tarnybos kariai 
informavo Krašto apsaugos ministerija.

Ginkluotųjų pajėgų plėtros planuose 
numatyta, kad iki 2006 m. Lietuva turės 
NATO karinius standartus atitinkančią 
brigadą, o iki šių metų pabaigos bus baigtas 
rengti batalionas, kuris galės dalyvauti 
tarptautinėse karinėse operacijose už šalies 
ribų. Tarp prioritetinių gynybos reformos 
uždavinių - oro erdvės, stebėjimo bei 
kontrolės sistemos tobulinimas, Oro gyny
bos bataliono suformavimas, vientisos 
vadovavimo, valdymo ir ryšių sistemos die
gimas, infrastruktūros plėtra, logistikos 
sistemos kūrimas. Krašto apsaugos minis
terijos duomenimis, pernai sausumos pajė
goms buvo skirta 34.5% visų kariuomenės 
išlaidų, o krašto apsaugai finansuoti buvo 
patvirtinta 1.95% nuo bendrojo vidaus 

ąją. Paminklo montavimo darbus šiek tiek 
pristabdė liejikai, nesuskubę laiku atlikti 
užsakymo. Šios savaitės pabaigoje tikimasi 
pastatyti antrąją apie 375 kv. metrų plotą 
užimsiančios kompozicijos dalį.

Skulptoriaus Roberto Antinio bei ar
chitekto Sauliaus Juškio sukurtas pamink
las “Aukos laukas” simbolizuos apdegusį 
istorijos lapą, kurį įprasmins vejos ir ketaus 
liejinių kompozicija. Šiam R. Kalantos 
paminklui miesto valdžia iš viso ketina 
skirti daugiau kaip 150 000 litų.

Be paminklo atidengimo, R.Kalantos 
žūties 30-osios metinės Kauno centre bus 
minimos dar keliais iškilmingais renginiais.

produkto (BVP) (920.5 mln. Htų).
Dešimčiai mokinių -1 kompiuteris

ELTA Vyriausybės patvirtintas Lietu
vos informacinės visuomenės 2002 m de
talusis planas numato iki 2004 m pabaigos 
pamažu kompiuterizuoti mokyklas, kad 
dešimčiai mokinių tektų vienas kompiu
teris. Ketinama modernizuoti valstybės 
valdymą, sukurti tarpusavyje susijusių 
valstybės registrų sistemą, plėtoti elektro
ninį verslą. Bus sudarytos sąlygos juridi
niams ir fiziniams asmenims per viešuosius 
tinklus atlikti muitinės, mokesčių mokė
jimo ir pajamų deklaravimo procedūras. 
Pasitelkus modernias informacines tech
nologijas, ketinama puoselėti Lietuvos 
kultūrą, kultūros paveldą, lietuvių kalbą.

Plane numatyta rengti informacinių 
technologijų specialistus su aukštuoju 
išsilavinimu, deklaruojamas siekis sudaryti 
galimybę mokslo, studijų, švietimo bei 
kultūros darbuotojams, studentams naudo
tis moderniomis informacinėmis techno
logijomis, kompiuterizuotomis duomenų 
saugyklomis.

Nukelta į 2 psl
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paSs Trumpai iš visur
♦ Balandžio 14 d. I .ondone varginančia
me maratono bėgime dalyvavo ir 90 metų 
“jaunuolė” škote Jenny Hood Allen. Ji 
įveikė 42.2 km nuotolį be pašalinės pagal
bos, nors tai jai užtruko 11 valandų ir 34 
minutes.
♦ Izraelio karinės pajėgos tęsia palesti
niečių miestų kratas ir pasipriešinimo židi
nių naikinimą. Ypač nukentėjo Janin pa
bėgėlių stovykla, kurioje sunaikinta apie 
100 pastatų, kartais su jų gyventojais. Ba
landžio 15 d. Izraelio kariai suėmė Mar- 
wan Barghouti, 42 metų amžiaus galimą 
Jasser Arafat Įpėdinį, palestiniečių karinės 
organizacijos Tanzim vadą. Izraelio žvalgy
ba jį kaltina daugelio užpuolimų organiza
vimu. Izraelio kariai pagrindinai iškratė 
ministerijų pastatus Ramallah mieste. Pa
lestiniečiai skundžiasi, kad išvežti ar sunai
kinti visi ministerijų archyvai, išplėštos 
kompiuterių dalys, sunaikinti seifai.
♦ Balandžio 16 d. atsistatydino visas 
Olandijos ministrų kabinetas po oficialaus 
raporto, kuriame olandų politikai ir karinė 
vadovybė buvo apkaltinti dėl olandų karių 
Jungtinių Tautų tarnyboje Bosnijoje nesu
gebėjimo apsaugoti Srebrenicos musulmo
nus nuo išžudymo. 1995 m. Bosnijos serbų 
kariuomenė įsiveržė į olandų saugomą 
Srebrenicą ir išžudė apie 8 000 vyrų bei 
vaikų. Balandžio 18 d. atsistatydino ir 
Olandijos kariuomenės vadas generolas Ad 
van Baal.
♦ Balandžio 16 d. popiežius Jonas Pau
lius II Iššaukė į Romą visus trylika JAV 
kardinolų. Balandžio 23-24 dienomis turės 
būti aptarti Bažnyčios vadovybei Ameriko
je daromi užmetimai dėl griežtesnių prie
monių stokos norint užkirsti dvasininkų 
tarpe pasireiškiančias pedofilijos apraiškas.
♦ Rytų Timoro gyventojai didele balsų 
dauguma valstybės prezidentu išrinko

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.

Kaunas savo gimtadienį švęs dvi 
dienas ir vieną naktį

ELTA. Iki Kauno miesto gimtadienio 
likus penkioms savaitėms, baigiamas de
rinti galutinis “Kauno miesto diena” vadi
namos šventės scenarijus. Ketvirtą kartą 
rengiama “Kauno miesto dienos” šventė, 
organizatorių sumanymu, šiais metais vyks 
miesto širdyje - Senamiestyje. Miestelėnai 
švęsti miesto gimtadienį bus kviečiami 
gegužės 18 dieną, šeštadienį, kai vidurdienį 
Kauno pilies prieigose bei Rotušės aikštėje 
prasidės iškilmingas šventės atidarymas. 
Prie Kauno pilies bei įvairiose Senamiesčio 
aikštėse ir gatvėse vyks įvairūs koncertai, 
meno kolektyvų pasirodymai, tautinių ma
žumų atstovų prisistatymai, spektakliai. 
Liaudies muzikos mėgėjai galės pasiklau
syti pirmąją šventės dieną prie Kauno pilies 
prasidėsiančio tarptautinio folkloro festi
valio “Atataria lamzdžiai” dalyvių, o šiuo
laikinių ritmų gerbėjai bus kviečiami Į 
Rotušės aikštę, kur prasidės žymiausių 
Kauno bei šalies estrados atlikėjų koncertas 
“Su gimtadieniu, Kaune”.

TJjo tarpu jaunimui bei studentijai skirti 
renginiai vyks Steigiamojo Seimo aikštėje, 
kur planuojamas studentiškų grupių pasi
rodymas, žaidimai, parodijų bei avangar
dinių madų renginiai, aukcionai, koncertai 
ir kitos pramogos.

Tito pat metu Senamiestyje vyks mados 
festivalis “24 mados valandas”, kuris turėtų 
suvienyti viso miesto drabužių kūrėjus.

Šeštadienio vakarą šventės dalyviai bei 
svečiai bus kviečiami į naktinį kino seansą, 
vyksiantį prie pilies, bei po vidurnakčio 
Rotušės aikštėje prasidėsiančią diskoteką
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Xanana Gusmao, nors jis ir nėra populia
rus valdančios Fretilin partijos sluoksniuo
se. Pareigas jis pradės eiti gegužės 19 d.
♦ Balandžio 18 d. Italijos Rivjeroje mirė 
87 metų amžiaus norvegas etnografas Thor 
Heyerdahl, pagarsėjęs savo 1947 m Kon- 
Tiki ekspedicija Ramiajame Vandenyne. 
Baisos medžio plaustu jis tada nuplaukė iš 
Peru į Polineziją apie 8 000 km, kad įrody
tų savo teoriją apie polinezų kilmę.
♦ Balandžio 18 d. iš tremties į Afganista
ną sugrįžo buvęs karalius Zahir Shah, gen
čių lyderių pasitiktas Kabulo oro uoste. Jis 
yra daug kartų pareiškęs, kad nesiekia grįžti 
į sostą, nors ir turi nemažai šalininkų, kurie 
to pageidautų.
♦ Balandžio 18 d. tragiško nesusipratimo 
išdavoje Afganistane žuvo keturi kanadie
čiai kariai, kiti 8 sužeisti. Jų šaudymo pra
timai manevrams skirtoje srityje į pietus 
nuo Kandaharo atkreipė patruliuojančio 
amerikiečių karo lėktuvo dėmesį. Šaudymą 
palaikęs užpuolimu, lakūnas užmetė bom
bą ant kanadiečių.
♦ Balandžio 18 d. vienmotoris lėktuvas 
trenkė į 30 aukštų pastatą Milane. Įskridęs 
į 25 aukštą, jis sukėlė gaisrą keturiuose 
aukštuose. Žuvo 67 metų lakūnas Gino Fa- 
sulo ir dar dvi pastate dirbusios moterys, 
daug sužeistų. Lakūno sūnus spėlioja, kad 
jo tėvas norėjęs nusižudyti dėl nepasiseki
mų biznyje.
♦ Balandžio 19 d. Izraelio kariuomenė 
pasitraukė iš Jcnin miesto. Jungtinių Jautų 
pasiuntinys Terje Roed-Larson apkaltino 
Izraelį žmogiškumo ribų peržengimu leni
ne. Jis reikalauja tarptautinio faktų ištyri
mo. Jį remia D.Britanijos užsienio reikalų 
ministras Jack Straw. Izraelis sutinka su 
tokia komisija, bet sako, į ją negali įeiti 
“šališki” .IT pareigūnai, kurie jau pasi
baisėjo Izraelio veiksmais .lenine. □

Ne mažiau linksmybių planuojama ir antrą
ją šventės dieną kurią tradiciškai vainikuos 
šventiniai saliutai.

Visą savaitgalį Kauno pilies kiemelyje 
vyks tautodailininkų mugė, Lietuvos ūki
ninkų turgus, bus pristatomi keturių šalies 
regionų patiekalai. Taip pat planuojami 
cirko pasirodymai ir net raganų bei vai
duoklių pristatymai.

Jau nuo gegužės vidurio Kaune bus 
pardavinėjami šiemet kaip niekad įvairūs 
šventės suvenyrai bei kita atributika. “Kau
no miesto dienos” dalyviai bei svečiai galės 
įsigyti rašiklių, vėliavėlių, bokalų, šaukštų, 
varpelių, marškinėlių, puodelių ir kitų 
suvenyrų, kainuosiančių nuo 1.5 iki 20 litų.

Šventės organizatoriai žada ir dar vieną 
naujovę: Rotušės aikštę ir Kauno pilį 
jungianti M.Valančiaus gatvė kelioms ge
gužės dienoms virs menų ir mūzų alėja. 
Būtent čia bus pristatomos menininkų kū
rybinės instaliacijos, o gatvės kiemeliuose 
bei bromuose įrengtose miniscenose vieni 
kitus keis įvairių sričių bei žanrų atlikėjai.

Šiais renginiais miesto gimtadienio šven
tė dar nesibaigę. “Kauno miesto dienų” pa
baiga planuojama gegužės 20-ąją - dieną, 
kuri yra paskelbta oficialiu Kauno miesto 
gimtadieniu. Tądien atstatomoje Prisikėli
mo bažnyčioje turėtų įvykti miesto bendruo
menės forumas. Visai šventei planuojama 
išleisti apie 160 000 litų. Pusę šios sumos 
pažadėjo skirti miesto Savivaldybė, antra 
tiek ketinama surinkti iš šventės rėmėjų.

