
Eina nuo 1949 Australian Lithuanian Weekly Post Print Approved PP 255003/01774 Kaina - Price $1.10 2002.06.03 Nr. 22(2786)

Nuotraukoje - čekio įteikimas. Iš kairės sėdi: Lietuvių Klubo pirmininkas Alis Migus, 
Sydnėjaus l ietuvių Interneto Centro (SLIC) iniciatorė Ramona Ratas-Zakarevičienė, 
NSW Parlamento narys Tony Stewart MR Stovi iš kairės: Klubo direktorės Kristina 
Kcblikas ir Gailė Slrolytė-Gaiic. Nuotrauka Lolitos Kalėdos.

Vd^^iXs Lietuvos įvykių apžvalga

Vilniuje posėdžiauja Baltijos 
Asamblėja

ELTA. Gegužės 23 d. Vilniuje pradėjo 
posėdžiauti Baltijos Asamblėjos prezidiu
mas, komitetai ir partinės grupės. Baltijos 
šalių parlamentarai nagrinėja dokumentų 
projektus, kurie bus pateikti priėmimui 20- 
ojoje Baltijos Asamblėjos sesijoje.

Šiame forume bus diskutuojama apie 
Baltijos šalių narystės Europos Sąjungoje 
ir NATO perspektyvas bei informacinės 
visuomenės plėtrą.

Pasak Baltijos Asamblėjos prezidiumo 
pirmininkės, Lietuvos Seimo delegacijos 
vadovės G. Purvaneckienės, Vilniaus sesi
joje planuojama svarstyti 11 dokumentų 
projektų. Tai pareiškimas dėl Baltijos 
Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos bendradar
biavimo, rekomendacija dėl Baltijos jūroje 
paskandintų cheminių kovinių medžiagų 
būklės stebėjimo, rezoliucijos dėl bendra
darbiavimo su Rusijos Federacijos Kali
ningrado sritimi, dėl žemės ūkio politikos, 
maisto saugos ir aplinkosaugos, dėl tarp
valstybinio ir tarpregioninio bendradar
biavimo skatinimo naudojantis ES parama, 
ir kiti dokumentai. Viena iš pagrindinių 
Baltijos Asamblėjos sesijos nagrinėjamų 
temų yra “Europos Sąjungos plėtra - 
naujos galimybės Baltijos regionui”.

Baltijos Asamblėja (BA) yra Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos parlamentų bendradar
biavimo organizacija. Ji įkurta 1991 m. 
lapkričio 8 d. 1994 m birželio 13 d. Baltijos 
valstybių vyriausybių vadovų susitikime 
Taline buvo įkurta Baltijos Ministrų Taryba 
(BMT). Bendros BA ir BMT sesijos įgavo 
“Baltijos Tarybos” pavadinimą.

Pokyčiai alkoholio pramonėje
ELTA Seimas panaikino valstybės mo

nopolį alkoholio gamybai ir atvėrė kelią 

keturių Lietuvos įmonių privatizavimui. 
Numatoma, kad iki 2003 metų liepos 1- 
osios - de monopolizavimo pradžios - 
“Vilniaus degtinė”, Kauno “Stumbras”, 
“Anykščių vynas” ir “Alita” bus parduotos. 
Gegužės 23 d. Seime priimtos ilgai 
svarstytos Alkoholio kontrolės įstatymo 
pataisos. Pasak Seimo Ekonomikos ko
miteto narės Birutės Vėsaitės, panaikinti 
valstybės monopolį alkoholio gamybai 
buvo įsipareigota Lietuvos ir Europos 
Sąjungos asocijuotoje sutartyje. Atmesda
ma kai kurių parlamentarų būgštavimus, 
kad panaikinus stipriųjų gėrimų valstybės 
monopolį nukentės valstybės biudžetas, B. 
Vėsaitė teigė, kad jau nuo šių metų liepos 
1 dienos visų alkoholio įmonių fabrikų 
teritorijos taps akciziniais sandėliais, ku
riuose mokesčių inspekcijos pareigūnai 
tikrins “kiekvieną lašą” gaminamo gėrimo 
ir užkirs kelią piktnaudžiavimams.

Pagal naująjį įstatymą licencijas al
koholio gamybai gaus tik tie verslo subjek
tai, kurie įvykdys gamybos reglamento, 
technologijos, kokybės reikalavimus. Al
koholio kontrolės įstatymo pataisomis šiek 
tiek liberalizuota ir prekyba silpnaisiais 
gėrimais bei reikalavimai reklamai. Pils
tomas alus ir sidras bus pardavinėjami ma
sinių renginių metu, o alkoholio reklama 
per televiziją bus transliuojama po 22.30 vai 
Alkoholio pramonės demonopolizavimas 
sulygina konkurencijos sąlygas. Specialis
tai prognozuoja, kad privatizavus alkoholio 
gamybos įmones, padidėjus konkurencijai 
alkoholio kainos turėtų net sumažėti.

Pažanga derybose dėl naftos
ELTA Vyriausybės įgalioti pareigūnai 

ir JAV kompanijos “Williams Interna
tional” bei Rusijos naftos bendrovės “Ju
kos” atstovai pagaliau susitarė dėl “Jukos”

Praėjusį penktadienį, gegužės 24 die
ną, Sydnėjaus Lietuvių Klube, Bankstown,. 
buvo padėtas finansinis pagrindas Syd
nėjaus Lietuvių Interneto Centro (SLIC) 
projektui. Neformalios ceremonijos metu 
NSW Parlamento narys Tony Stewart MP 
(Member for Bankstown) Lietuvių Klubo 
pirmininkui Aliui Migui Įteikė solidų 
čekį $13 200 sumai. Šią sumą sudaro 
NSW valstijos $12 000 parama (grant), 
plius $1 200 GST priemoka. Parlamento 
narys Tony Stewart MP lietuviškam pro
jektui yra paskyręs daug dėmesio. Savo 
pagalbą jis yra pažadėjęs ne tik tolesnei 
projekto eigai, bet ir Lietuvių Klubui bei 
lietuvių bendruomenei apskritai. Mums, 
lietuviams, yra labai malonu turėti tokį nuo
širdų bičiulį NSW valdžios sluoksniuose.

Čekio priėmimo ceremonijoje dalyva
vo ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos 
pirm. dr. Ramutis Zakarevičius, tautiniais 
rūbais pasipuošusios Klubo direktorės Auš
rinė Keblikas ir Gailė Strolytė-Galic, pro
jekto komiteto narys iš Klubo direktorių 
pusės Denis Staitis, projekto koordinatorė 
Ramona Ratas-Zakarevičienė. Taip pat 
dalyvavo kiti projekto komiteto nariai. Klu
bo direktoriai, Klubo personalas ir australų 
bei lietuvių spaudos atstovai. Oficialioje 
dalyje, parlamento nariui už vertingą čekį 
bei nuoširdų rūpestingumą padėkojo Klu
bo pirm. Alis Migus.

SliG’of ssįskto iniciatorė yra Ramona 
Raias-Zakar ličie™5. Ankstesnės kadenci
jos metu, kaip Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
direktorė, ji jau buvo įkūrusi Sydnėjaus 
Lietuvių Klubo svetainę internete. Praėjusį 
liepos mėnesį ji subūrė grupę entuziastų, 
su kurių patarimais ir pagalba pateikė 
prašymą NSW valdžiai Sydnėjaus Klubo 
vardu. Tarp entuziastų buvo Danny ir Lo
lita Kalėdos, Danielius 1 lomas, Denis Stai
tis, Renata Migienė ir dr. Ramutis Zaka
revičius. Ypač daug pagalbos suteikė Da
nny ir Lolita Kalėdos bei Danielius Hor- 
nas. Vieni šių entuziastų dabar dirba ALB 
Sydnėjaus Apylinkės Valdybos sąstate, kiti 
užima pareigas Lietuvių Klube ar artimai 
su juo bendradarbiauja.

SLIC’o vizija yra sukurti NSW lietu
viams modernią ryšių sistemą, kuri rem
tųsi internetu. Šitaip bus suteikiama infor
macija apie mūsų organizacijas, dabarties 
įvykius, o taip pat ir apie istorinę, archy
vinę medžiagą, liečiančią lietuvius NSW ir 
plačiau. Tokia informacija turi būti pri
einama mūsų jaunesnės kartos lietuviams 
patrauklioje formoje ir suprantama kal- 

investavimo į “Mažeikių naftą” esminių 
sąlygų. Pasibaigusių derybų rezultatai Mi
nistrų Kabineto nariams bus pristatyti 
artimiausiame posėdyje kitos savaitės 
viduryje. Tokią informaciją Eltai pateikęs 
Ministro Pirmininko patarėjas Saulius 
Spėčius nurodė, kad, jeigu Vyriausybė 
pritars pasiektiems susitarimams, iškart po 
to, kitos savaitės antroje pusėje, trijų pusių 
įgalioti atstovai parafuos sandorio doku
mentus. Premjero patarėjas džiaugėsi, kad 
pavyko smarkiai sumažinti Vyriausybės 
finansinius įsipareigojimus pagal 1999 me
tų sutartį su “Williams” dėl “Mažeikių 
naftos”. “Tada buvo numatyta, kad Vyriau
sybė turi suteikti “Mažeikių naftai" 118 mln. 

ba. Kadangi daug jaunesnių lietuvių jau 
silpnai kalba lietuviškai, arba jos iš viso 
nemoka, SLIC’o svetainė ir tinklapiai pa
teiks informaciją ir angliškai. Planuojant 
SLIC’ą buvo patirta daug entuziazmo, ypač 
iš jaunesniųjų lietuvių pusės, kuriems in
ternetas yra tapęs įprastinio gyvenimo 
stiliaus dalimi.

Pernai pateikus prašymą, šių metų pra
džioje buvo gauta žinia, kad projektas bus 
NSW valdžios finansuojamas. Projektas bu
vo pradėtas įgyvendinti čekio dar nesu
laukus. Buvo sukurti techninis ir turinio ko
mitetai, Ramonai Zakarevičienei jiems 
bendrai vadovaujant. Techninio komiteto 
užduotis yra nuspręsti, kokia kompiuterių 
ir tinklo struktūra yra SLIC’ui tinkamiausia 
ir kaip ją įgyvendinti. Techninio komiteto 
vadovas (project manager”) yra Antanas 
Mikus, o nariai - Petras Viržintas, Danny 
Kalėda, Ernestas Jaraminas, Denis Staitis 
(kaip Klubo atstovas) ir dr.Ramutis Zaka
revičius. Techninio komiteto darbas eina 
pirmyn gan sparčiai.

fiirinio (bendros ir istorinės informaci
jos) koordinatoriumi sutiko būti dr. Vytau
tas Doniela. Jo nuomone, šis elektroninis 
projektas, tiesiog informacinis centras, turi 
daug galimybių ir todėl jį bus galima išplė
toti gan solidžiai. Kaip jau darosi įprasta, 
vienu atveju ekrane bus matyti aktualijos 
(pvz. renginiai, įvykiai, pranešimai ir pan.). 
Kitu atveju, ekranas pirmiausia pateiks 
bendrą apžvalgą apie NSW lietuvius, jų or
ganizacijas, istoriją, o iš šio teksto per nuo
rodas bus galima tuoj nukeliauti prie deta
lesnės informacijos apie tokius vienetus, jų 
istoriją ir svarbesnes asmenybes. Kaip ži
noma, elektroninė nuorodų sistema leidžia 
išdėstyti medžiagą taip, kad pageidaujant 
į turinį galima eiti vis giliau ir plačiau, pagal 
kompiuterio atmintyje sukauptą medžiagą 
- informaciją. Tokiu būdu, toksai elektroni
nis informacijos centras tampa ir archyvu - 
šiuo atveju lietuviškosios veiklos archyvu.

Kaip jau pakartotinai kreiptasi į orga
nizacijas, bendresniajai daliai pradžioje 
reikia, kad organizacijų deleguoti atstovai 
pateiktų po porą puslapių, kur veiklos ap
žvalga būtų aprašyta lietuviškai ir angliškai. 
Nors kai kurie vienetai jau atsiliepė, skubiai 
reikia medžiagos dar iš kitų. Istorinė infor
macija bus renkama ir iš plačiau.

SLIC’o komitetas apie savo darbus ir 
pažangą laikas nuo laiko informuos savąją 
lietuvišką spaudą.

MP pagal dr. R.Zakarevičiaus, Laurie
Cox ir dr. V Donielos pranešimus

JA V dolerių garantijų. Pasiektas susitarimas 
ženkliai sumažina tą sumą. Kol kas neno
riu jos minėti, - manau, sandorio detalės 
bus atskleistos, kai sutarys dėl jo bus pa- 
rajuotos’’,- sakė S.Spėčius.