Tarptautinės pratybos
ELTA Rygoje prasidėjo galutinė tarp

tautinių pratybų “Rescuer - Medceur 2002” 
planavimo konferencija. “Rescuer - Med
ceur 2002” - pirmosios pratybos, vyksian
čios visose trijose Baltijos valstybėse liepos 
15-29 dienomis. Pagrindinis pratybų tikslas

ŽVILGSIMU
Pasisako Bendruomenės nariai

Ar ne per vėlu?
Kiekvieno renginio metu ar prieš 

renginį rengėjai ieško asmens, kuris ren
ginį “pagarsintų”, t.y. aprašytų spaudoje - 
žiniasklaidoje, tikėdamiesi kuo geresnio 
atsiliepimo, rengėjų iškėlimo ir jų pastangų 
įvertinimo. Būna šabloniškų, nieko naujo 
ar šviežesnio nesuteikiančių ir nuobodžių 
renginių, kuriuos bendruomenės nariai 
lanko vien tik iš “pareigos”. Kaip tokius 
renginius vertinti? Pagal jų meninę, kul
tūrinę ar visuomenišką vertę? Tai tautinės 
ir valstybinės šventės, jubiliejai, organiza
cijų sukaktys ir 1.1. Rašant apie juos, tenka 
susilaikyti nuo kritiškų pastabų ir verti
nimų, nes rengėjai skundžiasi, kad kritiškos 
pastabos pažeidžia pačios šventės sąvoką.

Šiandien mūsų Krašto ir Apylinkių 
Valdybose dirba daug jau Australijoje 
gimusių, su ribotu lietuvių kalbos žodynu 
žmonių. Nenuostabu, kad lietuvių kalba jau 
yra nustumiama į antrą vietą ar visiškai 
nenaudojama. Žiniasklaidoje teko skaityti 
atsiliepimus, priekaištus ir nusiskundimus 
dėl vien tik anglų kalboje pravestų mi
nėjimų, švenčių ir kitų renginių. Į tokius 
renginius susirenka beveik tik vyresnieji, 
todėl anglų kalboje skaitytos paskaitos 
nepasieka atsilankiusiųjų - lieka salės 
palubėse. Tokių nusiskundimų teko nugirsti 
ir Adelaidėje, kur pagrindinis Vasario 16- 
osios šventės - minėjimo kalbėtojas buvo 
latvis. Dauguma klausė, kodėl pakviestas 
latvis, kuris beveik neužsiminė apie Vasario 
16-osios svarbą mūsų Jautai, bet kalbėjo 
apie daugiakultūriškumą, kuris šiandien 
Australijoje pasidarė “arkliuku”, ant kurio 
joja visi politikai ir politikos mėgėjai.

Kritiški atsiliepimai apie jaunes-niosios 
kartos veiklą, kurią raginome ir vis dar 
raginame perimti vadovavimą iš vyresniųjų, 
yra kartais teisingi, nors pasitaiko ir ten
dencingų. Rengėjai šias pastabas panaudoja 
kaip pretekstą, atsisakant dalyvauti mūsų 
Bendruomenės veikloje? Panaši situacija, 

- tobulinti dalyvių įgūdžius tarptautinėse 
operacijose teikiant humanitarinę pagalbą, 
vykdant paieškos ir gelbėjimo darbus. Taip 
pat siekiama gerinti karinių ir civilinių val
dymo institucijų bendradarbiavimą ir opera
cijų vykdymą ekstremalių situacijų atvejais.

Tai didžiausios šių metų tarptautinės 
pratybos Baltijos šalyse, jose dalyvaus per 
tūkstantį žmonių. Su kariais kartu mokysis 
ir civilinių institucijų atstovai iš Aplinkos, 
Sveikatos apsaugos, Ūkio, Vidaus reikalų 
ministerijų, Jūrų paieškos ir gelbėjimo cen
tro, taip pat iš tarptautinių ir Lietuvos ne
vyriausybinių organizacijų. Pratybas finan
suoja JAV karinių pajėgų vadovybė Euro
poje. Klaipėdoje Karinėse jūrų pajėgose 
bus įkurtas Jungtinių pajėgų štabas iš 170 
karininkų (iš jų apie 50 - Lietuvos). Čia 
vyks kompiuterizuotos štabo pratybos 
“Rescuer”, imituojant krovinių terminalo 
sprogimą, naftos išsiliejimą Būtingės ter
minale, Kauno marių užtvankos griuvimą.

Klaipėdoje - simbolinė arka
ELTA Minint Klaipėdos krašto prisi

jungimo prie Lietuvos jubiliejų, uostamies
tis pasipuoš simboline arka. Iš 7 autorių 
pateiktų pasiūlymų komisija atrinko tris 
geriausius ir po ilgų diskusijų nusprendė, 
kad šia proga tikslingiausia pastatyti arką. 
Paminklas bus pastatytas Danės upės 
skverelyje šalia Muzikinio teatro. Betoninė 
arka Danės upės skverelyje turi būti 
pastatyta iki sausio 15 dienos. Ji kainuos 
apie 250 000 litų.

Parama meno festivaliams
ELJA Kultūros ministerija šiemet pa

rems 19 tęstinių meno festivalių. Iš prog
raminiam finansavimui šių metų biudžete 
skirtų lėšų festivaliams paskirstyta 737 000 

kai po dviejų metų kadencijos apylinkės ar 
organizacijos valdybai susirinkime iške
liamos neatlikto ar blogai organizuoto 
darbo neigiamybės. Todėl susirinkimuose 
tylima, bijant “atbaidyti” jaunąją kartą nuo 
bendruomeninio įsipareigojimo. Jylima, 
nors reikėtų pasakyti, patarti, na, kad ir 
padejuoti, jog reikalinga kruopščiau, su 
atsidėjimu ir meile dirbti mūsų Tautos 
gerovei ir lietuviškumo išlaikymui. Žiūri
me vieni į kitus ir tylime!

Dėl anglų kabos vartojimo susirinki
muose, šventėse, renginiuose ir žinasklai- 
doje. Prieš keletą metų suvažiavimuose ir 
apylinkių susirinkimuose bei žiniasklaidoje 
prasidėjo diskusijos dėl anglų kalbos 
vartojimo. Buvo tvirtinama, kad reikia leisti 
mūsų jaunimui kalbėti kalba, kuria jis gali 
pilnai išreikšti savo nuomonę vienu ar kitu 
reikalu. Dauguma tam pritarė. Taip buvo 
įsileistas Trojos arklys į mūsų lietuvišką 
tvirtovę. Nepagalvojome, kad reikia ieškoti 
priežasčių, kodėl jaunimas neišmoko 
lietuviškai? Kas kaltas? Per mažai teikėme 
lėšų mūsų savaitgalio mokykloms ir litua
nistiniams kursams? Neįstengėme įtikinti 
lietuviškų šeimų tėvus, kad šeimose išliktų 
lietuvių kalba? Pasirinkome lengviausią 
išeitį - leiskime nebekalbantiems lietu
viškai, kalbėti angliškai? Šiandien brau
kiame ašarą, kai Vasario 16-osios ar kitas 
mūsų Tautos šventės arba jubiliejaus proga, 
pakreipę galvą bandome suprasti paskaitos 
ar kalbos esmę ir prasmę.

Ar yra dar vilties ratą pasukti atgal? 
Manau, kad yra. Jaunesnioji karta, vyks
tanti į Lietuvą, prašo tėvų pamokyti juos 
lietuviškai, kad nuvykus “tėvynėn”, galėtų 
lietuviškai “pasiklausti kelio”. Galima 
įsteigti “savaitgalio mokyklas” suaugusiems 
ir mokyti juos lietuvių kalbos, istorijos ir 
supažindinti su šiandienine Lietuva. Gali
ma stengtis visus renginius, minėjimus ir 
susirinkimus pravesti tik lietuvių kalboje, 
tuo skatinant jaunimą mokytis lietuvių 
kalbos. Dabar tokia iniciatyva atimama. 
Norintieji likti lietuviais neatstums mūsų 
pastabų ir stengsis susigrąžinti tėvų kalbą, 
kuri dar gyva rusena jų pasąmonėje.

Viktoras Baltutis

Lt. Paraiškas paramai gauti galėjo teikti 
nacionalinės, valstybinės meno ir kultūros 
įstaigos bei organizacijos, viešosios įstaigos, 
profesionalūs meno vadybininkai. Projektai 
vertinti pagal festivalio kultūrinį aktualu
mą, projekto konceptualumą ir idėjos 
originalumą, atsižvelgta ir į kitus festivalio 
organizavimo finansavimo šaltinius bei 
realizavimo galimybes.

Didžiausią 130 000 litų paramą pavė
luotai gavo jau įvykęs tarptautinis kino 
festivalis “Kino pavasaris”. Pažaislio muzi
kos festivaliui skirta 112 000 Lt, B.Dvario- 
no jaunųjų smuikininkų ir pianistų konkur
sui - 80 000 Lt, festivaliui “Muzikinis 
rugpjūtis pajūryje” - 50 000 Lt, Kristupo 
vasaros muzikos festivaliui - 30000 Lt, 
jaunųjų muzikų festivaliui “Sugrįžimai” - 
15 000 Lt, tarptautiniam akordeono mu
zikos festivaliui - 5 000 Lt. Šiuolaikinis šo
kio festivalis “Naujasis Baltijos šokis ’02” 
sulauks 100 000 Lt, o XII tarptautinis mo
dernaus šokio festivalis Kaune - 20 000 Lt.

Tarptautinis teatro festivalis “Naujosios 
dramos akcija” paremtas 50 000 Lt, X 
teatrų festivalis “Šermukšnis” Klaipėdoje
- 10 000 Lt. Tarptautiniam folkloro festi
valiui “Baltica - 2002” paskirta 45 000 Lt, 
VI Tomo Mano festivaliui - 30 000 Lt. Po 
10 000 Lt paskirta Klaipėdos, Kauno ir 
Vilniaus džiazo festivaliams, perpus mažiau
- Birštono džiazo muzikos festivaliui. J radi- 
cinis “Poezijos pavasaris” paremtas 15 000 
Lt, o Tarptautinis vaikų ir jaunimo mados, 
šokio ir modernaus dainavimo festivalis- 
konkursas “Mes ne vieni-2002” -10 000 Lt

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, EUA, BNSirLGTIC biuleteniais.
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BENDRUOMENĖ! BARUO/E Velykos su misijonierium Hermanu Šulcu SDB

Sudiev, kviefheli tu brangiausius,
kuris mus amžiams palikai

Danutės Donielaitės-Karpavičie- 
nės mirtis atėmė iš mūsų dar vieną kū
rybingą menininką ir paliko mūsų 
bendruomenėje tamsią tuštumą. Ir 
nors mes visi žinome, kad mirtis neiš
vengiama, kad kas tik gimė, tas ir 
mirs, kad tai yra kasdieninis reiški
nys, tačiau kai jis mus paliečia asme
niškai, - jis tampa labai skaudžiu 
smūgiu. Ir tada visi griebiamės už am
žinybės idėjos, už atgimimo ir vėl grį
žimo į gyvenimą vilties, kuri yra taip 
sena, kaip ir pats žmogus, pradėjęs 
dar priešistoriniais laikais laidoti savo 
artimuosius. Atgimimo viltį jam liu
dijo pavasarį atgimstanti gamta ir jis 
raižė akmenyse - mirusiųjų paminkluo
se - ženklus, reiškiančius prisikėli
mo, sugrįžimo viltį, gal priminimą 
išėjusiamsugrįžti, pasilikusiam jo sulaukti.

Modemus žmogus laimingesnis, nes po 
saves jis palieka ir save liudi jančius darbus. 
Laimingi tie kūrėjai, kurių darbai liudija 
juos kuo ilgiausiai, ir vieni iš tokių - yra

Danutė Karpavičienė KUNIGAIKŠTIENĖ 
UGNĖ, 1982.

/ Padėka
Nuoširdžiai dėkoju visiems atvykusiems į “Juokų popietę”, o dar labiau - 

visiems taip gausiai prisidėjusiems prie pačio renginio. Būtent, sekantiems 
aktoriams: Algiui Danusui, Eglei Gailiūnaitei, Gintarui Janulevičiui, Jenna 
Kazokaitei, Kate Kazokaitei, Dariui Kazokui, Antanui Kramiliui, Onutei 
Maksvytienei, Viktorui Ratkevičiui, Jonui Šarkauskui ir Aušrai Vegienei. Mūsų 
brangiems muzikantams - Dariui Gakui ir fleitistei Jacintai Mikutei - melodijomis 
taip praturtinusiems žodinę kūrybą. Taip pat ačiū garso tvarkytojui Kajui Kazokui, 
šviesų tvarkytojui Danny Kalėdai, scenos tvarkytojui Rimui Kazokui.

Ypatingas ačiū dailininkams, loterijai aukojusiems savo sukurtus paveikslus: 
Leekai Kraucevičiūtei (laimėjo Darius Kazokas), Stasiui Montvidui (laimėjo Lėta 
Kramilienė) ir Leono Urbono paveikslą laimėjo Vytenis Šliogeris. Ačiū Margaritai 
Bimbienei ir Natalijai Liutikaitei, pardavinėjusioms bilietus, Jadvygai Dam
brauskienei - bilietų kontrolierei, ačiū loterijos bilietų platintojoms - Daliai 
Donielienei ir Michelle Kazokienei. Taip pat esame dėkingi Lietuvių Klubo 
Valdybai už leidimą naudotis Lietuvių Klubo sale.

Nors šį pastatymą buvo labai sunku užbaigti (neturėjom nė vienos repeticijos 
pilname sąstate), tačiau stengėmės kaip išgalėdami. Visų šių žmonių pastangomis, 
Australijos Lietuvių Fondui surinkta: $980.00 už bilietus ir $230.50 už loteriją. 
Viso $1200.50. Nuoširdus ačiū visiems. Genovaitė Kazokienė

Danutė Karpavičienė RUDENS VAZA, 1976

keramikos darbai. Danutė Karpavičienė ir 
buvo keramikė, savo darbuose atskleidusi 
visą savo sielą. Buvo ji ir gera aktorė, bet 
čia tik išpildydavo jai skirtą rolę, savęs 
neatidengdama, kai tuo tarpu kūryboje 
joks kūrėjas negali meluoti, nesvarbu ko
kiose formose ar kokiose žanruose. 1982
metais man teko garbė suruošti Danutės 
pirmą keramikos parodą, kurioje ji atsi
skleidė kaip trapi jautri siela. Žmonės 
žavėjosi jos darbų grakštumu, lengvumu, 
formų bei ornamentų įvairumu. Ji ne tik 
atkūrė gamtiškas gyvūnijos formas, bet ir 
gilinosi į mūsų istorinius aspektus, su
kurdama tradiciškas kunigaikštienių 
figūras. Savo darbuose Danutė parodė 
meilę visai ją supančiai aplinkai, kurdama 
ji atrasdavo laimę bei dvasinę ramybę. Ji 
man pasakojo, kad jai norėtųsi būti už
darytai didelėje, šviesioje studijoje, norėtųsi 
būti atskirtai nuo visų žemiškų negandų ir 
pagundų, norėtųsi per langelį gauti lėkštę 
maisto ir vienumoje dirbti dirbti be at
vangos. Deja, niekas jos neuždarė ir Da
nutės mirtis atėmė visas galimybes sulauk
ti daugiau jos talentingų darbų, kurie jau 
nebepraturtins nei mūsų namų, nei Lie
tuvių Dienų parodų. Tačiau mums lieka 
galimybė gėrėtis jos sukurtais darbais, ku
rie ne tik puošia Australijoje gyvenan
čiųjų namus, bet jau yra nuvežtų ir į 
Lietuvos muziejų.

Danutė į mūsų tarpą atėjo, pražydo 
kaip gėlė ir nuvyto per anksti. Tačiau per 
savo žydėjimą ji pradžiugino ir nušviesino 
mūsų kasdienybę.

Šios netekties metu reiškiu gilią užuo
jautą vyrui Jurgiui, dukroms Laurai ir 
Ramonai su šeimomis, broliui Vytautui su 
šeima, visiems artimiesiems bei draugams.

Genovaitė Kazokienė

Sydnėjaus lietuvių bendruomenė, išsiil
gusi lietuviško žodžio iš sakyklos lietuvių 
pamaldose, laimingu sutapimu jį išgirdo per 
Velykas iš saleziečio kun. Hermano Šulco, 
gyvenančio ir dirbančio Ruandoje, Pietų 
Afrikoje. Velykų mišias jis atlaikė kartu su 
mūsų laikinu kapelionu lenku kun. Jonu 
Stankevičium, kuris, pajutęs mūsų lietuvių 
kalbos ilgesį nuo altoriaus, per du mėne
sius pramoko lietuviškai tiek, kad mišias 
jau laiko ištisai lietuvių kalboje.

Ši Prisikėlimo šventė mums buvo ir tuo 
džiaugsminga, kad bažnyčioje giedojo cho
ras “Daina”, vadovaujant naujajai dirigen
tei Jacintai Mikutei, su tėvais į Australiją per
sikėlusiai gyventi iš Amerikos. Vėlsugriau- 
dė vargonai, valdomi Justino Ankaus.

Misijonierius savo pamoksle kalbėjo 
apie žiaurumus ir neteisybę šių dienų pa
saulyje, kur taip trūksta meilės ir pagarbos 
savo artimui. Ruandoje prasidėjus revoliu
cijai, buvo išžudyta milijonas tucių genties 
žmonių. Žudikai dar ir šiandien nepatrauk
ti atsakomybėn. Jie žudė žmones, pasislė
pusius net bažnyčiose. Jo misijos sodyba ir 
koplyčia sugriauta ir sunaikinta. Kun. 
Šulcas spėjo pabėgti tanko viduje į Nairobį, 
bet visas jo asmeninis turtas ir dokumentai

DIDIS ŽMOGUS
Misijonieriaus kun. Hermano Šulco 

viešnagė Sydnėjuje daug kam ilgai išliks 
atmintyje.

Mano sūnui Mantui ir man penkių va
landų pokalbis uošvių - Romo ir Irenos 
Kalėdų - namuose paliko neišdildomą įs
pūdį ir pasididžiavimą, kad lietuvių tarpe 
turime tokį žmogų, kuris savo gyvenimą 
paskyrė kitų laimei ir gerovei.

“Man nieko nereikia, man rūpi ne tunai, 
o ŽMOGUS”, - kalbėjo I LŠulcas. Kunigas 
su meile ir giliu tikėjimu kalbėjo apie 
Ruandos gyventojus ir vaikų darbštumą. 
Žmonių autentiškumas, tikras nuošir
dumas kun. Šulcui duoda didžiausią dva
sinį atpildą už jo rūpestį našlaičiais bei vie
tiniais gyventojais. Nesaugiam, civilizacijos 
“drąskomam” kraštui turtinga Afrikos 
gamta yra giliai grožio šaknis įleidusi į 
žmogaus dvasią ir visatos pažinimą.

“Aš negaliu palikti tos šalies ir jos 
gyventojų, kai žinau, kaip jais yra manipu
liuojama”, - apie politinius ir kultūrinius 
nesutarimus susijaudinęs kalbėjo ir kartu 
vertino savo misijos reikšmę kun. H.Šulcas. 

Nuotraukoje - prie vakarienės stalo sėdi Lolita Kalėda, Mantas Zegeris, kun. Hermanas 
Šulcas ir Irena Kalėdienė.

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
mūsų visų reikalas

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

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

......... .................................... -............ :----------
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bei bylos buvo išvogti ir sudeginti. Po revo
liucijos jis sugrįžo atgal, kur liko pelenų 
krūvos buvusioje Misijų sodyboje. Neviltyje 
nuvykęs į Vokietiją, kalbėjo per televiziją 
apie šį nelaimigą kraštą. Vokiečiai surinko 
šimtą tūkstančių markių. Tai paskatino 
misijonierių grįžti atgal į Ruandą ir tęsti 
savo pradėtą darbą.

Po pamaldų bendri pietūs vyko Lietu
vių Klube, kur misijonierius parodė skaid
rių ir plačiau papasakojo apie savo misiją 
tarp juodųjų pasauliečių. Velykų antroji 
diena buvo skirta trumpam susikaupimui 
mūsų dvasiniame gyvenime. Parapijiečiai 
turėjo progos atlikti išpažintį ir lietuviškai 
pasiklausyti pamokslo. Tai šviesos prošvais
tės mūsų dvasiniame gyvenime.

Dėkojame brangiam svečiui, atvežu
siam mums Dievo žodį lietuviškai. Ačiū 
Zitai ir Pranui Andriukaičiams, priglaudu- 
siems svečią. Ačiū Vytautui Patašiui, LA. 
Dudaičiams, R.I.Kalėdoms, P.Viržintui, 
V.J.Šliteriams ir visiems kitiems, atvėru- 
siems savo širdį ir pinigines. Tai padės mi- 
sijonieriui toliau tęsti savo darbą Ruandoje.

Balandžio 5 dieną misijonierius per 
Ameriką ir Vokietiją iškeliavo atgal j 
Ruandą. Antanas Kramilius

Daug padėdamas Ruandos vaikams, misi
jonierius neužmiršo ir Lietuvos našlaičių - 
pastatė sodybą Žemaitijoje. Joje šilumą ir 
meilę galės surasti daug nelaimingų 
Lietuvos vaikų. Tikroji meilė niekada ne
siekia naudos. Tai parodo ir kitas pavyzdys, 
kad jam į pagalbą tvarkyti sodybą Lietuvoje 
iš Vokietijos atvažiuos 88 metų motina. 
Bejv kun. Hermano mama net šešerius 
metus darbavosi Ruandoje: išmokė vaikus 
virti lietuviškus valgius ir lietuvių kalbos. 
Nustebino mus ir tai, kad kunigas, visą 
gyvenimą negyvenęs Lietuvoje, neužmiršo 
lietuvių kalbos ir net žemaičių tarmės. 
Posakiai: “Pasisubinėkim dat” ar “šnekalą 
paduokit”, - tai tik žiupsnelis iš H.Šulco 
turtingo Lietuvių kalbos žodyno.

Paprastas ir šiltas kun. Hermano Šulco 
bendravimas bylojo apie nepaprastos eru
dicijos ir dvasios žmogų. Tai žmogus, kuris 
savo pavyzdiu moko mus galvoti, gyvenime 
daugiau “duoti” negu “imti”. Ačiū kun. 
H.Šulcui už viešnage tolimojoje Austra
lijoje ir telydi jį sėkmė visose misijose.

Lolita KALĖDA
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Lietuva iš arti_________________
Bronius Žalys LAIŠKAI iŠ VILNIAUS

Greičiausiai - jei kas ir pastebėjo, kad 
“Mūsų Pastogėje” nebepasirodo Žalio 
reportažai iš Vilniaus, pagalvojo - aptingo 
senis!.. Bet tai gryna netiesa. Jis “vargšas”, 
nuo praėjusių metų galo, t.y. gruodžio 22 
dienos, šešias savaites pragulėjo vienoje 
Vilniaus ligoninėje, o kitas penkias - 
gydytojų priežiūroje - namuose... Priežastis 
- uždelsta inksto operacija!... Taigi, pasi
taiko “juokingų dalykų” ir smarkiausiems 
mūsų (švelniai sakant), kad ir Vilniuje 
gyvenant!..

O Vilnius jau pavasarėja!.. Nors ret
karčiais dar ir pasninga, bet tai daugiau tik 
dėl mados - sniegas vargiai tepasiekia 
Žirmūnų “kaimo” vejas. Einant i parduo
tuves ar pasivaikščioti, be šilto palto iškišti 
nosį i gatvę vis dar nesinori, nes beveik visą 
laiką pučia šalti vėjai. Vidurdieniais tem
peratūra jau siekia 6-8 laipsnius šilumos 
ir paneriu parkų medžiai sunkiai suvaldo 
savo pumpurus, norinčius išsiskleisti žiedais 
ir lapais. Dabar jie lyg didelės “bonbonkės”, 
aplipę medžių šakas didžiuliais pumpurais, 
laukia nesulaukia, kada gi ateis jų eilė 
pražydėti, sužaliuoti?

Vilniuje yra tokia lyg ir mada, kad 
mažiau turtingi miesto gyventojai pavasario 
-vasaros-rudens metu išsikelia gyventi į 
užmiesčiuose turimus sklypelius - sodus, 
daržus. Paprastai ant jų stovi namukai. 
Dabar jau pasidėjo lėta “evuakacija” į 
užmiesti. Dar po savaitės, kitos ir ji taps

Slaptų atostogų atgarsiai

Premjeras Atgintas Brazauskas (centre) stovi kryžkelėje. Kairėje - (buvusi ?) žmona 
Julija Brazauskienė. Dešinėje - draugė Kristina Butrimienė.

Lietuvos premjero Algirdo Brazausko ir jo draugės išvyka į Egiptą sukėlė platų šurmulį 
Lietuvos spaudoje ir visuomenėje. Šitaip komentavo “Lietuvos ryto” vedamasis. Red.

Socialdemokratų lyderis, kadenciją 
baigęs Prezidentas ir premjeras Algirdas 
Brazauskas pateko į keblią situaciją. Pa
aiškėjo, kad visuomenei premjeras iki šiol 
buvo vedęs, o artimiausiems bendražy
giams - išsiskyręs. Tokia dviprasmiška si
tuacija - ne naujiena. Prieš penkerius 
metus A.Brazauskas teigė, kad jį slegianti 
praeities kupra, todėl jis daugiau negali 
valdyti valstybės ir to nebedarys. Po kiek 
laiko tautai viešai duotą pažadą nebeval
dyti A.Brazauskas sulaužė.