Balandžio U-ąją “Williams” ir “Jukos” 
parafuoti susitarimai dėl “Mažeikių naf
tos” numato, kad už 75 mln. JAV dolerių 
“Jukos” išpirks dvi naujas “Mažeikių naf
tos” emisijas. Rusijos kompanija taip pat 
ketina paskolinti 75 mln. JAV dolerių bei 
dešimt metų tiekti beveik po 5 mln. tonų 
naftos Mažeikių perdirbimo gamyklai. Su
darius galutinį sandorį, “Williams Interna
tional” ir “Jukos” turėtų po 26.85%, o

Nukelta į 2 psL
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

♦ Gegužės 22 d. JAV vyriausybė paskel
bė. kad ji imasi sustiprintų apsaugos prie
monių ginti New York’o miestą nuo numa
tomo teroristų puolimo. Per suimto al- 
Qaeda štabo svarbaus pareigūno Abu Zu- 
baydah tardymą paaiškėjo, kad teroristai 
sekančiais taikiniais yra numatė susprog
dinti Laisvės statulą bei tiltą, jungianti 
Manhattan su Brooklyn priemiesčiu.
♦ Vis aštrėja konfliktas tarp Indijos ir 
Pakistano. Abi valstybės traukia karines 
pajėgas į pasienį. Nuo gegužės 17 d. prasi
dėjusios artilerijos dvikovos žuvo nemažai 
civilių abiejose valstybėse. Indijos min. pirm. 
Atal Behari Vajpayee graso karu, nes Pakis
tanas remiąs Kašmiro sukilėlius, gegužės 
14d. išžudžiusius 32 karių šeimų narius Ka- 
luchak stovykloje. Pakistano prezidentas 
Rrrvez Musharraf sakosi nenorįs karo, bet 
esąs pasiruošęs gintis. Pakistanas atšaukė 
savo karius iš Jungtinių Tautų taikos palaiky
mo dalinių Sierra Leone, pradėjo tolimų 
atstumų raketų bandymus. Abi valstybės 
kalba apie branduolinio karo galimybe.
♦ Gegužės 22 d. D. Britanija įspėjo savo 
piliečius išvykti iš Pakistano. Sekančią 
dieną ir Australija įspėjo savo piliečius 
susilaikyti nuo kelionių j Pakistaną. Ge
gužės 27 d. Australijos piliečiai įspėjami, 
kad nevyktų ir į Indiją.
♦ Nežiūrint silpnos sveikatos, gegužės 23- 
26 dienomis popiežius Jonas Povilas II 
apsilankė Bulgarijoje. Susitikęs su Bulgari
jos prezidentu Gcorgi Parvanov, jis pareiš
kė, kad netiki, jog Bulgarijos slaptoji poli
cija buvo paruošusi 1981 metų pasikėsini
mą prieš popiežiaus gyvybę.
♦ Tebesitęsia kruvini incidentai Izraelio 
ir palestiniečių konflikte. Izraelis pradėjo 
atsitverti nuo palestiniečių administruo

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL

Lietuvos Vyriausybė - 40.66% “Mažeikių 
naftos” akcijų. “Williams” ir “Jukos” pernai 
birželį pasirašė preliminarų bendradarbia
vimo susitarimą dėl “Mažeikių naftos” ir 
skelbė, kad siekia sandorį baigti iki 
praėjusių metų rudens. Abiejų šalių 
derybos dėl “Jukos” atėjimo į “Mažeikių 
naftą” buvo nutrauktos pernai gruodį 
amerikiečių iniciatyva. Jos atnaujintos šių 
metų sausio viduryje. “Jukos” ir “Mažeikių 
nafta” yra pasirašiusios atskirą penkerių 
metų susitarimą dėl naftos transportavimo 
per Būtingės terminalą.

Specialus dalinys
ELTA Per trumpą laiką Ypatingosios 

paskirties tarnybos kariai tapo tikrais 
profesionalais, kurie yra pasirengę kovo
ti su terorizmu ir būti patikimais antite- 
roristinės koalicijos partneriais. Tuo pasi
džiaugė vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų 
vadas - Prezidentas Valdas Adamkus, 
gegužės 23 d. sveikindamas karius su 5 
metų Ypatingosios paskirties tarnybos 
įkūrimo jubiliejumi.

Pagrindinės Ypatingosios paskirties 
tarnybos užduotys - kovoti su terorizmu, 
vaduoti įkaitus, sulaikyti pavojingus te
roristus. Ji įkurta 1997 m. Savanoriškosios 
krašto apsaugos tarnybos sudėtyje. Šiuo 
metu ji pavaldi Lietuvos kariuomenės va
dovybei ir bendradarbiauja su NATO ir 
kitų Vakarų šalių analogiškomis karinė
mis struktūromis.

Kiek kainuoja pragyvenimas
ELTA Du trečdalius pajamų išleidžian- 

tys maistui ir būsto išlaikymui tik kas an
tras - trečias gyventojas sugeba atidėti 
pinigų “juodai dienai” - tokią situaciją 
atskleidė žurnalo “Veidas” užsakymu atlik
ta apklausa, kurią atliko viešosios nuo
monės studija “Spinter”.
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jamų sričių spygliuotų vielų tvoromis.
Spygliuotomis tvoromis apsupami irkai 

kurie palestiniečių miestai. Izraelis pla
nuoja visu pasieniu pravesti draudžiamą 
zoną, į kurią su leidimais galės įžengti tik 
tie palestiniečiai kurie ten turės savo kul
tivuojamus laukus.
♦ Gegužės 25 d. pakeliui iš Taivano j 
1 longkongą ore sprogo Kinijos oro linijų 
keleivinis lėktuvas. Jo skeveldros nukrito į 
jūrą prie Taivanui priklausančios Penghu 
salos. Žuvo visi skridę 225 asmenys. Boeing 
747 tipo senokas lėktuvas buvęs parduotas 
Tailandui ir šis skrydis turėjo būti jo pas
kutinis Kinijos Aerolinijų tarnyboje.
♦ Suomijos parlamentas 107 : 92 balsų 
santykiu priėmė nutarimą pastatyti naują 
atomine elektrinę, nes vis didėja energijos 
pareikalavimas. Šiam nutarimui smarkiai 
priešinosi “žalieji”.
♦ Gegužės 26 d. tuščia naftos barža, 
plaukdami! Arkansas upe Oklahoma vals
tijoje, užkliudė Webbers balls tilto atramos 
stulpą. Tiltas sugriuvo, nusinešdamas apie 
tuziną automobilių bei sunkvežimių. Žuvo 
daug žmonių. Baržą vairavęs kapitonas 
išgelbėtas. Manoma, kad jis buvo ištiktas 
priepuolio.
♦ Nepalo kariuomenė vis dar kovoja 
prieš komunistus sukilėlius, tačiau valdanti 
kongreso partija pasipriešino Vyriausybės 
nutarimui pratęsti krašte ypatingą stovį. 
Gegužės 22 dieną ministras pirmininkas 
Sher Bahadur Deuba paprašė karalių, kad 
jis paleistų parlamentą, paskelbtų rinki
mus lapkričio mėnesiui ir pratęstų ypa
tingą stovį krašte. Kongreso partija už tai 
gegužės 23 d. pašalino ministrą pirmininką 
Deuba iš savo eilių.

□

Santaupų tvirtino sukaupę 37.7% ap
klausos dalyvių. 29.9% teigė neturintys 
atidėję pinigų, o 32.4% atsisakė kalbėti šia 
tema. Kaip paaiškėjo iš apklausos, di
džiausią išlaidų dalį sudaro išlaidos mais
tui - 42.8% namų ūkio pajamų per mėne
sį. Dar 24.8% išlaidų tenka būsto išlaiky
mui. Drabužiams ir avalynei tenkanti 
Išlaidų dalis sudaro 7.2%, alkoholiui ir ta
bakui -6.5%. Mažiausiai pinigų skiriama 
laisvalaikiui, pramogoms, kelionėms ir 
kultūrai -5.1% visų pajamų.

Tačiau išlaidos priklauso nuo gyventojų 
amžiaus - jauni žmonės nuo 16 iki 25 metų 
maistui skiria tik 40.5% pajamų, o laisva
laikiui - 7.1%. Tuo tarpu 56 ir vyresnių 
žmonių išlaidos maistui sudaro 49.7%, o 
išlaidos laisvalaikiui - 1.4% visų pajamų.

Apiplėšė švedų jachtas
Klaipėdos Tarptautinėje jūrų perkėloje, 

keltu “Palanga” iš Švedijos atplukdytame 
mikroautobuse, pasieniečiai aptiko menka
verčiais daiktais pridengtą kontrabandinį 
krovinį - brangius katerių ir jachtų varik
lius. Įtariama, kad jie vogti. Pareigūnai apti
ko devynis įvairaus galingumo laivų varik
lius, kainuojančius nuo 12 iki 20 000 litų. 
Beveik naujų japoniškų variklių laidai ir 
jungtys buvo nupjaustytos peiliu Mikroau
tobuso vairuotojas, jau anksčiau už vagystę 
ir chuliganizmą teistas 25 metų klaipėdietis 
teigė už krovinio parvežimą iš užsakovo 
gavęs 100 JAV dolerių ir nieko nežinojęs 
apie paslėptą kontrabandą. Ilio pačiu keltu 
plaukė ir sulaikyto mikroautobuso savinin
kas bedarbis 26 metų kaunietis. Pareigūnai 
įtaria, kad beveik nauji laivų varikliai pa
vogti iš Švedijos jachtklubų, kur stovi šimtai 
prabangių motorinių laivų.

Šiaurės Airijoje nužudyti 2 
lietuviai

Šiaurės Arijoje, prie pat sienos su 
Airija, buvo sulaikyti du 19 ir 21 metų Lie-

ŽVILGSIMU
Pasisako Bendruomenės nariai

Lietuvoje nebėra ūkininkų
Nežinojot? Taip, nebėra ūkininkų, nei 

draugijų, sąjungų, nebėra pirmininkų, 
vadovų, nebėra ir susirinkimų. Baisi 
maišatis! Irkas liko Lietuvoje?

1 Jetuvoj dabar įsikūrė fermeriai. Jiems 
steigiami aljansai ir asociacijos, kuriems 
vadovauja įsispecializavę prezidentai (vištų/ 
gaidžių prezidentas, kiaulių/kuilių prezi
dentas) ir t.t. Prezidentai šaukia mitingus, 
kuriuose skaičiuoja fermerių nuostolius. 
Tai tokia Lietuvos kasdienybė.

Naująjį žodyną puikiai įsisavino visi: 
miesto ir kaimo gyventojai, nes jis labai 
mėgiamas mūsų žiniaskiaidos. Net ir 
valstybinė televizijos stotis nebeturi “ži
nių” ar “žinių apžvalgos”, bet turi naujo
višką “panoramą”.

Šimtmečiais rusų, vėliau sovietų bei 
vokiečių okupacijos niokojo mūsų kalbą, 
bet šiuo metu savanoriškai išstumiami 
lietuviški pagrindiniai žodžiai ir iškeičiami 
į svetimšališkus. Tauta “kultūrinama”, ruo
šiama “europietiškam” gyvenimui, nors nei 
NATO nei ES tokių kalbinių pakeitimų 
nereikalauja. Ir tai vyksta pačioj tėvynėj, 
kurios atmintyje turėtų būti išlikę Atgi
mimo laikų lietuvybės atgarsiai, kada už 
lietuvių kalbą žmonės paaukodavo ir savo 
gyvybes.

Mes visi turėtume didžiuotis tokia 
lyriška, poetiška lietuvių kalba, kurk kaip 
reta, yra kupina malonybinių lyčių. Mūsų 
dainose nėra nė vieno berno, mergos, tėvo, 
motinos, arklio, bet yra bernelis, mergelė, 
tėvelis, motinėlė, žirgelis, o dar tiksliau 
išsireiškiant, turėčiau sakyti: bernelis - 
baltas dobilėlis, mergelė - balta lelijėlė, 
tėvelis - rūpintojėlis, motinėlė - širdužėlė, 
bėrasis žirgelis. Malonybinei kaitai gal ir 
galo nėra, kiekviena apylinkė turi savo 
mėgiamiausias malonybincs formas.

Ir palyginkite pavyzdžiui su anglų kal
ba, kuri ne tik neturi malonybinių lyčių ar 
kitaip keičiamų galūnių, bet ir papras
čiausius ilgesnius žodžius trumpina: vege
tables - vegies, futbolas - footy, daktaras - 
doc, motina - mum, tėvas - pop. Visi 
šeimos nariai nešioja vienodą pavardę, visi 
- Smith. Lietuviškai, tuo tarpu, tuoj aišku.

Vėl festivalis “Skamba skamba kankliai”
Gegužės 21 d. Vilniuje prasidėjo jubi

liejinis - trisdešimtasis - tarptautinis folk
loro festivalis “Skamba skamba kankliai”. 
Vilniaus Sereikiškių parke, Senamiesčio 
kiemuose visą savaitę skambėjo liaudies 
muzika, naktišokiai, gatvėse buvo rengia
mos tradicinės ir netradicinės amatų mu
gės. I-estivalio trisdešimtmečio proga Na
cionaliniame dramos teatre buvo atidaryta 
fotoparoda “Skamba skamba kankliai - 
30”. Folkloro švente dalyviai pradėjo sueiga 
ant Gedimino pilies kalno.