Pernai prieš pat tapdamas premjeru 
A.Brazauskas žurnalistų buvo pagautas 
meluojant dėl slaptos savo kelionės į 
Maskvą ir susitikimo su Rusijos dujų 
bendrovės “Hera” vadovu l.Makarov.

Darvakar iš ryto (balandžio 15 d.) la
biausiai iš visų šalies politikų A.Brazaus- 
ku pasitikinti tauta buvo įsitikinusi, kad 
premjeras - vedęs. Taip visur sakydavo ir 
rašydavo pats A.Brazauskas. Taip iki 
vakardienos pietų buvo teigiama ir ofi
cialioje A.Brazausko biografijoje, pateik
toje Vyriausybės interneto tinklapyje, bei 
jo užpildytoje turto ir pajamų deklaracijoje.

Vakar priešpiet žodis “vedęs” iš ofi
cialios A.Brazausko biografijos staiga 
dingo. Po slaptų atostogų Egipte, kur 
A. Brazauskas vyko su savo drauge, visuo
menei staiga buvo pateiktos dvi svarbios
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beveik masinė, mat reikės sodinti daržoves, 
purkšti vaismedžius, perkasti žemę. 
Neretai kai kurie ne tokie turtingi 
vilniečiai, pardavę savo butus mieste, visam 
laikui persikelia gyventi į sodų rajonus, 
esančius už kelių-keliolikos kilometrų nuo 
Vilniaus centro. Čia gyvenant mokami 
mažesni mokesčiai, pigesnis pragyveni
mas. O norint apsipirkti, jei neturi savo 
mašinos, gali važiuoti troleibusu.

Pačiame Vilniuje gyvenimas visada 
verda - įvairiausi renginiai, koncertai, 
parodos, turgai, visokiausi susiėjimai vyksta 
kasdien. Gal ir neturtingas Vilnius, bet jau 
visokiais renginiais retas miestas jį 
pralenks!.. Gal visa tai sulėtės vidurvasa
ryje, kai pasiturintieji ir naujieji Vilniaus 
turčiai išvyks į užsienius ar bent jau į pa
jūrį, kai nebeveiks teatrai. Bet Vilnių už
plūs turistai iš kitų kraštų - Japonijos, Rytų 
Europos, net iš Amerikos (gal vienas kitas 
ir iš Australijos?).

Per TV, spaudą ir visokiais kitais būdais 
Vilniuje ir, manau, visoje Lietuvoje rekla
muojamas senosios Žemutinės Vilniaus 
pilies atstatymas, kas norima padaryti iki 
2009 metų - pirmojo Lietuvos paminėji
mo Europos metraščiuose. Šis reikalas 
buvo platokai svarstomas ir praeitame 
Pasaulio Lietuvių Seime. Tiesą pasakius, 
svarstymas, pritarimas yra vienas dalykas, 
pinigai - kitas! Šios idėjos propaguotojai 
skelbia, kad jei kiekvienas gyvas lietuvis 

žinios. Pirmoji skelbė, jog Vyriausybės va
dovas jau seniai yra išsiskyręs. Antroji - 
netrukus premjeras ves savo draugę, 
sostinės “Draugystės” viešbučio direktore 
Kristiną Butrimienę.

Galbūt kažkaip dar galima suprasti tai, 
kad nei iki šiol Algirdo Brazausko sutuok
tine laikyta Julija Brazauskienė, nei prem
jero draugės vyras Antanas Butrimas prieš 
porą dienų savęs išsiskyrusiais žmonėmis 
nelaikė. Gal iš tiesų Lietuva yra tokia 
stebuklų šalis, kurioje galima išsiskirti, 
nepranešus apie tai savo žmonai ar vyrui. 
Bet net ir tokioje šalyje sunku suprasti, 
kodėl beveik 70 metų nugyvenęs Vyriau
sybės vadovas slepia faktą, jog išsiskyrė su 
žmona. Kiek dar būtų trukęs šis prem
jero melas, jei ne skandalinga kelionė Į 
Egiptą?

Dar prieš mėnesį premjeras viešai 
moralizavo Lietuvos jaunimą, praktikuo
jantį gyvenimą susidėjus, be santuokos 
įforminimo. Ar šiaip vertinsi, ar taip, 
premjero kelionė į Egiptą yra tipiškas 
gyvenimo susidėjus pavyzdys. Vadinasi, 
vieni moraliniai standartai - tautai, kiti - 
Vyriausybės vadovui?

Skyrybos šiandien pasaulyje yra beveik 
toks pat dažnas reiškinys kaip ir vedybos. 
Todėl žinia apie tai, kad aukšto rango 
politikas meluoja, jo autoritetui net ir 
.Lietuvoje gali pakenkti daug labiau nei

Bronius ir Palmyra Žaliai Velykų dieną prie Neries 
(Lazdynuose). Palmyros rankose - žibutės.

Nuolr. Igno Krupavičiaus.

prie to prisidėtų su $10, tai surinktos sumos 
su kaupu pakaktų Žemosios Vilniaus pilies 
atstatymui. Bet ar visi prisidės? Žinoma, 
užsienio lietuviams tie $10, galima sakyti, 
yra juokai!

Iš po ligos “didelių kelionių”, kad ir po 
Vilnių, dar nedarau, bet balandžio 3 d., 
gavę kvietimus iš rengėjų - Lietuvos 
žurnalistų ir Karališkosios Bajorų sąjungų 
- atsiradome Vilniaus Rotušės salėje, kur 

žinia apie abiem pusėms priimtinas 
skyrybas. Kitaip sakant, premjeras suklupo 
lygioje vietoje. Ar ne per dažnai šis politikas 
meluoja? Jei Vyriausybės vadovas dėl tokių 
menkų dalykų apgaudinėja visuomenę, kas 
gali paneigti, kad to paties jis nedaro ir 
priimdamas svarbius valstybei politinius ir 
ypač ekonominius sprendimus?

Jei jau teigiama, jog premjeras ir jo 
draugė yra seniai išsiskyrę, jei su ja Algirdas 
Brazauskas kartu ir atostogauja, o dabar 
dar ir rengiasi vesti, kaip vertinti faktą, kad 
Vyriausybės priėmimai, A.Brazauskui ta
pus premjeru, pradėjo vykti Kristinos Butri
mienės vadovaujamame viešbutyje? Arčia 
nėra viešųjų ir privačių interesų susikirtimo?

Šalies visuomenė tūžta, kalbėdama apie 
korupciją, iždo vagystes, politikų vykdomą 
savo bičiulių ir giminaičių protegavimą 
biudžeto sąskaita, bet daugelio žmonių 
nuotaikos iškart apsiverčia aukštyn 
kojomis, kai tik nedorai besielgdami įkliū
va jų mylimi politikai. Dvigubais moralės 
standartais politikai galės vadovautis tol, 
kol tokį jų elgesį tvers rinkėjai.

Nei publikacijos apie Algirdo Bra
zausko 1990 metais per patį Maskvos 
vykdomos ekonominės Lietuvos blokados 
įkarštį vykdytas asmenines statybas, nei 
pernai žurnalistų demaskuotas jo melas dėl 
kelionės į Maskvą nesukomplikavo šio 
politiko karjeros. Seimo pirmininko Ar
tūro Paulausko, neteisėtai atsitverusio 9.2 
aro svetimos žemės, šalininkai taip pat 
nieko bloga tokiame socialliberalų lyderio 
elgesyje neįžvelgė.

Todėl nesunku suprasti, kodėl kairioji 
Seimo dauguma rengiasi atstatydinti Etikos 
ir procedūrų komisijos pirm. A-Salama- 
kiną. Šis socialdemokratas iki šiol nepa
kluso dvigubų standartų praktikai, todėl 
vienodais moraliniais kriterijais bando 
vertinti ir pozicijos, ir opozicijos veikėjų 
nuodėmes.

Visuomenė, leidžianti savo išrinktie
siems naudotis dvigubais moralės stan
dartais, artėja prie pavojingos ribos, 
leidžiančios pateisinti bet kokį melą, 
vagystes, smurtą. □ 

buvo prisimintos JAV mi
rusio žurnalisto, visuome
nininko. Vytauto Gedgau
do 90 gimimo metinės.

Vytautas Gedgaudas 
(g. 1912 Rusijoje-m. 1999 
JAV), Žemaitijos bajorų 
atžala, kelis dešimtmečius 
dalyvavo lietuviškoje veik
loje, redagavo JAV tauti
nės pakraipos laikraštį 
“Dirvą”, rėmė studijuo
jantį jaunimą.

Velionio prisiminimą 
pravedė žurnalistas Do
mas Šniukas. Minėjimo 
programoje dalyvavo Vi
lius Bražėnas, Laimonas 
lapinas, pažinojusieji velio
nį. LR Prezidento vardu 
žodį tarė p. Meška. Protar
piais programą skaitiniais 
papildė akt Virginija Ko- 
chanskytė ir dainomis - 
solistė Judita Lcitaitė. Ve
lionį prisiminė ir Lietuvos 
Ba jorų s-gos vadė Undinė 
Nasvytytė bei Vilniaus ba
jorų kancleris prof. Kons

tantinas Bagdonas. Minėjimo pabaigoje 
velionio žmona Stefa Gedgaudienė stu
dentams įteikė Gedgaudų stipendijas. 
Įteikdama premijas p. S.Gedgaudienė 
palinkėjo: “Lietuvos ateitis jūsų rankose!.. ” 

Daug linkėjimų iš pavasarėjančio slau- 
naus Vilniaus miesto visiems “MP” skaity
tojams, o daugiausiai - redaktorei ir jos 
talkininkams! Jūsų

Bronius Žalys

Jurginių papročius 
priminė šventė

Sekmadienį (balandžio 20 dieną) 
Lietuvos liaudies buities muziejus 
Rumšiškėse visus pakvietė į tradicinę 
Jurginių šventę. Jos metu, kaip praneša 
.ELTA, buvo prisimintos prieš du šimt
mečius mūsų protėvių puoselėtos Jurginių 
tradicijos. Tradiciškai pagrindinis šventės 
akcentas buvo arkliai, kuriais buvo galima 
pasivažinėti ir pajodinėti. Taip pat vyko 
įvairūs Jurginių žaidimai, šokiai, rateliai, 
kepama kiaušinienė.

Per Jurgines pirmą kartą po ilgos žie
mos iš tvarto išvesdavo gyvulius, mat 
Šv.Jurgis turįs pamatyti, kiek gyvulių laiko 
gaspadorius, su jais pasikalbėti. Sako, kad 
tą dieną gyvuliai meldžiasi, o Šventas 
Jurgis, jodamas ant balto žirgo, laimina 
laukus ir būsimą derlių. Gyvulius išginda
vo su tam tikromis apeigomis, burtais, 
juos smilkydavo verba ar kitomis šventin
tomis žolelėmis, paglostydavo žilvičio su 
“kačiukais” šakele, po slenksčiu padėda
vo kiaušinį ir užrakinę spyną tikėjo 
užrakinsią vilkui nasrus.

Jurgines labiausi švęsdavo arkliaganiai, 
kuriems šeimininkės negailėdavo kiaušinių, 
sūrio, lašinių, sviesto, pyragų.

Per Jurgines seniau su gyvuliais, ypač 
arkliais, nieko nedirbdavo, žmonės mel
dėsi, kad Šv.Jurgis saugotų juos ir jų 
gyvulius nuo visokių nelaimių. Žirgus ryte, 
dažnai dar prieš saulėtekį, prausdavo, 
maudydavo, kad būtų sveiki.

Giesmėmis, dainomis ūkininkai pra
šydavo Šventąjį Jurgį atrakinti žemę, leisti 
žolei augti, duoti gaivinančios rasos. Rytų 
Lietuvoje Jurginių giedojimas tęsdavosi 12 
dienų. Buvo giedama stovint ant kalnų, 
sėdint ar stovint ant tvorų.

Mažiau negu prieš šimtą metų visoje 
Lie tuvoje buvo paprotys per Jurgines kepti 
apeiginę duoną. Šv.Jurgio, gyvulių globėjo 
dieną, nevalgydavo mėsos. Per .Turgines, 
kaip ir per Velykas, daužaudavo, ridendavo 
margintus kiaušinius, Šv.Jurgiui aukodavo 
kiaušinius, sūrį, sviestą. įj
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FTliutės kampelis
Sovietiniai atgarsiai

Daugelio sovietmečio įžymybių pavardės dabartinei kartai Įk , > > 
tikriausiai nieko nebereiškia, bet įdomu pažiūrėti, kokiems IT 
žmonėms jos tais laikais buvo pritaikytos. ®«

Andropovas II (labai griežtas). Chruščiovas (plikis; protingas, mokantis 
rašyti skundus j ministerijas). Furceva (gerokai paplitusi pravardė: degtindarė 
"kaimo valdžia”; vyras ją visur vežiojasi, kaip Chruščiovas Furcevą; jos vyro 
pravardė Chruščiovas ; dykaduonė, stora, pasipūtusi; išdidi). Gagarinas (irgi 
dažna pravardė; greitai važinėja motociklu, sunkvežimiu ar traktorium; greitai 
važiuodamas “skrido” į griovį; rusas, dirba su traktorium, kuris nuolat genda; 
retai būna namie, vis “skrajoja” po kaimą: vaikystėje mėgo šokinėti nuo stogo). 
Tokie žmonės dar dažnai vadinami Kosmonautais.

Berija (piktas; įkyrus, landus). Leninas (plikagalvis; dažnai kartoja: “Leninas 
mus į šviesų kelią atvedė”; šviesesnio veido už kitą bendrapavardį, kurį dėl jo 
tamsaus gymio vadina Stalinu. Stalinas (tamsaus veido; nešioja ūsus; despotiško 
būdo; jo tikra pavardė Stalauskas). Lenino Anūkas (užaugęs vaikų prieglaudoje). 
Mičiūrinas (mėgsta obuolius; vogė obuolius iš sodo; sodininkas - aliuzija į sovietinį 
selekcininką Mičiūriną). Trockis (dažnai keičia politines pažiūras - aliuzija į 
bolševikų veikėją Trockį). Tereškova (moters tikras vardas Valentina - aliuzija į 
sovietinę kosmonaute Valentiną Tereškovą).

Paplito ne tik naujos santvarkos pavardės, bet ir kasdieninėje kalboje atsiradę 
nauji žodžiai buvo pritaikyti pravardėms. Pav. aukšto ūgio žmogus, vieton Aukš
tuolio ar Ilgūno pravardės, gauna pravardę Armatūra. Ostankino Bokštas (Maskvos 
televizijos bokštas), Šviesoforas. (Šviesoforu taip pat imtas vadinti raudono veido, 
arba dažnai keičiantis drabužius, mėgstantis įvairiai rengtis žmogus).

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO

Gerb. Redaktore,
Noriu papildyti kariūno A.Malinausko 

prisiminimus (“MP”, Nr. 11) apie Mari
jampolės Vietinės Rinktinės dalinį.

Buvęs kariūnas (studentas) Stašaitis 
apsirengęs atrodė kaip Hitleris. Aš ypač 
prisimenu jo batus, kurie jį parnešė iš 
Stalingrado: kojų pirštai išlindę. Kai jis 
lankė kap. Šukio dalinį ir rėžė prakalbą, jį 
areštavo puskarininkis “Kirvis” ir užrakino 
į sandėliuką. Gal buvo gerai galvota.

Narsūs kariūnai apžiūrėjo užraktą ir 
nutarė, kad medis neatlaikys plieno baro 
spaudimo. Po kelių bandymų spyna nu
krito ir - “I litleris” laisvas. Tada, kad nerei
kėtų plaukti per Volgą, po kelių gurkšnių 
buvo pakeista į plaukimą per Šešupę. Čia 
buvo pastatyta pora butelių “samagono”, 
nes kapitonas mus kariūnus apgavo ir mes 
savo davinio negavome (1000 vyrų po 250 
mlg). Taip “Hitleris” plaukė per Šešupę. 
Jis, žinoma, negrįžo, bet buvo pusiau par
neštas. Žinoma, buteliai buvo ištuštinti 
Kauno būrio šauniausių kariūnų. Po to 
narsuoliai ramiai numigo.

Dar reikia pridėti apie “neribotas atos
togas”. Kariūnai turi būti dėkingi kariūnui 
Rutkauskui, vadinamam “generolu”. Jis 

buvo iškviestas vertėju į Rygą gen. Plecha
vičiaus ir atvežė nuo jo asmenišką laišką- 
įsakymą pulk. Vcrteliui. Laiškas mums 
buvo perskaitytas arklidėse (virš 1000 vyrų), 
ne viešai. Buvo patarta kariūnams nežymiai, 
taikiai prapulti. Gal būtume žuvę ne 50, 
bet daugiau. Su pagarba, buvęs kariūnas

Jonas Rakauskas, Darwin

Siunčia linkėjimus
Mėgstąs dažnai keliauti po pasaulį, 

ilgametis MP prenumeratorius ir ben
dradarbis melbourniškis Rcno Čėsna 
siunčia linkėjimus MP redakcijai ir 
skaitytojams. Šiuo metu jis lankosi Karibų 
Salose, Bahamuosc, Trinidade ir t.t. Atvi
rutėje, kurią jis pasiuntė iš Mergelių Salų 
(British Virgin Islands), jis sakosi esąs labai 
patenkintas, kad per šiuos plotus jis pasi
rinko keliauti buriniu laivu. Tai jau jo antra 
kelionė per šias egzotiškas jūras bei salas.

Gerb. Redaktore,
Aprašyme apie Adelaidės Lietuvių 

Katalikių Draugijos veiklą, pabaigoje, 
pristatant naujai išrinktą Valdybą, pra
leidau T.Gasiūnienės pavardę. Norėčiau šią 
klaidą ištaisyti.

Viktoras Baltutis

Gerb. Redaktore,
Tikrai malonu, kad į mano sportinius 

pasisakymus atsiliepė “Kovo” veteranai, 
Vincas Binkis ir Nita Wallis. Kaip sako 
Vincas, aš visą gyvenimą kovojau už lietuviš
kus sporto klubus, jų komandas. Ir man vado
vaujant “Kovui”, ALFAS Valdybai vežant 
mūsų sportininkus į Ameriką, Kanadą, Lie
tuvą, lietuviškumo reikšmė buvoypačžiūrima.

lačiau gyvenimas eina pirmyn, mes vete
ranai senstam ir daugelisjau pasitraukė iš bet 
kokio ne tik sportinio, bet ir lietuviško gyve
nimo. Lieka jaunimas, o jie nelabai prie mūsų 
prisijungia. Paskutiniame metiniame “Kovo” 
susirinkime, iš buvusio didžiausio mūsų sporto 
klubo į susirinkimą atėjo vos tik 15 žmonių. 
Kai reikėjo papildyti Valdybos narius, kurių 
liko tik 4, tai nė vienas iš ten buvusių nesutiko 
įeiti į Valdybą. Iš čia ir yra kilęs tas didžiulis 
ateities rūpestis, nes kaip ir tu, Vincai, aš bu
vau vienas iš “Kovo” pradinių steigėjų, aktyvus 
sportininkas, treneris irvadovas. Todėl maty
damas klubo skilimą ir liūdną ateitį, noriu, 
kad visi vieningai dirbtų gražiame mūsų klube.

Kas liečia australų užplūdimą j mūsų 
klubus ar sporto šventes, tai tie laikai jau seniai 
praėjo, nes dabar, ypač krepšinyje, tik mes 
galime daug ko pasimokyti. Lieka tik vaikai, 
kurie mokyklose susidraugauja tarpusavyje ir 
žaidžia kartu. Vien tik dėl to buvo priimtas 5- 
kių svetimtaučių krepšininkų leidimas žaisti 
mūsų šventėse, tai taikant tik jaunimui. 
Pradžioje, kai šis nutarimas buvo priimtas, tai 
turėjo būti komandoje du lietuviai. Tačiau, 
kada ir kas lietuvių skaičių pakėlė iki 3-jų? Ir 
šis kvailas pakeitimas labai pakenkė kai 
kurioms mūsų jaunimo komandoms. Jos ne
galėjo dalyvauti Canbcrroje, ir jei tai nebus 
pakeista, ir Adelaidėje nedalyvaus.

Būnant Geelongc mano anūkas ir anūkė 
paklausė manęs, kodėl jie negali dalyvauti lie
tuviškose sporto šventėse ir ten už “Vytį” žaisti 
krepšinį. Jie savo metų komandose turi tik 
po 2 lietuvius, kiti -svetimtaučiai, nors treneris 
yra jų tėvas, žinomas mūsų krepšininkas. 
Neseniai jų “Vyčio” komandos laimėjo savo 
varžybas.

Tai dėl to, mielas Vincai, aš ir pakeičiau 
dūdas ir noriu, kad jos dabar padėtų ir pri
trauktų daugiau mūsų jaunimo, o neatmestų 
jį. O į mano klausimą, kodėl australiukai 
vaikai jau nuo pirmųų metų, kai žaidžia su 
mumis, gali pilnai dalyvauti mūsų šventėse, 
kai jų tėvai, ilgamečiai klubų nariai ir net 
garbės nariai, negali oficialiai šventėse daly
vauti, neatsakė nė vienas. Ar tai nėra maža 
diskriminacija? Iii, Nitą, teisingai apibūdinai 
patrioto sąvoką, tik gal nenorėjai ir neparašei, 
kad lietuvis patriotas turi būtinai mokėti 
lietuviškai kalbėti ir savo vaikus to mokinti. 
Tik per kalbą ir mūsų tauta išsilaikė šimtus 
vergovės metų. Antanas Laukaitis

Apmąstymai
Mirtis kartais bejėgė prieš norą gyventi. 

Džiugu, kad žmonės, sulaukę brandaus jubi
liejinio amžiaus, neketina nei pasenti, nei 
pradėti ilsėtis, nei sirgti senatvės ligomis... 
Yra žmonių, kurie gyvena iki vėlyvos senat
vės, išlieka darbingi, netampa našta kitiems, 
nors nėra sveikuoliai: ir rūko, ir išgeria, ir 
serga senatvės ligomis. Kiti net pasveiksta 
nuo sunkiausių ligų - vėžio, ir išlieka gyvi. 
Aš dažnai susimąstau, kodėl taip yra? Fa
talistai pasakytų: toks likimas, tiek mums 
skirta. Medikai sakytų, kad lemia žmogaus 
imunitetas, o psichologai papildytų, kad 
ilgiau gyvena sveiki ir savo gyvenimu paten
kinti žmonės. Tai priklauso nuo sąmoningo 
noro gyventi. Gyventi, veikti sau ir kitiems. 
Toks troškimas ir stiprina žmogaus imunitetą.

Yra daug pavyzdžių, kai išėjęs į pensiją 
žmogus pasijunta niekam nereikalingas. 
Patys save “nurašo”, tiesiog akyse sunyksta 
ar net numiršta. O tie, kurie pasineria į kitas 
prasmingas veiklos sritis, išgyvena tarsi 
antrąją jaunystę. Psichologai, tyrę grupę 
žmonių, pasveikusių nuo trečios ir ketvirtos 
stadijos vėžio, nustatė, kad jie visi turėjo ypa
tingų asmenybės savybių: buvo originalūs, 
nepriklausomi, drąsūs, kūrybingi, lankstūs, 
dvasingi, gerbė ir mylėjo save. Pasitikintys sa
vimi, sugebantys rasti pasitenkinimą darbe, 
turintys aiškius gyvenimo tikslus ir siekius. 
Tokie nugalėjo vėžį ne tik psichologiškai, 
bet ir fiziologiškai. Psichologai apibrėžė ir 
tipišką vėžinę žmogaus asmenybę. Tai - 
žmonės, nuolat užgniaužiantys, slopinantys 
neigiamas emocijas, nepasitikintys savimi, 
negarantuoti savo ateitimi, visko bijantys, 
bejėgiški, priklausantys nuo kitų žmonių, 
puola į neviltį... Tokiems sunkiau nugalėti 
ligas, tačiau likimą galima permaldauti. 
Gerai pati įsitikinau per trisdešimt metų 
dirbdama medicinos srityje. Savo šeimoje 
ištisai turėjau ligonius. Pastarasis Australi
joje itin gyvybingas. Nuo dažnų insultų 
paralyžuotas, bloga širdimi, privertė save 
gyventi iki šios dienos. Gydytojai buvo at
sisakę jam daryti širdies kraujagyslių pa
keitimo operaciją, nes manė, kad jis jos ne
atlaikys. Ligonis turėjo begalinį norą gyven
ti ir maldavo padėti jam. Pagaliau vienas 
širdies specialistas paralyžuotam žmogui 
sutiko atlikti kaip bandymą tą sudėtingą 
operaciją, pakeičiant penkias širdies krau
jagysles, kad maitintų širdį. Ir nenusivylė. 
Ligonis savo energija ir noru gyventi nuga
lėjo mirtį ir gyvenimas jam dovanojo jau 6 
metus gyvenimo, irdarpratęs. Todėl mirtis 
bejėgė prieš norą gyventi. Kartais ją galima 
ir permaldauti. Tokia mano nuomonė ir 
įsitikinimas bei sava patirtis.