Stasio Juškaus galerijoje atidaryta pa
roda “Šaknų beieškant”, kur apie 40 žy
miausių Lietuvos dailininkų eksponuoja po 
vieną savo darbą

Į jubiliejinę folkloro šventę susirinko 
apie 1000 dalyvių. Iš viso festivalyje daly
vavo apie 800 lietuvių ir apie 200 svečių iš 
Čekijos, Venezuclos, Vengrijos, Indijos, 

tuvos piliečiai. Manoma, kad jie yra susiję 
su dviejų savo tautiečių nužudymu. Policija 
neatmeta galimybės, kad bus suimta ir 
daugiau asmenų. Nužudytų lietuvių kūnai 
buvo taip sumušti ir subadyti, kad policija 
nesiryžta paskelbti tikslesnio jų amžiaus. 
Manoma, kad jie buvo nužudyti kitur irtik 
vėliau atvežti prie valstybės sienos. Šiaurės 
Arijoje lietuvių gyvena gal tik keli, tačiau 
pačioje Arijoje Lietuvos piliečių su laiki
nais darbo leidimais yra daugiau nei 3000. 

ar tai vyras ar moteris, vedęs ar ne. imkim, 
kad ir Trečioką, vyrišką pavardę, kurio 
žmona bus Trečiokienė, dukra - Trečio
kaitė, sūnus - Trečiokiukas, dar nesuaugęs, 
nesavarankiškas bernelis. Nors paskutinysis 
variantas oficialiai dokumentuose nebe
galioja, tačiau žmonėse yra dar gyvas ir 
labai dažnai naudojamas. Mums atvykus į 
Australiją, pasirodžius mūsų dailininkų 
pavardėms laikraščiuose, man labai įstrigo 
vieno kritiko pastaba, kad lietuvių ateivių 
pavardės jam skamba labai poetiškai. Tą 
poetiškumą sukuria balsių daugumas 
žodžiuose, kurias visas galima puikiai 
išdainuoti - a, o, u ir t.t., bet taip pat ir 
galūnių kintamumas, ypač mergautinėse 
pavardėse: - aite, utė, ir ištekėjusių moterų 
pavardėse - ienė. Visais atvejais, galūnių 
kintamumas(kaita) liudija kalbos turtin
gumą. archaiškumą, kuris tirpte tirpsta 
moderniškose kultūrose.

Suprantama, kad svetimose kultūrose 
gyvenant privalu paklusti to krašto teisė
tvarkai, tačiau nesuprantama, kad to rei
kėtų laikytis savo tarpe. Mes turime di
džiuotis savo kalbos subtilumu, jos poetiš
ku charakteriu, kurį kintančios pavardžių 
galūnės didina. Kalbinis ir tautinis nusi
kaltimas yra niokoti kalbą ir viena nusikal
timų forma yra pavardžių iškraipymas. 
Lietuviškoje spaudoje pamačiusi, pvz. 
“Bronė Trečiokas” visada pagalvoju, kad 
reikėtų sustabdyti tokį lietuvių kalbos 
iškraipymą, prastinimą, o iš kitos pusės, 
kyla mintis - gal, kaip dabar mada, ta 
moteris buvo “Bronė”, bet po “sex change” 
operacijos virto vyru - "Trečioku”... Bet ko 
čia girtis ir viešai skelbtis?

Baigdama norėčiau priminti, kad bent 
mes išeivijoje, apsupti svetimų kultūrų, 
parodytumėme daugiau jautrumo ir pa
garbos savo brangiai kalbai. Ir normalioms 
sąlygoms esant, dingsta dalis mūsų kalbi
nių turtų. Pvz. iš kalbos ir literatūros jau 
dingo dviskaita, o tai buvo pati intymiausia 
forma, pvz. “eisiva mudu abudu”. Galimas 
daiktas, kad ateityje visos kalbos supa- 
prastės, supanašės, bet kodėl mums šią 
kaitos eigą, jeigu taip būtų, skubinti? 
Mūsų tikslas turėtų būti turtinti kalbą, o 
jei to nesugebame, tai bent išlaikyti įvai
riausiais lytis ir ypač - malonybincs. Nes 
čia skamba poezija, čia kalba širdis, tik 
įs išklausykite!

Genovaitė Kazokienė

Rusijos, Mordovijos, Latvijos folkloro 
ansamblių. Jubiliejinio festivalio proga 
pirmą kartą buvo rengiami daugiabalsio 
dainavimo vakarai, kai dainavo ne tik lie
tuvių, bet ir rusų, mordovų ansambliai. 
Svečiai iš Mordovijos šventėje lankėsi 
pirmą kartą

Vienas “Skamba skamba kankliai” 
šventės vakaras buvo skirtas tik aukštaičių 
ansambliams. Organizatoriai šiemet Aukš
taitiją pasirinko tęsdami tradiciją kasmet 
pristatyti vieną kurį nors Lietuvos etnogra
finį regioną.

Festivalis baigsis S.Juškaus galerijos kie
me ir Sereikiškių parke organizuojama ne
tradicinių ir tradicinių amatų muge.

Festivalio organizatoriai tikisi, kad kaip 
ir kasmet folkloro šventėje per savaitę 
apsilankys ne mažiau kaip 20 000 žiūrovų.

“L.r.”

Vėliausiomis žiniomis, vienas iš nužudy
tųjų yra 27 metų Vaidas Franckevičius iš 
Jurbarko, kitas - 32 metų kaunietis Vitalijus 
Jasinskas. Airių policija spėją kad jie nuken
tėjo nuo nelegalus gabenančių nusikaltė
lių, kurie už “paslaugas” imdavo po 10000 
dolerių ir vėliau atsiimdavo dalį uždarbio. 
Gauja veikė rajonuose, kur pastaruoju 
metu atvyksta daug lietuvių.
Rengiajit aptvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNSirLGTIC biuleteniais.

2



BENDRUOMENĖJ B AR U OJE

Australijos Lietuvių Bendruomenė laiminga, kad sulaukė 

trečio LR Vyriausybės paskirto Garbės konsulo. Tai Janina 
Vabnlienė OAJVI, gyvenanti Adelaidėje.

Visų Australijos lietuvių vardu sveikiname p. Janiną 
Vabolienę, dėkojame jai už sutikimą priimti šias atsakingas 
pareigas ir linkime sėkmės einant Pietų ir Vakarų Australijos bei 
Šiaurės Teritorijos LR Garbės konsulės pareigas.

ALB Krašto VaiByba

50 metų Dievo tarnyboje
(Kun. J. N. Petraičio MIC kunigystės auksinis jubiliejus)

Viktoras BALTUTIS

Nerūpestingoje vaikystėje nežvelgiame 
i ateiti ir dažnai net nežinome, kokiu ke
liu mūsų gyvenimas pasuks. Y ra jaunuolių, 
kurie labai anksti apsisprendžia ir siekia 
savo idealo. Toks buvo dabar Švenčius 50 
metų kunigystės jubiliejų kunigas Juozas 
Nikodemas Petraitis.

Juozas gimė 1922 m. liepos 16 dieną 
ūkininkų Juozapo ir Marijonos Petraičių 
šeimoje. Šeimoje jis vyriausias vaikas, tad 
ir pakrikštytas tėvo vardu - Juozu Niko
demu. Be jo šeimoje augo dar trys vaikai. 
Nelengva buvo duona dirbant ne geriausios 
rūšies žemę Milgaudžių kaime, Gaurės 
valsčiuje, Tauragės apskrityje. Juozas nuo 
pat mažens stengėsi siekti mokslo, nors 
sąlygos buvo nepalankios. Teko palikti 
gimnaziją ir tik po poros metų vėl grįžti. 
1941 m. rugsėjį iš šeštos gimnazijos klasės 
Juozas stojo į Telšių Kunigų Seminariją, nes 
dar būdamas tik 7-8 metų jau svajojo apie 
kunigystę. Dar vaikystėje labai susižavėjo 
Gaurės bažnyčioje choro giesmėmis ir 
pamaldomis. Apie 10 metų brendo jo troš
kimas tapti kunigu. Šis troškimas - pašau
kimas jo neapleido ir per Antrojo pasau
linio karo sumaištį. Artėjant frontui, 1944 
metais Juozas pasitraukia į Vokietiją ir 
pasiekia Eichstatt’o Kunigų Seminariją, 
kur toliau tęsia studijas. Vėliau studijuoja 
Romoje, o kunigystės studijas baigia JAV, 
Marina Hills Marijonų Kunigų Seminari
joje, netoli Čikagos, kur 1952 m. gegužės 
22 dieną šv. Raimundo katedroje vyskupo 
Martin D. McNamara įšventinamas kuni
gu. Tų pačių metų birželio 15 d. motinos, 
brolių, sesers, giminių ir vietinių lietuvių 
pilnoje Apreiškimo bažnyčioje per primi
cijas skambant varpeliui, kuris nenutilo 50 
metų, pirmą kartą viešai iškelia ostiją.

Prasideda sunkus, reikalaująs daug pa
sišventimo, ištikimybės bažnyčiai ir prisiim
toms pareigoms, kunigo bei Marijonų kongre
gacijos vienuolio gyvenimas. 1953 metais

Jubiliejines pamaldas šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje Adelaidėje atnašauja kun. Juozas 
N. Petraitis (centre). Jam asistuoja Melbourne lietuvių klebonas Egidijus Arnašius (kai
rėje) ir marijonų kongregacijos generolas Mark Garrow (dešinėje).

jis paskiriamas į šv. Gabrieliaus Arkangelo 
lietuvių parapiją, Milwaukee. Kunigauda
mas Juozas siekia aukštesnio mokslo, ge
resnio tikėjimo pažinimo. Jėzuitų Univer
sitete Marquette gilina studijas ir lotynų 
kalbą, kurią pamilo būdamas darpiemenu- 
ku, kai patarnaudamas mišioms pirmą 
kartą ją išgirdo Gaurės bažnyčioje.

1956 m. Juozas perkeliamas sekreto
riaus pareigoms į Čikagą, kur buvo stato
mas naujas Marijonų vienuolynas ir “Drau
go” spaustuvė. 1957 m. jis paskiriamas vika
ro pareigoms j Kenoshos lietuvių šv. Petro 
parapiją. Ten 1957 m. tampa JAV piliečiu. 
Jaunas, pilnas polėkių ir energijos, vadovy
bės aukštai vertinamas, Juozas skiriamas 
Marijonų provincijolo sekretoriumi, o 1963 
m pasiunčiamas j Argentiną. Trejus metus 
dirba vikaru Rosario lietuvių parapijoje, 
Santa Fe provincijoje, o nuo 1967 m. paski
riamas klebonu į Aušros Vartų parapiją 
AveHanedoj, Buenos Aires priemiestyje, kur 
daibuojasi 17 metų. Marijonų kongregacijos 
vadovybė gerai žinojo kun. Juozo ištikimy
bę ir paklusnumą, todėl jam teko dažnai 
keliauti ten, kur trūko kunigo ar reikėjo 
skubios pagalbos.

Matyt, Dievo planuose kunigui Juozui 
buvo skirtas labai platus pastoracinio darbo

Melbourne Lietuvių Namuose koncertuoja gintariečiai. Nuotr. Z.Augaičio.

"Gintaro" tautinių šokių ansamblis nuoširdžiai dėkoja visiems, 
remiantiems mūsų jaunimą. Ačiū už aukas - dideles ir mažas, 
ačiū už paaukotus fantus loterijoms, ačiū, kad apsilankote mūsų 
koncertuose bei popietėse. Džiaugiamės kad ir mažiausia parama 
ir sakome jums visiems didelį didelį ačiū. Ir ačiū už tai, kad taip 
gausiai apsilankėte "Atsisveikinimo koncerte".

Gintariečiai

laukas. 1983 m. jis skiriamas vykti trims 
mėnesiams į Adelaidę, nes kun. A Spurgis, 
slegiamas amžiaus ir ligos, reikalavo pa
galbos. Australijos vizai pasibaigus, grįžta 
Argentinon. Ui pačių metų pabaigoje vėl 
skiriamas į Adelaidę klebono pareigoms, 
bet išvykimas uždelsiamas net iki 1984 m 
liepos 18 d. Prieš- išvykstant, Avellanedos 
vyskupijos generalinis vikaras pranašavo 
jam, jog kaulus teks palikti Australijoje.

Ne kartą teko iš kunigo Juozo lūpų iš
girsti, kad mūsų dienomis visuose kraštuose 
yra jaučiama didelė religinė krizė. Daugelis 
krikščionių vadovaujasi paktiškąją bedie
vybe, t.y. gyvena taip, lyg Dievo nebūtų. 
Materializmas pastatomas aukščiau net už 
visas dvasines vertybes. Tokioje aplinkoje 
sunku sulaukti dvasinių pašaukimų į ku
nigystę ir vienuolių luomą.

Kunigas Juozas tiki, kad Dievo malonės 
pagalba, kartu darbuojantis kunigams ir 
pasauliečiams, Katalikų Bažnyčia vėl 
atgims bei sustiprės, nes Dievo kebuose nė
ra nenugalimų sunkumų. “Dievo malonės 
lydimas tapau kunigu ir vienuoliu marijonu ”, 
- sako kunigas Juozas. Visokiausios gyveni
mo krizės dažniausiai išeina į gerą, grąžina 
klystančius į doros kelią, sustiprina silpnes
niuosius, tikintieji pajunta ateities viltį, ku
rioje jaučiama Visagalio pagalba visiems, 
kurie pakelia akis į Visagalį.

Pirmieji žingsniai Adelaidėje pasižy
mėjo kantrumu, bandymu susipažinti'su 
aplinka ir visais lietuviais. Jis stengėsi da
lyvauti visame Adelaidės lietuvių gyvenime. 
Jo pasišventimas pastoraciniam darbui, 
nuoseklus ir nuoširdus darbštumas, pagar
ba asmeniui, nežiūrint jo santykių su reli
gija, sudaro teigiamą atgarsį visų Adelaidės 
lietuvių tarpe. Šiandien jis redaguoja 
Adelaidės biuletenį, kalba religinių švenčių 
metu per lietuvių radijo valandėlę, lanko 
visus ligonius - katalikus ir kitų religijų 
sergančius, kuriems reikalinga dvasinė 
ramybė ir taika. Spėja nuvykti ir pas ispanus 
bei juos aptarnauti. Tenka Stebėtis kunigo 
Juozo energija skubant prieš mišias iš 
klausyklos. Jis lyg jaunuolis tvirtais žings
niais priklaupia prieš altorių pamiršdamas, 

Aukos “Musų Pastogei”
I. Dambrauskienė NSW $ 5.00
A Bumcikis QLD $ 15.00
R. Urmonas SA $ 10.00
A +S. Montvydai NSW $ 25.00
A Vyšniauskienė VIC $ 5.00

kad ir jo gyvenimo krūvis jau nemažas.
Gegužės 19 d., sekmadienį, įvyko iškil

mingos pamaldos Adelaidės lietuvių šv. 
Kazimiero bažnyčioje, kurioje liko tik 
kelios laisvos vietos. Pamaldas atnašavo 
jubiliatas, asistuojant specialiai iš Romos 
atvykusiam marijonų generolui Mark 
Garrow ir Melboumo lietuvių klebonui 
Egidijui Arnašiui. Kadangi buvo Sekminės, 
pamokslą pasakė atvykęs svečias tėvas 
Mark Garrow, pabrėždamas Sekminių 
svarbą Katalikų Bažnyčiai, paminėdamas 
kunigo pasišventimą ir nelengvas pareigas.

Po pamaldų parapijos salėje vyko 
sukaktuviniai pietūs. Virš šimto svečių 
susėdo prie gražiai Adelaidės Katalikių 
Moterų Draugijos papuoštų stalų. Vaišes 
pravedė Viktoras Baltutis. Jubiliatas ir sve
čias iš Romos buvo apdovanoti tautinėmis 
juostomis. Apie klebono gyvenimą kalbėjo 
Viktoras Baltutis, iškeldamas reikšminges
nius momentus ir 50 metų kunigystės kelią. 
Sveikino ir dovanas įteikė: marijonų gene
rolas Mark Garrow. Melboumo liet, 
klebonas Egidijus Arnašius, LR Garbės 
konsule Janina Vabolienė OAM, ALB 
Adelaidės Apylinkės V-bos pirm. Jūratė 
Grigonytė, Adelaidės Lietuvių Sąjungos V- 
bos pirm. Donatas Dunda, Adelaidės 
Katalikių Moterų D-jos pirm. Salomėja 
Vasiliauskienė, Ateitininkų V-bos pirm. 
Elena Varnienė, šv. Kazimiero parapijos 
choro vadovė Nemira Stapleton, “Litua- 
nia” choro vadovas Jonas Pocius ir kiti. 
Daug sveikinimų gauta raštuaš vysk. 
P.ABaltakio OFM, Telšių vysk, emerito 
Antano Vaičiaus, ALK Federacijos, Mel
boumo Kat. D-jos pirm H. Statkuvienės, 
Adelaidės Pensininkų Valdybos ir kitų.

Šv. Kazimiero Parapijos Tarybos ir visų 
parapijiečių vardu, 50 metų Dievo tarny
boje sukakties proga jubiliatą pasveikino 
Lietuvių Caritas Ine. Tarybos pirm Vikto
ras Baltutis, palinkėdamas Dievo malonės, 
sveikatos, ištvermės ir kantrybės, kurios šio
mis dienomis tiek maža, kai pasaulis dideliu 
greičiu skuba nežinion - be Dievo ir tikėji
mo. Iškilmingi pietūs baigti klebono J. N. 
Petraičio padėka už pagerbimą ir dovanas.

V Kružicnė VIC $ 10.00
V. Lazauskas VIC $ 15.00
A Jarienė NSW $ 10.00

Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
“Mūsų Pastogės” administracįja

Mūsų Pastogė Nr. 22, 2002.06.03, psl. 3
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Lietuva iš arti
Lietuvos pajūryje jau dvelkia vasara

Arūnas ANDRIUŠKEVIČIUS

Palangoje intensyviai rengiamasi poil
siautojų antplūdžiui. Birželio pradžioje tu
rėtų atverti duris visos kavinės, restoranai, 
poilsio namai Prie įvažiavimo į miestų vėl 
tradiciškai išsirikiuos nakvynę siūlančių 
palangiškių eilės. Atvykusių poilsiautojų 
laukia nemažai staigmenų. Netoli prekybos 
centro “Iki” per žiemą pastatyta pravoslavų 
cerkvė. Kaunietė verslininkė Jolanta Čia- 
pienė Palangos centre įrengė kėglių klubą, 
o vasarą ketina atidaryti ir stilingą lauko 
kavinę. Atgimsta ir poilsio namai “Palangos 
linas”. Juos įsigiję Kauno klubo “Amerika 
pirtyje” savininkai ketina investuoti keletą 
milijonų litų.

Naujieji bendrovės “Palangos linas” sa
vininkai prieš keletą savaičių pradėjo re
montuoti jiems priklausantį dešimties aukš
tų pastatą. Kauno verslininkai tikisi, kad šį 
sezoną pavyks suremontuoti bent dalį 
dešimties aukštų pastato. “Dabaratliekami 
patys triukšmingiausi darbai. Jau kitą savaitę 
prasidės tikrasis remontas. Darbai bus bai
giami palaipsniui, ir poilsiautojams atida
romas vis naujas aukštas", - sakė “Palangos 
lino” vadybininkas Raimundas Zablockis. 
Šiame pastate ketinama įsteigti didžiausią 
Palangoje viešbutį, kuriame vienu metu 
galės apsigyventi apie 300 žmonių. Ateityje

Bernardui Brazdžioniui - pagerbimas
ELTA. JAV Lietuvių Bendruomenės 

Vakarų Apygarda rengia tautos dainiaus 
poeto Bernardo Brazdžionio pagerbimo 
iškilmes, skirtas jo gimimo 95-osioms me
tinėms. Birželio 1 dieną Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijos salėje, kaip informavo 
JAV Lietuvių Bendruomenės Vakarų Apy
gardos pirmininkė Angelė Nelsienė, bus 
pristatomas Lietuvos rašytojų sąjungos tik 
ką išleistas albumas “Poetas Bernardas 
Brazdžionis grįžta į Lietuvą”. Iš Lietuvos j 
šias iškilmes laukiama atvykstant Rašytojų 
sąjungos Kauno skyriaus pirmininko poeto

K.Bradūnas - “Poezijos pavasario” laureatas
Gegužės 24 dieną Kaune, Maironio 

lietuvių literatūros muziejuje, buvo pa
skelbtas trisdešimt aštuntojo “Poezijos 
pavasario” festivalio laureatas. Juo tapo 
garsus išeivijos poetas Kazys Bradūnas, 
kuriam laureato vainikas ir premija buvo 
įteikta už pernai pasirodžiusią dviejų tomų 
eilėraščių rinktinę “Sutelktinė”.

85 metų K.Bradūnas sakė, kad žinia 
apie tai, jog jis tapo laureatu, jam buvo labai 
netikėta. Išgirdęs apie tai, jis krūptelėjo. 
“Kelių pastarųjų metų “Poezijos pavasario” 
laureatai buvo labai jauni", -sakė jis. “-Aš 
maniau, kad mano amžius jau negali atitikti 
skiriančiųjų tą premiją kriterijų". Tačiau 
naujasis laureatas neslėpė, jog žinia jį ir 
labai pradžiugino, nes, pasak jo, bene 
visiems rašytojams vienoks ar kitoks jų 
darbo įvertinimas kelia pasitenkinimą.

Vilkaviškio rajono Kiršų kaime (čia pat 
gimė ir augo Salomėja Nėris) 1917 m gimęs 
poetas Vytauto Didžiojo ir Vilniaus univer
sitetuose studijavo lituanistiką, 1944 m 
pasitraukė iš Lietuvos, o 1949 m išvyko į 
JAV. Emigracijoje K.Bradūnas išbandė 
pačias įvairiausias profesijas. Dirbo duob
kasiu, akmenskaldžiu, vėliau aktyviai įsi
traukė į išeivijos kultūrinę veiklą - reda
gavo “Literatūros lankus”, “Draugo” kultū
rinį priedą, išeivijoje leistas knygas, paren
gė garsiąją “Žemės” antologiją. Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, poetas sugrįžo į 
gimtinę ir apsigyveno Vilniuje.
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poilsio komplekse turėtų atsirasti ir įvairių 
įrenginių, skirtų pramogoms. Šiemet bus 
atidarytas klubas “Amerika pirtyje”.

Sovietiniais laikais pastatytas “Lino” 
kompleksas pastaruoju metu buvo gana 
apleistas. Naujieji savininkai tikisi, kad 
jiems pavyks susigrąžinti turistus.

Pasak Palangos vicemero Rimanto Ga
relio, kol kas sunku pasakyti, kiek šiemet 
veiks naujų kavinių. Verslininkai dar tik 
pradėjo rūpintis licencijomis. Tačiau ku
rorte jau jaučiamas judėjimas. Remontuo
jama Vytauto gatvė. Verslininkai pradėjo 
dailinti kavinių fasadus. R.Garolio duome
nimis, J.Basanavičiaus gatvėje šiemet pra
dės veikti prabangus restoranas, kartu su 
LTV laida “Duokim garo” atnaujinama 
“Kupeta”. “Prasidėjo darbai ir buvusioje ka
vinėje “Vasara”. Ją ketinama atkurti auten
tiškai. tačiau nežinau, ar tai bus padaryta 
šiemet”, - sakė vicemeras.

Mažesnių kavinių savininkams taip pat 
netrūksta darbų. “Šiemet nusprendėme su
tvarkyti savo lauko kavinę. Klojame trinkeles 
ir tvarkome aplinką”, - sakė vienos J. Basa
navičiaus kavinės savininkas. Paklaustas 
apie praėjusį sezoną jis užsiminė, kad šie
met galėtų būti geresnis. “Tačiau viskas pri
klausys nuo oro. Galima daug ką prognozuo
ti. tačiau tik šilta ir saulėta vasara mums ga
rantuotų neblogą uždarbį", - sakė jis.

Petro Palilionio, kuris pristatys minėtą 
albumą ir kartu atsivežtą vaizdajuostę apie 
poetą Bernardą Brazdžionį. Meninę prog
ramą atliks Darius Polikaitis, Vidas Neve- 
rauskas, taip pat Los Angeles lituanistinės 
mokyklos mokiniai.

Garbingą sukaktį Bernardas Brazdžio
nis paminėjo vasario mėnesį. Pasak Ange
lės Nelsienės, poeto pagerbimo iškilmes 
buvo nuspręsta suderinti su Lietuvoje iš
leisto albumo pristatymu. Bus išspausdin
ta šių Iškilmių programa su sveikinimais 
jubiliatui. □

K.Bradūnas pirmiausia siejamas su 
žemininkų karta. Ne tik todėl, kad dalyvavo 
antologijoje “Žemė”, bet dar ir dėl to, jog 
žemė - vienas svarbiausių jo poezijos moty
vų, sutinkamų jau pirmuose eilėraščiuose. 
To neneigia ir pats poetas, kurį suformavo 
tėviškės aplinka. “Kad ir į kokias plačias 
tarptautines lankas nukfysdavau. visuomet 
ieškojau naujų niuansų, susijusių su tėvyne", 
- prisiminė K.Bradūnas. “Kiekviena mano 
knyga nebuvo nutolusi nuo mūsų liaudies 
kultūrinio palikimo. Kiekvienoje savo knygoje 
norėjau atrasti kokią nors naują mūsų 
liaudies meno pakopą ar pasisukimą - 
ieškojau naujų lietuviškos dvasios pėdų".

Ramūnas Gerbutavičius, “L.r.”

Palanga. Naujas tiltas į Baltijos jūrą.

Intensyviai rengiamasi sezonui, tačiau 
jau dabar aišku, kad Palangoje liks ir ap
leistų pastatų. Kasmet jų šiek tiek suma
žėja, tačiau Tbrto fondo atstovai užsiminė, 
kad ne visus statinius pavyksta lengvai 
parduoti. “Savivaldybė šiam procesui neturi 
įtakos. Apleisti pastatai priklauso ne tik turto 
fondui, bet ir privatiems asmenims. Kai kurių 
namų savininkai nėra žinomi. Kitur vyksta 
teisminiai ginčai”, - sakė vicemeras.