M.D. Svaldcnicnė
Blakehurst, NSW

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Širdį žudantis bėgimas, 
Nepatirta baimė ima, 
Pijušėlj praryt nori, 
Nematytas sutvėrimas! 
Šioj keistoj aplinkumoje, 
Visai nebeklauso kojos!

Radęs stiprų eukaliptą, 
Dulkė šoko aukštyn lipti, 
Lyg eilutėj iš dainelės: 
“Skautas lipa į medelį!’' 
Paskui jį be sustojimo, 
Šliaužia baisus sutvėrimas!

Dulkei mažai liko vilties, 
Likt gyvam šitam medyje, 
Aplink baisių žvėrių iltys, 
Taikos griebt už gerklės Pijų! 
Jis jau proto gal netekęs, 
Kerta žemyn savo šaką!

Iš visų jėgų Pijušas,
Su viltim “mama” sušuko, 
Baisaus sapno lyg nebūta;
Lyg burtų lazda pamojus,
Dingo tie baisūs pavojai,
O aplink - šventa ramybė!

__________ Stasio Montvido eilės ir piešiniai
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Viešnagė Geelonge
Po poros metų nebuvimo vėl teko 

nuvykti ir svečiuotis gražiame Geelonge. 
Pats miestas daug kuo nepasikeitė, tik 
pajūrio pakrantė dabar labai išgražinta ir 
čia lankosi daug turistų, atvažiuojančių 
ekskursijų autobusais ir privačiai. Kitas 
dalykas, kuris pastebimas Sydnėjuje ir 
kituose didžiuosiuose mūsų miestuose, tai 
nebuvimas čia azijiečių. Čia nėra didelio 
biznio ir jų nėra. Mano apsilankymo proga 
buvo Sofijos Obeliūnienės 80-ties metų 
jubiliejaus šventimas. Visa Obeliūnų šeima 
čia labai gerai žinoma. Tėvas Adolfas nuo 
pat pirmųjų įsikūrimo dienų buvo sporto 
ir visuomenės veikėjas, o abu sūnūs-Jo- 
nas-Vytautas ir Kęstas - žinomi sporto bei 
bendruomenės veikėjai. Jiems aktyviai 
padeda ir žmonos.

Geelongas man pačiam yra labai 
artimas ir mielas miestas. Čia pirmą kartą 
per III-ąsias Australijos lietuvių krepšinio 
varžybas, kartu su Sydnėjaus “Kovu”, 
laimėjome Australijos lietuvių čempionų 
vardą. Iš čia mes sudarėme I-ąją ALFAS 
Valdybą su jau mirusiais Vladu Daudaru, 
Vytautu Šutu ir manimi. Nuo tada, vietoje 
krepšinio varžybų, prasidėjo mūsų sporto 
šventės, kurios sėkmingai tęsiasi iki dabar.

Iki jubiliejinės 80-mečio šventės likus 
dar keletui dienų, labai įdomų vakarą su 
puikia šeimininkės Jovitos vakariene, 
praleidau savo seno sportinio prieteliaus 
Kajos Starinsko šeimoje. Čia buvo ir 
žinomas sporto bei bendruomenės veikėjas 
ir “bosas” Stasys Šutas, nepavargstančioji 
Geelongo veikėja ir darbuotoja Genė 
Valaitienė su vyru bei kiti. Prisiminimų ir 
kalbų netrūko ir net nepastebėjau, kaip 
atėjo laikas skirstytis.

Geelongo lietuvių bendruomenė savo 
skaičiumi nėra gausi, tačiau savo gražia

kur - kaip?
veikla gali būti daug kam gražiu pavyz
džiu. Po buvusios prieš kelis metus 
skaudžios nelaimės, kada sudegė bendruo
menės namai su visu ten buvusiu turtu ir 
sportininkų laimėtomis dovanomis, ben
druomenės vadovai, ypač su visame 
Geelonge gerai žinomu biznieriumi, spor
tininku ir sporto vadovu Stasiu Šutu, gavo 
ilgam laikui išsinuomoti puikias, savi
valdybei priklausančias dideles patalpas. 
Jose dabar yra šio miesto Lietuvių Namai 
su gražia sale, kitais kambariais, virtuve ir 
šalia esančiu parku. Svarbiausia, kad 
nuoma yra maža, o ateityje gal visą šią 
patalpą bus galima net nupirkti

Kaip tik vieną vakarą čia vyko Valdybos 
susirinkimas, o šalia buvo žaidžiamas 
bilijardas, kuris čia žaidžiamas du kartus 
per savaitę. Šalia visų vietinių reikalų, aš 
Valdybai pasakiau, kad Dzūkijos Leipalin
gio vargšams našlaičiams renku aukas, 
kurios jiems bus įteiktos šią vasarą. Nieko 
nelaukęs Valdybos pirm. St Šutas paaukojo 
100dolerių,opasitarusiValdyba Geelongo 
lietuvių vardu paaukojo dar 200 dolerių. 
Ačiū labai Tarp kitko, jeigu kas dar norėtų 
paaukoti šiems vargšams Dzūkijos našlai
čiams, tai prašau pinigus siųsti mano vardu: 
18 Miller Ave, Ashfield, NSW 2131.

Ir pagaliau - graži šeštadienio popietė. 
Reginos ir Jono gražiame name jau vyksta 
paskutiniai pasiruošimai pagerbti savo 
mamą ir uošvę 80-ties metų proga. O sve
čių privažiavę: iš Melboumo - prof. Algis 
Vingrys su žmona ir savo mama, skautų 
nepavargstančia veikėja ir tuntininke Da
nute Lynikiene, Geelongo ungurių kara
lius, buvęs ilgametis Apylinkės pirmi
ninkas Otto Šrederis, kitas sūnus Kęstas 
su šeima, Reginos mama Valė iš Sydnėjaus 
ir, žinoma, puikūs jubiliatės anūkai Pats 
didysis šeimos galva Adolfas Obeliūnas 
tikrai džiaugėsi ir didžiavosi savo tokia 
gražia lietuviška šeima. Šventinis balius 
buvo tikrai karališkas, o nuotaika, svei
kinant visai j 80-metę nepanašią jubiliatę, 
visą vakarą buvo jauki ir graži. Sugiedo-

Geekmgo “Vyčio” piknike. Iš kairės: svečias Antanas Laukaitis, “Vyčio” pirmininkas 
Aleksas Wiasak, ALB Geelongo Apylinkės Valdybos pirmininkas Stasys Šutas.

jome “Ilgiausių metų” ir palinkėjome So
fijai dar daug ir gražių gyvenimo metų. 
Gražių sveikinimų ji gavo iš savo bendruo
menės draugų ir vietinės radijo lietuviškos 
valandėlės.
Sporto klubo “Vytis” gegužinė

Balandžio 14 diena, gražus sekma
dienis. Šią dieną sporto klubas “Vytis” 
suruošė metinę gegužinę - pikniką, kuris 
vyko Lietuvių Namuose ir šalia esančiame 
parke. Jau iš tolo sklido skanūs kepsnių 
kvapai, kurių vyriausias kepėjas šį kartą 
buvo senas vytietis australas Bruce. Šalia 
kepimo krosnies buvo stalai su visais 
valgiais, kuriuos paruošė nepavargstančios 
vytietės. Gi bilietus maistui gauti parda
vinėjo Klubo iždininkas lenkas. Be lietuvių 
darbavosi ir kiti Klubo nariai nelietuviai 
kurie jau daug metų yra labai aktyvūs 
vytiečiai, o jų vaikai žaidžia su mūsų 
lietuviukais krepšinį. Tai yra gražus ben
dradarbiavimas. Klubo pirmininkui Alek
sui Wiasak, kurio žmona buvusi žymi 
sportininkė Simoneta Visockaitė, pa

sveikinus gausiai susirinkusius svečius, 
prasidėjo sportinės pikniko varžybos. Labai 
įdomus buvo vaikų ir suaugusiųjų bėgimas 
maišuose, metimas į tolį didelio guminio 
bato, golfo sviedinuko į tolį mušimas, rugby 
sviedinio spardymas ir pats įdomiausias - 
tarp dviejų partnerių, vis didinant nuotolį 
žalių kiaušinių mėtymas, neleidžiant jiems 
susimušti Pirmą kartą mačiau įdomias, tiek 
daug juoko sukeliančias varžybas. Laimė- 
tojais tapo kiaušinį sugavę net iš 28 metrų 
nuotolio. Visų varžybų laimėtojus dovanė
lėmis ir šokoladu apdovanojo Klubo sek
retorė Liucija Volodkaitė-Koszela.

Po to pirmininkas visus pakvietė į di
džiąją Lietuvių Namų salę, kur paprašė 
veteranę sportininkę Genę Valaitienę 
atidengti naujai padarytą “Vyties” garbės 
lentą. Joje surašyti visi sporto klubo “Vytis” 
valdybų pirmininkai, sekretoriai, iždininkai 
ir garbės nariai. Tai gražus visų, eilę metų 
dirbusių vadovų pagerbimo atminimas

Tęsinys kitame MP numeryje.

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

Tęsinys, pradžia MP Nr. 1 (2001)
Gerdama kavą ir kramtydama duoną 

galvojau, kaip ilgai man užtruks išmokti tą 
naują kalbą, nes darėsi vis aiškiau, kad 
norint gyventi šiam krašte, reikia gerai 
valdyti anglų kalbą.

Po pusryčių pasijutau geriau. Net 
nuėjau pas tą storulį jūrininką ir užkalbi
nau jį angliškai.

“Thank you, Sir... Good bye...”
“Good lye, young lady, good bye,” - 

nustebęs atsakė jis.
Kai grižau į kajutę pasiimti savo 

daiktus, ji jau buvo tuščia. Pasikišus juos 
po paranke užlipau laiptais į viršų ant 
denio, kur buvo prisirinkę daug žmonių, 
laukiančių išlipti iš laivo. Jų veidai šypso
josi, o akyse žibėjo viltis. Ieškodama savo 
mamos, žvilgtelėjau j Australijos krantą. 
Ale, neužilgo tu pradėsi naują gyvenimą 
šiame, tau nepažįstamame krašte, kurį 
vieną dieną tu vadinsi savu.

PAKELIUI Į BONEGILLĄ
Port Melbourne prieplaukoje mūsų jau 

laukė traukinys. Visi bėgom, skubėjom iš 
laivo lieptu žemyn. Įėjus į vagoną, ilgai 
ieškojau vietos atsisėsti, kol galų gale radau 
tuščią vietą šalia Beniaus.

“Ar tu saugoji ją kam nors?” 
“Žinoma, Ale. Gal matei Genę?” 
“Ne, nemačiau. Bet esu tikra, kad ji jau 

sėdi kur nors šalia naujos aukos.”
“Hm.. Aš tikėjaus...”
“Nustok tikėjęs... Galiu čia atsisėsti?”

----------------------------------------------- - ------------ .nesakysiu.'
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Be žodžio jis paėmė savo daiktus nuo 
sėdynės ir pakėlė ant regzties.

“Gali... Sėskis čia... Ji turbūt susirado 
įdomesnį draugą, negu mane,” - sumur
mėjo Benius.

Man pasidarė gaila Beniaus, nes aš 
žinojau, kad mano draugė tik žaidė su jo 
jausmais. Aš taip pat supratau, kad ji 
išnaudojo savo grožį patraukti vyrų dėmesį 
Žaisti su kavalieriais jai buvo šposai Kai 
vienas nusibosdavo, ji tuoj ieškodavo kito 
kvailelio. Dabar jis irgi buvojai nusibodęs. 
Gal reikėtų jam tai pasakyti? O gal ir ne... 
Ir taip kurį laiką sėdėjau šalia jo tylėdama.