Savivaldybės iniciatyva įsteigta viešoji 
įstaiga “Palanga - vasaros sostinė” šiemet 
triukšmingus koncertus ketina rengti aikš
telėje šalia “Statoil degalinės”. “Norime į 
šią vietą sutraukti jaunimą. Pernai čia stovėjo 
atrakcionų parkas. Tddmės. kad ir šiemet čia 
bus populiari masinių renginių vieta. Aikš
telėje vyks ir sezono atidarymo koncertai. 
Žmogus sumokėjęs 10-15 litų, galės links
mintis visą dieną”, - sakė vicemeras.

Pasak R.Garolio, turėtų keistis ir J.Ba
sanavičiaus gatvės įvaizdis. Stambesni vers
lininkai jau įsitikino, kad “žalias jaunimė
lis” jiems neatneša pelno. Jau pradėta kurti 
J.Basanavičiaus gatvės vizija. Vyksta dery
bos su verslininkais. Palangos vadovai ne
slėpė, kad sunku rasti kompromisą, tačiau 
jie tikisi, kad kitąmet čia jau bus permainų.

Daugiausia nuostolių dėlžiemą siautė
jusių vėtrų patyrė Palangos paplūdimys. Jis 
sumažėjo keliomis dešimtimis metrų. Sa
vivaldybė suvirtinti kopoms skyrė papil
domų lėšų. “Neseniai teko lankytis Lenkijos 
ir Vokietijos kurortuose. Ten taip pat egzis
tuoja ši problema. Ją bandoma spręsti dviem 
būdais. Vienur kalami specialūs poliai, kitur 
- iš akmenų statomi “banglaužiai”. Domė
jausi, kuris būdas yra efektyvesnis. Atrodo, 
kad geriau apsaugo poliai, tačiau jie šiek tiek

Prekybininkams - pradinuko pamoka
“Vaikas įveikė elektroninę ir žmogiškąją 

didelio prekybos centro apsaugos sistemą. Tai 
turėtų būti rimta pamoka prekybininkams ”, 
- taip retą dviračių vagystę iš RIMI 
prekybos centro Kaune komentavo poli
cijos pareigūnai.

Sekmadienį (geg.12) 8 metų pirmokas 
Aleksandras iš parduotuvės išstūmė 14 
dviračių, kuriuos 13-metis jo draugas Arū
nas išdalijo kiemo vaikams. Pigiausio pa
vogto dviračio kaina - 239, brangiausio - 
629 litai. Pa rduotuvės apsauga dėl vagystės 
į policiją kreipėsi po paros.

Pirmoką Aleksandrą į netoliese esantį 
RIMI prekybos centrą atlydėjo kaimyni
niame name gyvenantis šeštokas Arūnas, 
su kuriuo Aleksandras susipažino kieme. 
Aleksandras pasakojo, kad pavogti kelis 
dviračius jo paprašęs vyresnis draugas. Iki 
tol 8-metį mušęs ir į jį iš šratinio pistoleto 
šaudęs Arūnas pažadėjo ateityje globoti 
Aleksandrą, jei šis pavogs dviratį. Vyresnis 
berniukas dar pamokė 8-metį, kaip išstumti 
dviratį pro neveikiančią kasą. Aleksandras 
taip ir padarė. Pirmą kartą su dviračiu pro 
tuščią kasą einančio berniuko niekas ne
pastebėjo ir nesustabdė, todėl lauke perda

sugadina bendrąjį vaizdą. I-ietuvoje kol kas 
nėra atlikta išsamesnių tyrimų. Ateityje teks 
apie tai rimtai pagalvoti. Palanga nepajėgi 
viena išspręsti šios problemos, todėl mes jau 
kreipėmės į Vyriausybę", - sakė R.Garolis.

Žvejai džiaugėsi, kad siautėjusios aud
ros nepadarė nuostolių Palangos tiltui. Čia 
kasdien susirenka kelios dešimtys žvejų. 
“Žuvies sumažėjo. Kartais ištraukiame ir į 
didesnių tačiau didelių žuvų neliko", - sakė se
nas palangiškis. Jo nuomone, Būtingės ter
minalas jiems padarė “meškos paslaugą”.

Palangiškiai juokauja, kad greitaikuror- 
te jų bus mažuma. Vicemero nuomone, vie
tos gyventojai negali finansiniais ištekliais 
konkuruoti su Vilniaus, Kauno ar Klaipė
dos verslininkais. “Dalis žmonių Palangoje 
investuoja į verslų kiti - ieško gyvenamojo 
ar poilsiui skirto būsto. Jau juokaujamų kad 
Palanga tampa turtingųjų klaipėdiečių 
miegamuoju rajonu. Čia įsikūrę nemažai 
stambių bendrovių vadovų. Nesame parengę 
statistikos apie investicijas iš kitų Lietuvos 
miestų”, - sakė vicemeras.

Neoficialiais duomenimis, vis daugiau 
nekilnojamojo turto kurorte įsigyja kaunie
čiai. Jie čia perka ir kotedžus, ir butus. 
Šiuolaikiškai įrengtų pastatų pasiūla yra 
gana didelė. Birutės alėjoje neseniai pasta
tytame name laisvi liko tik 3 butai. Norin
tiesiems juos įsigyti, už kvadratinį metrą tek
tų pakloti nuo 1000 iki 1200 JAV dolerių. 
Kitose Palangos vietose kainos šiek tiek 
mažesnės - nuo 500 iki 800 JAV dolerių. 
Tiesa, dažnai kotedžai ir butai parduodami 
be vidaus apdailos. Svyruoja ir būstų plotai 
- nuo 50 iki 105 kvadratinių metrų. Kai 
kurie verslininkai naujus kotedžus parduo
da kartu su kelių arų žemės sklypu. □ j 

vęs vogtą daiktą Arūnui jis sugrįžo paimti 
kitodviračio. Per beveik dvi valandas vaikas 
iš parduotuvės pavogė 12 dviračių. Po to 
Aleksandras grįžo namo, nes motina buvo 
liepusi 16 valandą pasirodyti. Pabuvęs na
muose pusvalandį, berniukas vėl nuėjo į RI
MI ir pavogė dar du dviračius. Lauke už 
durų, kur8-mctį pasitikdavo Arūnas, vienu 
metu buvo susidariusi paauglių, laukiančių 
dviračių, eilė. Aleksandras pasakojo, kad 
baisu buvo pro kasą stumti pirmąjį dviratį 
- jis baiminosi, jog gali suveikti signali
zacija Paskui jis jautėsi drąsiai

“Rimi” prekybos centre įdiegta pažan
gi vaizdo stebėjimo sistema, leidžianti išaiš
kinti įvykdytas vagystes, kurių nepastebi 
apsaugos darbuotojai. Pirmadienį peržiūrė
jus vaizdo įrašus iš karto nustatyta, kad va
gystę sekmadienį įvykdė 2 nepilnamečiai

Dabar aiškinamasi, kodėl vagystės ne
pastebėjo tą dieną dirbę trys apsaugos cen
tro darbuotojai. Kur jie buvo nuo 14 iki 17 
valandos, kai parduotuvėje šeimininkavo 
aštuonmetis Aleksandras, bus tiriama. Ap
saugininkai sakosi vienas kitą keitę pietų 
metu ir todėl nepastebėję vagystės.

Jadvyga Pekarskaitė, “L.r.”
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Fkliutės Kampelis
Radvilos

Radvilų giminės pradininkas įvedė tvarką, kad visi 
giminės pirmagimiai būtų vadinami Mikalojum. Knygoje 
apie Radvilas jų yra bent 20, o kiek dar turėjo antrą vardą
Mikalojus. Kokia painiava istorikam. Pirmasis pravardę Senasis gavo ne 
Mikalojus I, o Mikalojus II (pirmąjam ir vieninteliam pravardės nereikėjo). 
Vilniaus vyskupas Radvila buvo pramintas Išmaldų Dalintoju, nes kasdien 
pasiųsdavo, o kartais ir pats išnešdavo maisto jo dvarą apsupusiems elgetoms. 
Mikalojus III, kurį labai mylėjo karalius Žygimantas, buvo pramintas Lenkijos 
Meilė. Jurgis I Radvila pelnė Nugalėtojo vardą, nes laimėjo 30 mūšių su 
totoriais, maskviečiais ir kryžiuočiais. Mikalojus Rudasis, Barboros brolis su 
savo pusbroliu Juoduoju buvo bene įtakingiausi didikai Žygimanto Augusto 
valdymo laikais, tad juos skyrė pagal plaukų spalvą. Pagal išvaizdą pravardę 
gavo ir Radvila Barzdočius, o Radvila Perkūnas pasižymėjo karo žygiuose 
savo drąsa ir smarkumu.

Dėl savo pamėgtų priežodžių pravardes gavo Ponas Žuvelė ir Mielasis 
Ponas.

Pagal gyvenimo būdą pravardes gavo Radvila Pamaldusis. Teisių ser
gėtojas ir Lietuvos Justinianas (sutvarkęs Lietuvos teisyną, kaip senovės Bi
zantijos imperatorius Justinianas).

Apie Mikalojų VIII, pramintą Našlaitėliu, genealogijos rankraštyje ra
šoma: Varšuvoje, karaliui Žygimantui Augustui nusibodus žiūrėti fejerverkų, 
jis tyliai pasišalino į apartamentus, kuriuos užėmė Radvila Juodasis ir jo 
kunigaikštienė. Tenai rado visų apleistą, savo lovelėje garsiai verkiantį mažąjį 
kunigaikštį. Karalius ėmė jį raminti, vadinti visų apleistu vargšu našlaitėliu. 
Išgirdę rūmininkai apie tai papasakojo kitiems didikams.

Šokio instaliacijos projektas WWW
Ūdija ŠIMKUTĖ-POCIENĖ

(Tęsinys iš MP Nr21)
Pakėlus galvą juos pasitiko dangaus 

fone ant plevėsuojančio pakabinto šilko 
mano anglų kalba parašytos eilės “Vora
tinklio gijose”.

VORATINKLIO GIJOSE 
susitinkam

ir atpažįstame savo vardus

krantas
vėjas

upės posūkis

įrėžtame savo istorijas 
sieliuose

besiilginčiuose kranto

atsargiai braidykime 
negrįžtančiam vandeny.

Žiūrovai sekė nurodytą taką tol, kol 
priėjo akmenimis išdėstytą ratą, prie kurio 

pridėjo savo atneštą akmenuką. Įžengę į 
ratą jie stebėjo šokių ciklus tarsi saulės 
ritėjimą danguje. Keturiais sustojimais prie 
smėlio salelių šalia akmenų rato aš lietuvių 
ir anglų kalbomis perskaičiau parinktas 
eiles. Lietuvių kalbos skambesys suteikė 
šiam šokių renginiui paslaptingumą.

Pagrindinė WWW projekto idėja: 
peizažas yra mūsų visų veidrodis. Ir mes 
taip pat esame peizažo veidrodžiai Įvairaus 
dydžio ir.formų veidrodžiai buvo iškloti ir 
įleisti žemėje. Žiūrovai, eidami nurodytu ta
ku, matė savo atspindžius nuklotuose veidro
džiuose peizažo fone -kurių paskirtis buvo 
priminti, kad jie patys yra dalis šios žemės.

Ant vieno žemėn įleisto veidrodžio 
anglų kalba buvau užrašiusi: ,

JEI NESAPNUOSIME 
vienas kito

nebus veidrodžio
atspindžio

kurio siekiame.
Šis įvaizdis įšaukė vėliau atliktą veidro

džio šokio ciklą: atspindžiai prie toliau 
pastatytų veidrodžių, už kurių Šalty Wicks, 

Vivienne Rogis ir Jade Dewi sušoko iš
raiškingą trio. Stiprų simbolišką įvaizdį 
šokio pabaigoje suteikė Elizabeth Dalman 
savo paprastu akmenų rinkimu su Colin 
Offord’o mano eilių pritaikyta daina:

PER PELENUOTĄ DANGŲ 
nesurandu dainos

tu įsišaknyji
žemės veidrodyje

paukščius lesinu tavo vardu...

einu akmenų smaigalais

tirpstu smėlyje

Prieš tai buvo sušoktas įspūdingas 
saulės motyvas:

AŠ ESU SAULĖ/ šildanti žemį...
... esu bangai nepasiekianti kranto

Šį šokio ciklą meistriškai atliko 
Austrijos šokėjas Peter Beil, kartu su trimis 
vietiniais vyrais. Vėliau tas pats šokėjas 
kartu su Vivienne Rogis su stebėtinu 
įsijautimu išpildė meilės dueto ciklą: saulė 
ir vanduo. Šio šokio ciklo pabaigoje'aš 
lėtai tęsiau savo eiseną išdėstytų akmenų 
ratu. Priėjus pritūpiau prie nukritusios 
poros ir smėlyje greta jų užrašiau:

PLAUKAI 
tavo lūpų paliesti 
nukrito ant akmens.

Užrašiusi šiuos žodžius smėlyje, atkrei
piau veidą į žiūrovus ir pakartojau tą patį 
žodžiais.^,

Pabaigoje apėjusi visą ratą, vėl 
priklaupiau smėlio salelėje stebėdama 
Elizabeth ir Sally’s išraiškos šokį “apeigų 
kelionės” akle. Išradingais rankų ir kūnų 
judesiais jos narstė šio ežero paslaptis. 
Baigiau su savo eilėm:

VIENA DIENĄ

jau išnykusi
prisiliečiau prie
gyvenimo paslapties

ir įžvelgiau 
rankas mezgančias

nebūties apsiaustą.

Šį ciklą užbaigė Salty Wicks savo ste
bėtinai grakščiu lankstumu ir paslaptingais 
akių judesiais įšaukdama gyvatės raizginį:

EŽERUI LAUKIANT
grįžta žaltys

Iš kairės: Sally Wicks (lietuvių kilmės mo
dernaus šokio šokėja / choreografe), Lidi
ja Šimkutė, Elizabeth Dalman (Miramu 
Šokio Kompanijos direktorė, choreografė, 
šokėja).

jo akys žolėje

būkime tylūs
kaip vandens žalčio akys.

Patsai projektas nusako ciklinį' Wee- 
reewa (aborigenų vardas Lake George - 
Jurgio ežerui) deivės trejybę: mergelė, 
atnešanti vandenį; motina ir paukštė gy
venimo pilnaty; ir, pagaliau, mirties ragana, 
atimanti gyvenimą ir išnykstanti.

WWW yra priešistorinis eurazijietiš- 
kas simbolis vandeniui. Šio projekto vienas 
iš tikslų buvo įvertinti vandenį mūsų pačių 
gyvenime.

Atlikdami savo paskirtį šio ežero 
dugne, įsisąmoniname, kaip elgiamės su 
savo ežerais, tvenkiniais ir upėmis. Neiš
vengiamai visada grįždami į peizažą, tarsi į 
mūsų pačių atvaizdą.

Weereewa / Lake George ežeras yra 
vienas iš seniausių ežerų pasaulyje ir pla
čiausias šviežio vandens plotas Autralijoje. 
Weereewa yra aborigenų šventovė, žinoma 
savo mitais, paslaptimis ir magija.

Šis ežeras labai keistas ir nuo seno 
domino žmones. Paskutiniuoju metu eže
ras išdžiūvęs. Jo dugnas tarsi žemės ba
rometras. Pasirodo, nuo saulės inten
syvumo priklauso pačio ežero buvimas ar 
nebuvimas.

Šiam keistam reiškiniui yra pateiktos 
kelios teorijos. Patsai laikas ir ežero tęs- 
timuno ciklai nusako nuolat kintantį 
susitikimą tarp žemės ir vandens.

Į šį reiškinį galima žiūrėti kaip į jungtį 
tarp aktyvios ir pasyvios jėgos gamtoje, 
vyrišką ir moterišką archetipą, žinomas 
ir nežinomas priešingybes, su kuriomis 
mes visi susiduriame gyvenimo eigoje.

□
Pijušo Dulkelės nuotykiai

Pijus kumpius susidėjęs, 
Skubinasi link Sydnėjaus. 
Užuodę žvėrienos kvapą, 
Šunys lodami jį seka.
Ikiukšmas Dulkės nenervuoja: 
Tegul mato kas važiuoja!

Bevažiuojant pro Jagūną (Yagoona), 
Pįjus nelauktai sustojo.
Kelią jam ūmai užstojo, 
Du valstybės pareigūnai: 
Klausė jo visai padoriai, 
Ko tie šunys iš jo nori?

“Jutilitį” apžiūrėję,
Radę daug šviežios žvėrienos, 
Ir be leidimo ginklą vieną, 
Pareigūnai surimtėjo: 
Ir Dulkę, ir jo mašiną, 
Į “Police” nudangino!

Kumpius policijos raštinėj, 
Puola musės bimbalinės; 
Dulkelė nuleido ausis, 
Niekas jo šnekos neklauso! 
Reiks jam stot, kiek jis suprato, 
Prieš gan griežtą magistratą!

___________ Stasio Montvido eilės ir piešiniai
Mūsų Pastogė Nr. 22, 2002.06.03, psl. 5

5



a?” lt*,
Antanas 
Laukaitis

Iki pasimatymo
Kai jūs skaitysite šį MP numerį aš jau 

Kaune ar Vilniuje ragausiu paskutinėse 
pasaulinėse alaus varžybose aukso medalį 
laimėjusį “Švyturio” alų. Šiose varžybose 
dalyvavo keli šimtai alaus daryklų. Taigi, 
šis alutis turėtų būti geras. O prie jo bus 
gardžiuojamasi Australijoje nelabai žino
mu skaniu skilandžiu ir kvepiančia lietu
viška duonyte. Pavydėkit tie, kurie esate 
šių skanumynų mėgėjai. Į1 jetuvą skrendu 
dalyvauti birželio 27-30 dienomis Šiau
liuose vyksiančioje III-je Lietuvos Tautinėje 
olimpiadoje. Gaila, kad šioje olimpiadoje 
nedalyvauja nė vienas Australijos lietuvis 
sportininkas. Olimpiadose, ne taip kaip 
buvusiose Pasaulio sporto žaidynėse, gali 
dalyvauti tik patys geriausi Lietuvos ir 
užsienio lietuviai sportininkai. Aš manau, 
kad ir mūsų tarpe būtų atsiradę sporti
ninkų, kurie galėjo dalyvauti šioje olim
piadoje. ALFAS Valdyba, negalint daly
vauti olimpiadoje jų pirmininkui ar kuriam 
kitam Valdybos nariui, oficialiai įgaliojo 
mane atstovauti Australijos lietuvius spor
tininkus būsimuose posėdžiuose ir pri
imant bendrus nutarimus.

Kitas oficialus renginys, kuriame turė
siu dalyvauti - tai “Žalgiriada”, vykstanti 
Jurbarke ir netoli esančiuose Smalinin
kuose. Šioje “Žalgirio” draugijos sporto 
šventėje dalyvaus virš 1000 sportininkų iš 
visos Lietuvos. Čia negali dalyvauti nė 
vienas profesionalas sportininkas. Jau 
daug metų esu “Žalgirio” sporto draugijos 
garbės viceprezidentas, tad ir man teks 
džiaugtis šia populiaria sporto švente.

Svečiai iš
Auksinės Pakrantės

Gegužės 17-20 dienomis Sydnėjuje 
svečiavosi buvę šio miesto ilgamečiai

kur - kaip?
gyventojai, dabar pastoviai apsigyvenę 
Auksinėje Pakrantėje (Gold Coast). Tai 
Marija ir Donas (Žemaitis) Atkinsonai. 
Aplankę savo asmeninius draugus, jie sek
madienį su savo bičiuliais susitiko Lietuvių 
Klube. Atrodė, kad tik prieš porą dienų 
jie paliko Sydnėjų ir iškeliavo į šiaurę. 
Įspūdžių ir kalbų netrūko visą sekma
dienio popiete. Draugių būryje Marijai 
kalbos nepritrūko, o su Donu atvažiavo 
susitikti draugai iš EŽY klubo ir kiti 
bičiuliai. Marija su Donu puikiai įsikūrė 
šiame gražiame kurorte. Abiejų artimieji 
- seserys, broliai ir vaikai - jau persikėlė į 
šį kurortą, tad ir gyvenimas dabar links
mesnis, ypač kai čia lietuviškoji bendruo
menė yra labai veikli, visi tarpusavyje 
gražiai sugyvena. Visa bėda, kad Marijos 
linksmoji mama, pripratusi prie lietuviško 
gyvenimo ir draugų Adelaidėje, nenori viso 
to palikti ir persikelti gyventi prie dukterų 
ir kitų giminių.

Atsisveikino abu mano geri draugai ir, 
palinkėję laimingos kelionės, paprašė 
pasveikinti visus jiems pažįstamus sporti
ninkus ir draugus.

Studentė iš Lietuvos
Jau kuris laikas Sydnėjuje gyvena ir 

universitete studijuoja kaunietė Ieva Pa- 
šukevičiūtė. Baigusi Kauno “Aušros” gim
naziją, tėvų remiama ji išvyko studijuoti į 
Angliją. Be studijų ji norėjo susipažinti su 
kitos šalies kultūra, žmonėmis, o svar
biausia - baigti studijas. Čia ji studijavo 
vienerius metus, o studentų atostogų me
tu nutarė pakeliauti po Australiją. Pabu
vus kurį laiką Sydnėjuje, daugiau susipa
žinusi su australiškuoju gyvenimu, ji ne
panoro grįžti į ūkanotą ir šaltą Londoną. 
Nuėjusi j LJTS studentų atstovybę ji pasi
teiravo, ar negalėtų studijuoti Sydnėjaus 
Universitete. Ją maloniai priėmė, padėjo 
sutvarkyti reikiamus dokumentus, o iš 
Londono Universiteto dokumentus per
siuntė ten gyvenanti sesuo. Dabar Ieva 
studijuoja Biznio ir Komercijos Fakultete, 
kurį šiais metais baigs ir toliau studijuos 

bankininkystę ir finansus.
Gyvenimas Sydnėjuje Ievai patinka. 

Ypač ji mėgaujasi šiltu ir geru klimatu, 
vasarą dažnai aplankydama gražiąsias 
Australijos vietoves. Daugiausiai ji ben
drauja su studentais, atvykusiais čia stu
dijuoti iš Lietuvos, kurių dabar yra apie 15. 
Kartais apsilanko ir Lietuvių Klube, kur 
susipažino su daugeliu lietuvių, tik gaila, 
kad čia retai lankosi vietos jaunimas. Prie 
gyvenimo Australijoje ji jau priprato ir, 
jeigu taip nepasiilgtų savo mamytės, tėve
lio ir sesers, tai gyvenimas čia būtų labai 
malonus, nes australai yra labai lengvo 
būdo, draugiški ir malonūs, las pats yra ir 
su vietos lietuviais. Ji tik negali suprasti, 
kaip ir jos geras draugas (čia gimęs lietu
vis studentas), kaip galima 6-7 valandas 
sėdėti prie televizoriaus ir žiūrėti tą keistą. 
Europoje beveik nežinomą kriketo žai
dimą. O šiaip ji mano, kad Australija yra 
galimybių kraštas, ramus, saulėtas ir nie
kur neskubantis. Ji dar negalvoja, ką darys 
baigusi studijas.

Bobučių gydymas
Ne vieną kartą Lietuvoje, ypač kaime 

ar mažame miestelyje, truputį sunegalavus, 
tuoj gauni įvairiausių patarimų ir net taip 
vadinamų “bobučių” vaistų nuo įvairiau
sių ligų-

Jau nuo senų senovės žmones gydyda
vo daugiausia moterys. Jos žinodavo dau
gybę žolelių ir jų gydomąją galią. Jos ban
dydavo įvairius burtus, užkalbėjimus ir tai 
daugiausiai taikydavo protiniams sutri
kimams. Tačiau sveikiausias gydymo būdas 
jau nuo pat senovės būdavo pirtys, vano- 
jimasis beržinėmis šluotomis (vantomis). 
Uetuviai senovėje tikėdavo, kad žmogui 
kenkia saulės ir mėnulio užtemimai ir 
daug ligų atneša iš kažkur vėjas, o ypač 
piktosios dvasios, kurios net kraują čiulp
davo. Nuo to žmogus silpdavo ir mirdavo. 
Dar vaikas būdamas aš klausydavausi 
pasakų apie laumes. Blogosios laumės 
užpuldavo vaikus, atnešdamos jiems įvai
rias ligas. Prisiklausęs tokių pasakų, net 
miegoti vienas bijodavau.

Atsimenu, kaime pas tetą ūkyje gyveno

sena bobutė, visokiausių vaistų žinovė. Ji 
“gumbą” (o kas tas “gumbas” būdavo, tai 
ir dabar nežinau) gydydavo su spiritu, į 
kurio butelį būdavo įleista gyvatė. Ypatingą 
reikšmę Lietuvoje turėjo motinos vestu
vinis žiedas, su kuriuo apibrėžus ratą, buvo 
gydomos karpos, rožė, įvairūs apgamai. 
Gydomųjų žolių Lietuvoje buvo žinoma 
virš 2000. Daug kas Lietuvoj žino dilgė
les. Jomis plakant, iš žmogaus buvo varo
ma liga. O nuo peršalimo, gripo, slogos 
dar ir dabar, net ir Australijoje, yra geria
ma ramunėlių, aviečių, liepžiedžių ir kitos 
arbatos. Nemiga buvo gydoma aguonų 
galvučių nuoviru, vidurių ligas - krapų ir 
kmynų arbata. Nuo gyvačių įkandimo buvo 
užkalbama. Tai galėjo padaryti tik specialus 
žmogus, o nuo drugio figos buvo užkalbama 
tik anksti ryte. Q

TRUMPAI:
■ Pinigų vaikams padės uždirbti ir Arvy

do Sabonio vardas. Arvydo Sabonio para
mos fondas-jauniems sportininkams. “Ma
nau. jog įneš atliekame gerą darbą. Krepšinio 
mokykla sukuna visų mūsų vaikams. Tai. ką 
sutelkę jėgas padarome gero, skirta jiems ir 
Lietuvos krepšiniui”, - sakė Arvydas Sabo
nis, gegužės 26 d. Kaune oficialiai pristatyda
mas savo vardo Paramos fondą. Jis teigė 
nepasitrauksiąs ir nuo Kauno klubo reikalų.