Vagonas truktelėjo į priekį ir pradėjom 
važiuoti. Traukinys riedėjo per Melboumo 
priemiesčius, sušvilpdamas prie kiekvienos 
pervažos. Prispaudžiau nosį prie lango, o 
mano akys šokinėjo tarp pravažiuojamų 
namų. Galva sukosi nuo naujų įspūdžių. 
Viskas, ką aš mačiau, buvo man nematyta. 
“Pažiūrėk, Beniau. Ar tie namai ne keisti? 
Manau kad mums kada nors teks gyventi 
vienam iš jų? Net ir medžiai yra kitokie,”- 
susijaudinus čiauškėjau jam, bet jis ne
kreipė dėmesio.

Pravažiavom daug stočių, garvežys dar 
daug kartų sušvilpė, bet mano kaimynas 
neprabilo.

“Nusišypsok, draugeli... Australijoje 
tavęs laukia šimtą, kitų gražių merginų,”- 
mėginau vėl prakalbint jį

“Užsičiaupk, AĮe. Čia ne tavo reikalas.”
“Gerai... Jeigu nori murksoti, tai 

murksok ir toliau. Aš tau nieko daugiau

Saulė jau buvo gana aukštai kai pali
kom Melboumo priemiesčius. Pravažiuo
dama stebėjau laukus, kur rasa ant žolės 
žibėjo lyg išbarstyti deimantai

Už jų tolumoje kilo aukšti kalnai Thrp 
geležinkelio ir jų matėsi banguojančios 
kalvos ir žaliuojantys slėniai. Tbn ganėsi 
avių ir karvių bandos. Pravažiuojant jas, 
man suspaudė širdį, prisiminus Avietę.

Ir taip traukiniui lekiant tolyn, prava
žiavom vienkiemius ir mažus miestelius. 
Kurį laiką lenktyniavom su mašinomis ant 
kelio, kuris ėjo šalia geležinkelio. Jos irgi 
skyrėsi nuo tų, kurias buvau mačiusi Eu
ropoje.

Apie pietus traukinys pristojo. Perva
žiavę upę, sustojom mažoje provincijos 
stotyje. Čia mums leido išlipti pamiklinti 
kojas.

“Visi ateikit čia... Gausit užkąsti ir 
atsigerti”- išgirdau kažką šaukiant

“Ar esi išalkęs, Beniau? Hm...”- 
nedrąsiai paklausiau, bijodama, kad jis vėl 
ant manęs neužriktų.

“Jau pradėjau. Einam pasižiūrėti ką 
mes gausim,” - nustebino jis mane atsa
kydamas.

“O aš galiu suėsti net visą arklį su 
kanopoms. Einam ieškoti eilės galo,”- 
juokavau, skverbdamasi tarp jau grįžtančių 
žmonių su dešrelėmis ir sumuštiniais.

Staiga išgirdau skardų Genės juoką. 
Kaip visada, ji kikeno apsupta jaunų vyrų, 
erzindama juos.

“Gene, ar nenorėtum su manim pasi
dalinti sumuštinį?”

“Brangiausia, o gal mano dešros gaba
liuką?”

“Mieloji gal galiu atnešti tau kavos ar 

arbatos?”
Mano koketė draugė atrodė lyg sniego 

karalaitė, apsupta nykštukų, kurie laukėjos 
įsakymų. Ji visada, kaip kokia laumė, 
mokėjo užburti savo aukas. O kaip aš jai 
pavydėjau... Atsisukus žvilgterėjau į Benių. 
Jo veidas buvo nutysęs ir nuliūdęs.

“Ale, kaip aš galiu su jais varžytis?”
“Gal geriau palik ją ramybėje. Bet ar 

gaH?”
Jis man neatsakė.
Eilei judant į priekį, Genės balsas nuš

čiuvo. Kai priėjom prie maisto, ten buvo 
krūva sumuštinių. Aš paprašiau tris, bet vos 
du suvalgiau. Trečią susivyniojau į nosinę 
ir įsidėjau į kišenę.

“Ale, ką tu dabar išdarinėji?”
“Gal nieko daugiau negausint šian

dien,” - rimtai atsakiau.
“Juk mes dabar esam Australijoje, ar 

ne? Visi sako, kad čia yra daugiau maisto, 
negu galima suvalgyti.”

“Jie taip sako, bet aš dar netikiu.”
“Gerai.. Daryk kaip nori...”-jis toliau 

nesiginčijo.
Traukiniui išvažiavus iš stoties, girdėjosi 

tik ratų tarškėjimas. Saulei pakilus aukštai 
rasa pradingo. Važiuojant tolyn į žemyną, 
žolė pradėjo ruduoti. Po kurio laiko, kur 
aš bežiūrėjau, matėsi tik saulės išdegintos 
pievos, o kai pravažiavom nudžiūvusius 
medžius, aš kumštelėjau Benių.

“Pažiūrėk į ten.”
“Iš kur tiek daug mirusių medžių?” - 

stebėjosi jis.
“O kas ten per tokie krūmai su pūkais, 

lyg negyvais lapais? Ar esi kada matęs tokią 
augmeniją Europoje?”

(Bus daugiau)
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u*Lietuvos Rūta tarp Olandijos tulpių
į Rūta Jezerskytė, dar būdama Vilniaus 
baleto mokyklos mokine, 1994 m. laimėjo 
prestižinį tarptautinį “Prix de Lausanne” 
baleto konkursą. Į Lietuvos baleto kompani
ją ji įstojo 1995 m ir greitai pasižymėjo kaip 
nauja baleto žvaigždė. Nors Lietuvoje ji vis 
foką kaip “guest artist”, Olandijos baletas 
jai yra suteikęs 16 metų darbo kontraktą.

Lietuvos Baleto Bičiuliai visus maloniai 
kviečia pamatyti Rūtą Jczcrskytę, šokančią 
su Olandijos baletu, filmų popietėje Mo
tinos Dienos proga Sydnėjaus Lietuvių 
Klubo apatinėje salėje, sekmadienį, gegu
žės 5 dieną, 1.30-3.30 vai p.p.

Programa prasidės su Sydnėjaus lietu
vių mokyklų mokinių pasveikinimais Mo
linos Dienos proga, o paskui matysite 
dviejų veiksmų baleto filmą “La Sylphide 
(Silfidė)”- vieną iš gražiausių romantinių 
baletų, apie kurį choreografas ABournon- 
ville rašė: “Mano darbo pagrindas yra 
poetiška pamokoma mintis apie žmogaus 
veržimusi į įsivaizduojamą laimę, kuri 
nesulaikomai nuo jo bėga, palikdama su
žlugdytas svajones ir sugriaudama jo tikrąją, 
žemiškąją laimę Rūta J ft'crskytė filme iš
pildo pagrindine rolę. Laukiame visų Mo
tinos Dienos proga!

Padėka
Norime išreikšti didelį dėkingumą visiems tautiečiams, savo širdimi ir 

meilės darbais prisidėjusiems prie Dievo gailestingumo akcijos "Kryžiaus kelias 
aplink Lietuvą”.

Savo aukomis jūs priglaudėte daugelį, jūs įsūnijote tą vargstantį ir benamį 
Lietuvoje, laukiantį jūsų meilės. Įsigydami šią knygą jūs tapote ne tik knygos 
rėmėjais, bet ir priėmėte į savo širdis Dievo dvasią, kuri kalbės jums visiems 
šios knygos žodžiais.

Tegul Prisikėlusio Kristaus Meilė ir Jėga pripildo Jūsų visų širdis.
Dėkingi visiems, akcijos rengėjai:

Lėta ir Antanas Kramiliai bei Dana Gailiūnienė

Birutės Žemaitytės knygą “Kryžiaus kelias aplink Lietuvą” įsigijo šie asmenys: 
Danutė ir Kęstutis Atikai, Longinas Pukys, Alfa Savickienė, Zita Andriukaitienė, 
Justina Kedienė, Antanas ir Lėta Kramiliai, Jonas Kedys, Rimas Dičiūnas, Algis 
Dičiūnas, Ramutis ir Ramona Zakarevičiai, Justinas Jasiulis, Jonas Abromas, Vytautas 
Patašius, Stasys Šatkauskas, Elena Jonaitienė, Karolis Grig, Bronius Genys, Jadvyga 
Dambrauskienė, Romas Kalėda, Jadvyga Burokienė ( Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
biblioteka), Aga Skeivienė, Ona Grosienė, Dana Gailiūnienė.

Aukos beuamiams ir vargstantiems 
Lietuvoje Alytaus Caritas organizacijai:

Janina Kalgovienė $5, R.R.Zakare- 
vičiai $10, Juozas Gudaitis $10, Bronė 
Sidaras $10, Lėta ir Antanas Kramiliai 
$10, Ona Leverienė $5, W.Karolis Grig 
$20, A-AJūragiai $25. Romas ir Irena 
Kalėdos $10, M. Kavaliauskienė $5, 
Adolfas Griškauskas $5, Danutė Skoru- 
lienė $5, Jonas Zinkus $5, Aga Skeivienė 
$5, J.J.Viliūnai $5, Jadvyga Burokienė $5, 
Antanas Laukaitis $10, Lolita Kalėda 
$10, Stasys Žukas $4, Stasys Norvilaitis 
$10, Dana Gailiūnienė $50, Longinas 
Pukys $50, Danutė ir Kęstutis Ankai $10, 
Justina Skuodienė $5, Veronika Petniū- 
nienė $20, Justina Kedienė $5, Alfa Sa
vickienė $5. (Viso $319)

Aurora - Rūta Jezerskytė, Dezirė - Min
daugas Baužys, iš baleto “Miegančioji 
gražuolė” antrojo veiksmo.

Aukos Birutės Žemaitytės knygos 
“Ašara Dievo aky” išleidimui paremti:

Alfa Savickienė $5, R.R.Zakarevičiai 
$10, Elena Laugalienė $50 čekis, W.Ka
rolis Grig $10, Romas ir Irena Kalėdos 
$10, P.Z.Andriukaičiai $10, Lolita Kalėda 
$3, Dana Gailiūnienė $100, Longinas 
Pukys $10, M.Cox $3, Kolbekas $5, Algis 
Dudaitis $5, Viktoras Ratkevičius $10, 
Kęstutis Protas $10, B.G.Geniai $5, 
V.Binkis $20, Dambrauskas $1, Lėta ir 
Antanas Kramiliai $20, Anonimas $10. 
(Viso: $297)

Dėkingi visiems akcijos rengėjai:
Lėta ir Antanas Kramiliai, 

Dana Gailiūnienė

In memoriam
Vale, mielas Prieteliau!

Prieš savaitę (2002.04.04) atsisvei
kinome su mielu draugu Viktoru Aleksan- 
dravičium-Putilov. Viktoras turėjo nemažai 
draugų ir pažįstamų, kurie jo neužmirš, nes 
jis buvo itin malonus, tolerantiškas, pa
slaugus ir kultūringas žmogus. Jis, kaip ir 
žmona, domėjosi knygomis, koncertais, 
operomis ir baletu. Tačiau daug kam tikroji 
Viktoro pavardė nebuvo žinoma. Jis buvo 
perdaug kuklus, kad minėtų savo garbingą 
praeitį. O dabar, kai jo netekome, leiskite 
man atiduoti jam paskutinę pagarbą ir 
atskleisti kelis šeimos duomenis.

Viktoras gimė Sibire, Omsko guber
natoriaus didiko Aleksander Putilov ir 
Marijos Platerytės šeimoje. Šeimai ir se
sutei žuvus Rusijos revoliucijos verpetuose, 
jį mažutėlį mielaširdingas žmogus išgel
bėjo ir slapta atvežė į I jetuvą pas jo tetas 
grafienes Volmerienę ir Janiną Platericnę, 
gyvenančią Vilkenų dvare. Čia Viktoras 
užaugo ir pamilo gražiąsias Lietuvos 
apylinkes, kurias jis prisiminė iki pasku
tiniųjų momentų.

Gyvendamas pas tetą Volmerienę Vė
žaičiuose, Viktoras lankė pradžios mokyk
lą, į kurią jodavo arkliuku. Meilė gyvuliu
kams jį lydėjo visą gyvenimą. Paskutinis jo 
keturkojis draugas buvo ištikimasis šunelis 
Pixie.

Vėliau jis mokėsi Švėkšnos, Kretingos 
ir Klaipėdos gimnazijose. Universitetą 
lankė Berlyne. Deja, Antrajam pasauliniui 
karui prasidėjus, jam teko inžinerijos 
studijas nutraukti. Tačiau Viktoras nepasi
davė ir progai atsiradus, jis, kaip tikras 
džentelmenas, leido pirma žmonai vėl 
baigti odontologijos studijas Adelaidės 
Universitete nes, kaip žinia, Australijos 
vyriausybės nepripažino mūsų įsigytų 
diplomų ir kvalifikacijų. Tačiau ir jis baigė, 
taip pat Adelaidėje, South Australian 
Institute of Technology ir įsigijo Electrical 
Draftsman diplomą 1966 m. Tais pačiais 
metais buvo išrinktas inžinierių braižytojų 
nariu Institute of Drafsmen.