■ Lietuvos krepšinio specialistų, pra
eityje garsių krepšininkų, Kauno valdžios 
ir visuomenės atstovų būrys dalyvavo nese
niai išleistos knygos “Vytautas Bimba” pri
statyme, kuris gegužės 23 d. pavakarę Įvyko 
miesto Rotušėje. Vieno geriausių Lietuvos 
krepšinio trenerių, DLK Gedimino 4-ojo 
laipsnio ordininko bendražygiai ir auklė
tiniai prisiminė Vytautą Bimbą, kuris kopė 
į aukštumas kartu su Kauno “Žalgiriu” ir 
Lietuvos vyrų krepšinio rinktine daugiau 
nei dešimtį metų. Pristatyme dalyvavo vie
nas geriausių visų laikų Lietuvos krepšinin
kų Modestas Paulauskas, buvęs “Žalgirio” 
vidurio puolėjas ir Kauno mero pav. Gedi
minas Budnikas, legendinis krepšinio trene
ris Vladas Garastas.

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

Tęsinys,pradžiaMP Nei (2001)
Atidariau langą įleisti tyro oro. Po 

langu žydėjo daugrožių. Kokia graži vieta... 
Man čia patiks... Aš ir vėl džiaugiaus savo 
nauja gyvenviete. Linksmos mintys apėmė 
mane.

Sekantį rytą mes užsivilkom kietai 
iškrakmolintas mėlynas uniformas su 
baltais slaugių žiurstais. Tada buvom 
paskirstytos po vieną į atskirus skyrius.

Kai mano skyriaus vyriausia sesuo 
pasuko raktą, atsidarė sunkios durys. Įėjau 
paskui ją į didelį, šaltą, tuščią kambarį. 
Palei sienas stovėjo tik keli mediniai suolai. 
Su tuo pačiu raktu ji apėjo palatas, jas 
atidarydama ir, nepasakius man nė žodžio, 
užtrenkė didžiąsias duris ir pradingo.

Vienuj viena, persigandus, aš sekiojau 
akim durneles, pamažu išlcndančias iš savo 
kambarių. Pilkos suknelės kabėjo ant jų 
kaip maišai. Kitos pasirodė glėbyje neš
damos savo rūbus ir batus, o dar kitos 
vaikštinėjo kaip dūmas, rakinėdamos nosis 
ar krapštydamos pakaušį. Staiga jos visos 
apsupo mane kažką murmėdamos, ko aš 
negalėjau suprasti. Pajutau jų įbestas 
klaikias, pamišusias akis į mane, kai jos 
pradėjo tampyti mano uniformą

“O, Dievuliau, kur aš dabar papuoliau? 
Ką jos nori iš manęs?” - suklykiau aš, lyg 
pati būčiau išprotėjusi

Kai truputį apsiraminau, klausiausi jų, 
norėdama ką nors suprasti, bet niekaip 
negalėjau. Išsigandus, kaip stulpas stovėjau 
apmirus viduryje kambario, bijodama
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pajudėti
Kai atėjo kitos slaugės, aš visa drebėjau. 

Viena iš jų buvo pabėgėlė iš Europos, kaip 
ir aš, kuri čia atvyko daug anksčiau. Ji bu
vo labai maloni moteris. Ji man visada 
padėdavo reikalui esant. Taigi, jos dėka 
pamažu nugalėjau baimę pacientams, 
prisitaikydama prie baugios aplinkos.

Išmokau ligones aprengti, pavalgydinti 
ir tualete pasodinti ant puodo, o kai sesuo 
man patikėjo tą didelį ligoninės raktą aš 
žinojau, kad čia nebepražūsiu.

Dabar pilna pasitikėjimo aš galėjau 
visur laisvai vaikštinėti, atidarydama ir 
uždarydama duris visuose pastatuose.

Po savaitės man reikėjo aprengti iš
protėjusią moteriške. Ji gynėsi nuo manęs 
kiek tik galėjo, šaukdama ir spjaudydama 
j mane be nustojimo. Kadangi aš nesu
pratau, ką ji rėkė, aš kaip papūga šaukiau, 
kartodama jai tą patį.

“You arc a bastard and a prick”, “You 
are a bloody bitch”, “All those fucking 
nurses...” tol, kol ligoninės Matron ir 
daktaras - abudu juokdamiesi - nepatapš
nojo man per petį.

“O, slauge, taip negražu... Nustok šitaip 
kalbėjus... Labai negražu.”

Kadangi aš ir jų nesupratau, atsakyda
ma tik pamėgdžiojau juos.

“O, slauge, taip negražu... Nustok šitaip 
kalbėjus...”

Negalėdama su manim susidoroti, 
Matron pasišaukė tą pačią DP slaugę, kuri 
man anksčiau padėjo.

“Ale, tu vargšele...”, - ta moteriškė, lyg 
angelas, man išaiškino, kokias nesąmones 
prieš tai kalbėjau.

Po tos pirmos, nepamirštamos anglų 
kalbos pamokos, aš atsiprašiau Matron ir 
daktaro.

Tą vakarą sėdėjau prie lango vartyda
ma rankose popierinį maišelį su savo 
pirmąją alga. Šiandien pirmą kartą savo 
gyvenime aš pati užsidirbau sau duoną. 
Džiūgavau, patenkinta savimi.

Saulė jau leidosi ir ilgi medžių šešėliai 
gulėjo išsidriekę antžolės. Pradarius langą 
iškišau galvą ir įkvėpiau šilto, tyro oro. Taip 
ten stovėdama akim sekiojau grakščią 
peteliškę, skrajojančią nuo gėlės prie gė
lės ir klausiausi čiulbėjimo, tupinčių ant 
medžių šakų paukščių.

Pažvelgiau į raudonas rožes po savo 
langu. Jų stiprus kvapas ir grožis mane 
grąžino į tėvų ūkį Lietuvoje, kur spalvin
gos gėlės darželyje žydėjo nuo ankstyvo 
pavasario iki vėlaus rudens, kol šalti vėjai 
iš šiaurės ir sniegas jų neužmigdė žiemos 
poilsiui.

Dabar man buvo aišku, kaip toli yra 
Australija nuo Europos ir kad aš daugiau 
niekad nebematysiu savo tėvynės, kurią aš 
taip mylėjau. Aš stengiausi prisitaikyti prie 
naujų aplinkybių, bet negalėjau pilnai 
pritapti prie jų. nes tėviškės ilgesys manęs 
nepaleido, grauždamas mane iš vidaus.

Naktimis aš blaškiausi svajodama apie 
paliktą mišką, tėvų ūkį, gyvulius ir žmo
nes. Jaučiau, kad aš niekada nebegalė
siu apsikabinti savo draugę Avietę ir 
nebevaikščiosiu po tėvo sodą tėviškėje, 
kur gimiau. Kartais aš kariavau su tomis 
mintimis, nebeatskirdama sapno nuo 

tikrovės, o kai užmigdavau, mane kankino 
baisūs sapnai, nuo kurių negalėjau pabėg
ti. Mėginau save įtikinti, kad Australija 
dabar buvo mano namai. Bet niekas ne
padėjo, nes namų ilgesio skausmas ne
nustojo nuolat degęs mano širdyje.

Po darbo apsiašarojusios, susikabinę 
rankomis mes visos vaikščiodavom vidu
riu kelio per miestelį, garsiai dainuodamos 
“Lietuva brangi”.

Kitomis dienomis niekas nebebuvo 
daugiau svarbu. Nebekreipėm dėmesio, ką 
vietiniai gyventojai galvojo apie mus, ir 
nieko jiems nebeatsakydavom, kai mus 
vadino “Kruvinais pabaltiečiais”.

Bet iš kur jie galėjo žinoti kaip Pabal
tijo kraštai dabar kraujavo.

Ilgesio ašara man nuriedėjo per 
skruostą ir atsidusau.

“O, Aviete, kokia bus mano ateitis 
šitame keistame krašte, kur net paukščiai 
juokiasi iš žmonių?”

Pamažu atsivalgėm ir nebelakstėm po 
kelis kartus į virtuvę, prašydamos daugiau. 
Taip pat nebeieškojom marmelado ir 
medaus likučių ant aplinkinių stalą Net ir 
anglų kalba pradėjo gerėti.

Su savo pirma alga aš išėjau į miestelį, 
norėdama nusipirkti ilgą sijoną ir lieme
nuką. Mažas varpelis suskambėjo virš ma
no galvos, kai įėjau į seną provincijos 
krautuvę, kurioje pardavinėjo viską Mano 
akys perbėgo per kabyklą, pilną rūbų, 
stovinčią šalia sienos.

“Laba diena, panele,” - vidutinio 
amžiaus vyras pasveikino mane iš už 
neseniai nublizginto prekystalio.

(Bus daugiau)
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Iš skautų padangės
Iškylant, stovyklaut..
Pagal ps. Jeronimo Belkaus dienoraštį 

spaudai paruošė Vienišas Vilkas

Dar nespėjo Kariong apylinkės atsi
gauti nuo gaištų ir karštos australiškos sau
lutės, o į jas ir vėl traukia virtinės automobi- 

Ilių. Tai Sydnėjaus “Aušros” tunto skautai 
rengia naują stovyklą. Š.m. balandžio 20- 
25 dienomis po Pietų Kryžiumi plevėsuoja 
mūsų trispalvė. Tad ir pati stovykla buvo 
pavadinta “Pietų Kryžiaus Stovykla”.

Ps. Jeronimas Belkus, norėdamas įam
žinti stovyklinius įspūdžius, kaip visada 
rašo savo dienoraštį. Tad leiskime jam pa
pasakoti, ką jis matė, ką girdėjo...

Penktadienis, balandžio 19. Pirmieji 
stovyklos pionieriai, ps. Arvydas Zduoba 
ir Jeronimas Belkus, jau ankstyvą popietę 
atvyksta j stovyklavietę. Juos pasitinka 
prižiūrėtojas Norman Schofield ir maloniai 
padeda (jau nebe pirmą kartą) apžiūrėti 
aplinką, ištirti galimybes užsiėmimams. 
Pirmoje eilėje atsižvelgiama į gamtos ir 
stovyklautojų apsaugą, nes po kelių lietin
gų laikotarpių aplinka yra gan šlapoka. 
Pavakary į stovyklą atvyksta ir stovyklos 
administratorė - iždininkė Audrutė Mar- 
kowskei su dukra Sarah.

Šeštadienis, balandžio 20. Ankstyvą 
rytą nosį riečia ir pilviuką erzina sklin
dantys kepamų dešrelių, lašinukų ir kiauši
nių kvapai. Tai Arvydas ir Jerius, pirmieji 
“virėjai”, rengia pusryčius, po kurių tuoj 
puolama prie darbų: pastatomi vėliavų 
stiebai ir pakeliamos vėliavos. Nors papras
tai sakoma “nėra blogio, kuris neišeitų į 
gerą”, čia, visgi, vyksta atvirkščiai. Trans
porto priemonė, vairuojama Kajaus Kazo
ko, su visu stovyklos turtu pakeliui sugriūva. 
Mobiliuoju telefonu bandoma susisiekti 
(ryšio bendrovė trina iš džiaugsmo rankas 
- tai bus pinigėlių), kol galų gale su naująja 
pagalba, susidedančia iš skautų vyčių 
Raimondo Jurkšaičio, Edžio Karp ir Jono 
Lee, problema išspręsta ir kliūtis pašalinta.

Apie vidurdienį atvyksta ir stovyklos 
viršininkė, ps. Kristina Rupšienė, kuri su 
savo adjutante Belinda Homas tučtuojau 
griebiasi stovyklos įrengimo darbų. Au
drutė, kaip paprastai, rausiasi po “popie
rizmą”, priima naujai atvykusius. Viena 
bėda - ne bėda! Pasirodo, kad dalis sto
vyklavietės šiai dienai buvo (per apsiri
kimą) užleista dviems suinteresuotiems, 
tad sesėms skautėms pirmąją naktį teks 
praleisti po stogu, esančiuose pastatuose.

Pirmasis vėliavos nuleidimas - adju
tante Belinda raportuoja vadovybei, virši
ninkei Kristinai, užsiėmimų vadovui Ar
vydui ir stovyklos globėjai, tuntininkei, ps. 
Dainai Šliterytei. Stovyklauja 50 skautų ir 
skaučių. Į pasveikinimą “Stovykla budėk!” 
sugriaudžia tvirtas “Vis budžiu”.