Kaip ir visi “dypukai”, atvykę Australi
jon 1948 m., jis privalėjo atlikti dviejų melų 
kontraktinį darbą. Paskirtas į Woomerą ir 
gyvendamas sunkiose gamtinėse sąlygose 
(ne po stogu, bet palapinėje), ir vėl ne
pasidavė likimui per tuos ilgus 18 mėnesių. 
Baigęs kontraktą dirbo Holden fabrike ir 
kaip stalius Postmaster-General departa
mente. 1950 m. liepos 2 dieną vedė Verą 
Ftečenkinytę ir 1960 m. susilaukė mažutės

Padėka
Mūsų brangiai mamai, žmonai ir seseriai a.a. Danutei Donielaitel 

- Karpavičienei mirus, dėkojame visiems, kurie lankė ir užjautė ją sun
kios ligos metu ir gausiai dalyvavo palydint ją amžinybėn.

Didelis ačiū Kęstučiui Protui, giedojusiam per gedulingas pamaldas, ir Jadvy
gai Dambrauskienei, skaičiusiai šv. Rašto ištraukas. Taip pat nuoširdus ačiū dr. 
Genovaitei Kazokienci ir Viktorui Šliteriui už jautrius atsisveikinimo žodžius, 
pasakytus kapinėse prie karsto duobės.

Širdingai dėkojame visiems šeimos draugams ir pažįstamiems, kurie išreiškė 
užuojautą žodžiu ir raštu šios mums skaudžios netekties metu.

Vyras Jurgis,
dukros Laura ir Ramona bei 

brolis Vytautas Doniela, su šeimomis

Karin Jeanette. O kiek vėliau ir anūkėlių - 
Alyssos ir Pauliuko.

Ne tik šeimai, bet pažįstamiems ir 
draugams jis dosniai dalino savo šilumą ir 
draugiškumą. Savo krašto jis taip pat ne
pamiršo. Gyvendamas Adelaidėje, įsitrau
kė į lietuvišką bendruomeninę veiklą. 
Viktoras buvo ir ALB Adelaidės Apylinkės 
Valdybos narys, ir darbavosi Adelaidės 
Savaitgalio Mokyklos Valdyboje. Be to, jis 
ilgus metus aktyviai dalyvavo Australijos 
Lietuvių Inžinierių D-jos Valdyboje ir kaip 
lietuvių atstovas Baltų Taryboje, Adelaidėje.

Ilsėkis ramybėje, mielas Prieteliau!
Isolda Poželaitė-Davis AM

♦ ♦ *
Kun. R Merceiva Beny laidotuvių biuro 

koplyčioje atskaitė maldas, palydint koply
čios solistei ir vargonams. Prie karsto Vik
toro anūkai padėjo Jo gyvenime mėgiamus 
daiktų simbolius: knygą, lietuvišką tautinę 
juostą, nuotraukas ir kt.

Su Viktoru atsisveikino Bruno Kru- 
mins, paskaitydamas dukros Karin parašy
tą Viktoro biografiją. Adelaidės Lietuvių 
Sąjungos vardu - Donatas Dunda, ALB 
Adelaidės Apylinkės Valdybos vardu - 
Janina Vabolienė, draugų vardu - Jonas 
Stačiūnas ir Viktoras Baltutis.

Po pamaldų Velionis palydėtas į Cen- 
tenial Park krematoriumą. Visi laidotuvių 
dalyviai buvo pakviesti į Lietuvių Namuose 
suruoštus gedulingus pietus.

Viktoras Baltutis

A+A Danutei Karpavičienei
mirus, vyrą Jurgį, dukras Laurą ir Ramoną, brolį Vytautą Donielą 

užjaučiame giliame liūdesy ir drauge liūdime
Maria Eidėjienė, 

Alė Cotton, 
Vida Hope

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 
Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Būtis tik sapnas, buvo - ir sudie 
Praeina viskas, gęsta net žvaigždė...

Pagerbiant mūsų tėvelį 3.3. A.UIsKį, jo išėjimo iš mūsų 
tarpo penktųjų metinių proga, aukojame "Mūsų Pastogei" $50. 
Su pagarba

E. A. Laugaitai ir šeima
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Dėmesio NSW lietuviams!
Per Sydnėjaus I .ie tuvių Klubą (kaip inkorporuotą vienetą), Ramonos Ratas- 

Zakarevičienės iniciatyva, yra gauta stambi $13 200 finansinė parama sukurti 
elektronini informacijos centrą apie NSW valstijoje gyvenančius ar gyvenusius 
lietuvius, jų organizacijas bei veiklą apskritai. Parama vadinasi “2001-2002 
Community Development Grant”. Ji yra suteikiama per “Community Relations 
Commision” ir apie jos paskyrimą lietuviams pranešė NSW Premjeras Bob Carr.

Lietuviško informacijos centro sukūrimas yra plataus masto kompiuterinis 
projektas. Laikui bėgant šis centras sukaups ir archyvinę medžiagą, tokiu būdu 
gausiai užfiksuojant NSW lietuvių veiklą bei jos kroniką nuo pirmųjų atvykimo 
dienų.

Šiuo metu, visi NSW lietuvių organizuoti vienetai yra prašomi nedelsiant 
pateikti savo veiklos pobūdžio bei trumpą istorinę apžvalgą lietuvių ir anglų 
kalbomis (arba bent viena šių kalbų), ne ilgesnę kaip du puslapiai. Svarbu yra 
kontaktiniai organizacijų adresai, bet pageidaujamos ir 2-4 spalvotos nuotraukos, 
kurios bus grąžintos.

Medžiagą prašome perduoti rašinių koordinatoriui šiuo adresu:
I)r. Vytautas Doniela, P.O. Box 189, Bankstown, NSW 1885, tel.: 9796 3314, 

arba palikti dėl jo Sydnėjaus Lietuvių Klubo raštinėje.
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Dėmesio Melbourno lietuvių benduomenės nariams
Sekmadieni, gegužės 5 dieną, 1.30 vai. po pietų Melbourno Lietuvių Namų 

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

ALB Melbourno Apylinkės Valdyba

Motinos Diena Sydnėjuje
Motinos Diena Sydnėjuje bus minima sekmadienį, gegužės S dieną, 130 vai. po 

pietų Sydnėjaus Lietuvių Klubo apatinėje salėje. Programoje:
▼ Sydnėjaus lietuviškų mokyklų mokinių pasveikinimas;
▼ Lietuvos Baleto Bičiuliai (FLB) visus maloniai kviečia į baleto filmų popietę. 

Matysite Lietuvos baleriną Rūtą Jezerskytę, šokančią su Olandijos kompanija. 
Rūta yra laimėjusi prestižinę “Prix de Lausanne” premiją ir dabar yra sudariusi 
16 metų kontraktą su Olandijos baleto kompanija.

Sydnėjaus Savaitgalio mokykla ir Lietuvos Baleto Bičiuliai

Sydnėjaus Lietuvių Klubo Bibliotekos Bičiulių Būrelis gegužės 19 dieną, sekmadienį, 
2 vai. p.p. Lietuvių Klube ruošia popietę apie teatrą.
Tcatrologė LIUDA APINYTĖ-POPENHAGEN pristatys HELMUTĄ BAKAITĮ, 
Įžymų aktorių, režisierių ir dabartinį NIDA režisūros skyriaus direktorių. Lietuvių ir 
anglų kalbomis, panaudodamas video juostas, jis kalbės apie teatrą, teatro meną, 
savo patirtį ir veiklą teatre. Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

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

Sydnėjaus Lietuvių Klubas kviBCIH visus narius ir jų svečius 
lankytis savo Klube.
DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vai.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai.
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 vai. vakaro,
♦ šeštadieniais nuo 12.30 iki 8.00 vai. vakaro ir
♦ sekmadieniais nuo 12.30 iki 6.00 vai. vakaro.
Kviečiame visus lankytis ir ragauti naujos ir energingos virėjos - 
Aldonos patiekalus.

Praėjusį šeštadienį vykusiame turguje buvo ištrauktas laimingo nario 
numeris - 463, kuris priklauso Vytautui Vyšniauskui. Deja, $100 prizo 
VVyšniauskas nelaimėjo, nes jis Klubo renginyje - Tbrguje nedalyvavo.

“Alutis putoja - berneliai kvatoja”
vyks gegužės 4 dieną, 7 vai. vakare.
Bilieto kaina - $10 (į bilieto kainą yra įskaičiuota stalo užkanda) 
KONKURSAI:

• Alaus per šiaudelį gėrimo lenktynės
• “Mažylių” konkursas
• Skanavimo konkursas (damoms)
• Anekdotų, dainų, alaus pavadinimų ir bokalų

Kviečiame dalyvius į vakarą 
atsinešti įvairių alaus bokalų. 
Prizai bus ne tik konkursų 
nugalėtojams, bet ir vakaro 
aktyviausiam dalyviui.

Pastaba: bilietus prašome įsi
gyti ar telefonu užsisakyti iš 
anksto (Klube), nes kaina 
prieš vakarą gali pakilti.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba
kviečia Sąjungos narius dalyvauti

Motinos Dienos minėjime,
kuris įvyks sekmadienį, gegužės 5 dieną, 2 vai. po pietų Lietuvių Būstinėje, 
I lackett. Bus trumpa kultūrinė programa ir po to seks užkandžiai, vynas, kava 
ir pyragai. Viktoras Martišius

2002 metų gegužės 7-9 dienomis 
MELBOURNE EXHIBITION & CONVENTION CENTRE 

vyksta dovanų mugė

GIFTWARE INTERNATIONAL
Gintaro dirbinių įmonė “AMBER-SVAJA” iš Lietuvos dalyvauja toje 

parodoje ir kviečia lietuvius aplankyti įmonės stendą G 44.
Čia Jūs galėsite pamatyti ir įsigyti naujausio dizaino ir orginalių madingų 

gintaro papuošalų. Jūs būsite nustebinti gintaro spalvų ir modelių įvairove.
Laukiame Jūsų! Su pagarba,

Stasė Burakicnė, įmonės vadovė

Motinos Dienos minėjimas Geelonge
įvyks sekmadienį, gegužės 5 dieną, 12 vai. Lietuvių Namuose, Bcauford Avė., Pettitt 

Park. Programoje:
• Paskaitą skaitys Irena Skcrytė-Luscombe;
• Meninę dalį atliks “mažieji” ir “didieji” dainininkai ir jaunieji tautinių šokių 
šokėjai;
• Pietus paruoš židiniečiai. Vaišins kugeliu ir dešrelėmis su kopūstais.

Maloniai kviečiame visus dalyvauti. ALB Geelongo Apylinkės Valdyba

Melbourno Lietuvių Pensininkų sekantis susirinkimas ir pietūs 
Lietuvių Namuose įvyks antradienį, gegužės 14 dieną, 10 vai.
------------------------------------------------------------- Lietuvių Pensininkų Valdyba
Mūsų Pastogė Nr.17, 2002.04.29, psl. 8

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Motinos Dienos minėjimas Adelaidėje
Tradicinis Motinos Dienos minėjimas įvyks sekmadienį, gegužės 12 dieną, 130 

vai. po pietų, Lietuvių Namuose, Norwood.
Programą atlieka Adelaidės Lietuvių Savaitgalio Mokyklos mokiniai. Dalyvaukime 

kartu su mamytėmis ir močiutėmis.
Visus minėjimo dalyvius ir vėl kviečiame atsinešti savo mamyčių ar močiučių 

nuotraukas. Padarysime parodėlę! Nuotraukas galima pristatyti iš anksto 
(sekmadieniais, pietų metu, Lietuvių Namuose) Jūratei Grigonytei. Stalus iš anksto 
galima užsisakyti pas Petrą Andrijaitį.

ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ PASTOGĖS” PRENUMERATĄ?^

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885. 
Tel.: (02) 9790 2319, Faksas: (02) 9790 3233, E-mail: mpastoge@bigpond.com

Tinklapis: www.users.bigpond.com/mpastoge
Redaktorė Dalia Donielienė

Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Kęstutis Protas, Vytenis Šliogeris 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos ir 

leidėjų nuomone
Prenumerata metams $55. Užsienyje oro paštu - $130.00. N.Zelandijoje oro paštu S105.00. 

Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.
Apmokami) skelbimų kaina: $6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. 

Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.
Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - S25. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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