Pirma vakarienė - tradicinės keptos 
dešrelės su salotom ir bulkute. Raimondas 
Jurkšaitis paruošia stovyklos laužą. Kaip 

malonu, po ankstyvesnių nedateklių, 
draudimų kurti ugnį viešumoje, pamatyti 
dangun skriejančias žiežirbas - tai tikras 
laužas. Nors paprastai pirmieji laužai yra 
gan subtilūs, šį kartą laužavedė Daina 
paėmė “vadeles į savo rankas” ir, paskelbu
si kovą letargijai, su triukšmingu “Čigonai” 
drumstė vakaro ramybę. Neužteko laužo - 
tuojau po jo stovyklautojai buvo suskirstyti 
į grupes. Jiems buvo duoti ’’paslaptingi” nu
rodymai, kuriais remiantis po trumpų disku
sijų ir nutarimų pasileista į “paslėpto turto” 
kelionę. Naktis tapo diena, kai kišeninės 
lemputės apšvietė visus krūmus ir užkam
pius, ieškant “meškiuko prie prūdo”, “stovyk
los viršininkės kepurės”, įvairių daiktų iš
džiūvusio upelio vagoje, paslėptų daiktų 
medžiuose, krūmuose ir net po žeme. Ne 
taip lengva ką nors surasti, kai juos slepia 
tokie “specialistai” kaip Audrutė ir Jerius! 
Po valandos sugrįžę “ieškotojai” rodė savo 
laimikius. Laimėtojais tapo entuziastingi ir 
energingi skautai kandidatai - Andrius 
Belkus, Chris Miller, Dalius Wilson ir 
laikas Labutis.

Laikas miegoti? O ne, dar per anksti. 
Sugalvota “alfabetinė stovykla” -parinkus 
vieną raidę, turėjo būti surastas objektas, 
prasidedantis pavadinimu ta raide ir tam 
tikroje vietoje, pvz. vyresnių sesių pastate, 
valgis, natūralus, randamas apylinkėje - 
gamtoje. Teisėjais paskirtos vyresnės sesės 
Kristina, Daina, Roma Gakienė, Laura 
Belkienė, Elena Erzikov ir Natalie Karp. 
Jų sprendimas, remiantis skautiškos vaiz
duotės pagrindu, buvo lemiamas ir atiteko 
grupei, susidedančiai iš Luke Kains, An
driaus Jurkšaičio, Dariaus Popenhagen ir 
Dariaus Kazoko.

Nuvargę, bet patenkinti stovyklautojai 
krito į lovas. Prityrusių skautų kandidatai 
Aleksander Karp, Jonathan Lee, Rimas 
Kazokas, Victor Mikus, Mantas Zėgeris- 
Kalėda (neseniai atvykęs į Australiją), 
Arvydas Mickus perima nakties sargybą. 
Vidurnakty stovyklą perima Jerius, pava
duodamas Raimundą Vingilį, kuris į sto
vyklą atvyks kitą rytą. Tyla, tik protarpiais 
atsklinda liaudies dainelės nuo mažo lau
želio, kurstomo mūsų nepailstančių “vai
dilučių” - tai vyresnės sesės Daina, Kristina 
ir Audrutė, kada ne kada padedant “ki
tiems balseliams”.

Sekmadienis, balandžio 21. Stovyklos 
viršininkė, atsižvelgiant į tai, kad vakarykš
tis vėliavos nuleidimas įvyko jau beveik 
tamsoje, nusprendė nekeisti nustatytos 
programos ir užsiėmimų laiko, bet pasuk
ti laikrodį viena valanda į priekį ir tai 
pavadinti PKCK (Pietų Kryžiaus Camp 
Kariong) laiku. Naujuoju PKCK laiku 8 
vai ryto stovyklos oficialus atidarymas - 
vėliavos pakėlimas. Dalyvauja 53 stovyk
lautojai. Naujasis stovyklos virtuvės šefas, 
virėjas Kajus Kazokas, pateikia pirmuo
sius pusryčius - niekas nesirauko, visi 
patenkinti. Po pusryčių užsiėmimai. Šį 
kartą - “gyvenimo sąlygos australiškame

Prityrę skautai kandidatai su ps. Jeronimu Belkumi.

miške” (Bush Craft). Užsiėmimus praveda 
ir prižiūri Elena Erzikov (skautės kandi
datės), I .aura Belkienė ir Kajus Kazokas 
(skautės), Roma Gakienė (prityrusios 
skautės), Danny Hornas ir Jeronimas 
Belkus (paukštytės), Dovydas Zduoba 
(skautai kandidatai), Antanas “The 
Bruiser” Braželis (skautai), Jeronimas 
Belkus (prityrę skautai) ir Edis Karp 
(vilkiukai). Tuo pačiu metu Raimondas 
Jurkšaitis ir Viktoriukas Šliteris “sukišę 
galvas į krūmą” ruošia popietinę “kelionę 
į gamtą”. Užbaigti ir praktiniai užsiėmi
mai - įspūdingiausi rezultatai buvo vil
kiukų suprojektuoti užsidarantys vartai 
(Domime Gakas, Elvis Jaraminas ir Julian 
Wilson), bei paukštyčių “laisvai stovinti 
džiovykla” (Lara Kains, Nerija Rupšytė, 
Izabelle > Stašionytė). i Priešpiet Audrutė 
praveda dainų valandėlę su broliais, o 
Daina priglaudžia seses. Šie dainos pus
valandžiai buvo ankstyvesnėje stovykloje

Prityrusios skautės. Užsiėmimai su Roma 
Gakiene.

In memoriam
Liūdna žinia

Gauta žinia, kad gegužės 28 d. rytą Sydnėjaus Laureldene Nursing Home (Burwood) 
mirė Petras Burokas. Platesnė informacija - kitame MP numeryje. MP ink

labai populiarūs ir įgalino stovyklautojus 
išmokti daugiau lietuviškų dainelių.

fUojau po pietų (Kajaus kulinarinio 
patiekalo “Soy Chicken”) Antanas Braželis 
perėmė “muštravoti” skautus - giria skam
bėjo nuo rikiuotės įsakymų lyg tai būtų 
“karo mokykloje”. Gi Raimundas Jurk
šaitis padeda skautėms įsikurti savo 
stovyklavietę, nes iš tolumos slenka Ka
riong link sunkūs, tamsūs debesys - bus 
lietaus, lito pačiu metu tuntininkė Daina 
sušaukia tunto štabo posėdį.

Vėlyvesnę popietę Edis Karp išnaudoja 
pasikalbėjimui apie astronomiją, pažadė
damas sutemus, atsižvelgiant į oro sąlygas, 
leisti per teleskopą stebėti žvaigždes. Prieš 
vėliavos nuleidimą (stovykloje jau 55 sto
vyklautojai) David Rountree ir Belinda 
Hornas praveda palapinių inspekciją. 
Geriausiai susitvarkiusios - paukštytės.

Po nelauktai puikios vakarienės (Ka
jaus Kazoko “Stovyklos guliašo”) - pasiruo
šimas laužui. Laužavedė Daina, šį kartą 
padedant Giorgia Gakas ir Nerijai Rupšy
tei, neleidžia stovyklautojams prarasti ge
ros nuotaikos. Neužmirštamas laužas už
baigiamas Antano Braželio pastatymu “Star 
Wirts - Part A - Stovykla and the Ventolin 
Man”. Pagrindinę rolę vaidino Jenny Ka- 
zokaitė kaip “princesė su-leah”. Nuo su
kelto juoko kone “pilviukai praplyšo”.

Sargybą šiai nakčiai perima sesės - 
skautės ir kandidatės Sarah Markowskei, 
Kate Kazokas, Giorgia Gakas, Lydia Karp, 
Yasmina Gakas, Elissa Erzikov ir Melissa 
Belkutė. Edžio astronomija nukentėjo - 
dangus apsiniaukė. Į parytį, lengvam lie
tučiui krintant, prityrę skautai ir skautės 
keliasi į naują stovyklavietę.

Tęsinys kitame MP numeryje

“Pietų Kryžiaus” stovykla. Pirmasis laužas (balandžio 20 dieną).

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

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

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. 
Turint klausimų, galite skambinti Algui Šimkui teL (03) 9578 4319.
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Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija 
ruošia metinę kultūrinę popietę 

“Sveikata ir pinigai”,
kuri Įvyks š.m. birželio 9 d., sekmadienį, 2 vai. po pietų Lietuvių Klube, 

Bankstowne. Programoje:
Dr. Alfonsas Viliūnas kalbės mus svarbia tema apie sveikatą, 
Vytenis Šliogeris patars, kaip geriau tvarkyti piniginius reikalus.

Po paskaitų vaišinsimės kava ir pyragėliais. Veiks loterija. Įėjimas - tik $5. 
Kviečiame visus apsilankyti SLMSG Draugija

III Pasaulio Lietuvių Dainų Šventė
įvyks Vilniuje 2003 m. nuo birželio 30 d. iki liepos 6 d.

Šventės rengėjai - Lietuvos Liaudies kultūros centras ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė nuoširdžiai kviečia visus tautinių šokių ansamblius ir chorus 
šventėje gausiai dalyvauti.

Dėl informacijos prašome kreiptis į PLB Dainų Šventės koordinatorių Darių
Polikaitį, tek: 630-241-0074 ar eL paštu: LDPolikaitis@ATT.net

Dariaus Polikaičio žodžiais, “Tegul 2003 metų vasarą daina, šokis ir tėvynės 
padangė mus atnaujina, kad pasisėmę jėgų grįžtume į savo vietoves pasiryžę ir 
toliau dirbti Lietuvos naudai ir žmonių gėrybei!’’

Laima Žliobienė
PLB vicepirmininkė kultūros reikalams

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

Sydnėjaus Lietuvių Klubas Kviečia 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

♦ 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.

Vaikų piešinių paroda
Paskutinė vaikų piešinių paroda Melbourne buvo prieš dvejus metus. Didžiavomės, 

kad bendruomenėje yra tiek gabių vaikų. Dabar kai kurie jau peržengė vaikų amžiaus 
ribą, bet priaugo naujų, kurie piešia, tapo, kuria paveikslus. Norėtume, kad ne tik tėveliai, 
bet ir visa bendruomenė galėtųjų darbais pasidžiaugti.

Paroda numatyta š.m. birželio 30 d. ir liepos 7 d. Parodos - konkurso sąlygos:
1) dalyvauja dvi amžiaus grupės: iki 10 metų ir 11-14 m.;
2) piešinių tema laisva;
3) piešinio dydis nemažesnis kaip 21x29 cm (A 4);
4) piešinius prašome paklijuoti ant kartono;
5) piešinio pavadinimą ir autoriaus vardą, pavardę ir amžių užrašyti tik antroje pusėje;
6) ne daugiau kaip trys paveikslai to paties autoriaus;
7) visi darbai turi būti pristatyti Entuziastėms iki šeštadienio, birželio 29 d.
Laukiame Melburno ir Geelongo vaikų darbų.
Jei kas norėtų skirti asmenišką premiją labiausiai patikusiam kūriniui, prašome 

pranešti Entuziastėms. Melbourne Entuziastės

Pamaldos lietuviams Sydnėjuje
Negavus kunigo reguliarioms lietuvių pamaldoms Sydnėjuje, vieną kartą į mėnesį 

sutiko atvykti buvęs mūsų kapelionas kun. Roger Bellemore SM.
Pamaldos Sydnėjuje vyks Įprastu laiku, 1130 vai Lidcombe sekančia tvarka: birželio 

16 d., liepos 28 d., rugpjūčio 11d., rugsėjo 8 d., spalio 13 d., lapkričio 10 d. ir gruodžio 25 
d. per Kalėdas.

Platesnę informaciją suteiks Danutė Ankienė tel.98712524 arba Antanas Kramilius, 
tel 9727 3131. Sekančiose pamaldose bus išdalinti pamaldų tvarkos lapeliai.

Praneša Parapijos Komitetas

Uobarte pamaldos Birželio trėmimams paminėti bus laikomos šv. Jono katalikų 
bažnyčioje, 62 Bowen St, Glenorchy, šeštadienį, birželio 15 d. 2 vai po pietų. Po to, ten 
pat kavutė. Susirinksime kartu su latviais ir estais. Ačiū. Ramūnas Tarvydas

LR diplomatinė svetainė
ELTA Internete pradėjo veikti Lietu

vos diplomatinių atstovybių portalas http:/ 
/amb.urm.lt, kuriame jau galima rasti 
daugiau kaip 20-ties Lietuvos ambasadų, 
atstovybių ir konsulatų svetaines. Greitai 
jose bus galima skaityti naujienas, ieškoti 
konsulinės informacijos, žinių apie diplo
matinius ir verslo ryšius, turizmo galimybes 
ir kita. Portalą kūrė Užsienio reikalų minis
terijos Informacijos bei Informacinių tech
nologijų skyriai. Specialią programą amba
sadų tinklapiams sukūrė konkursą laimė
jusi UAB “InDis Baltic”. Užsienio reikalų 
ministerijai tai kainavo apie 18 000 litų.

Kaip Eltai sakė Informacijos skyriaus 
vedėjas Tadas Jankauskas, ši programa 
buvo reikalinga tam, kad diplomatinės 
atstovybės turėtų unifikuotos sistemos sve
taines. Be to, “protingą” programą papras
ta naudoti ir ji nepareikalaus papildomų 
žmogiškųjų išteklių. T.Jankausi'o teigimu, 
svetaines sugebės kurti bei atn: vinti patys 
ambasadų darbuotojai.

Daugiausiai prie savo tinklapio jau yra 
padirbėjusi Suomijos ambasada, tiesa, ir jos 
svetainė tebekuriama. Iš pradžių naujienos 
Į diplomatinių atstovybių svetaines atke
liauja iš Užsienio reikalų ministerijos nau
jienų sąrašo. Ateityje su ambasadomis su
sijusią informaciją bus galima rasti tik Lie
tuvos diplomatinių atstovybių portale. Keti
nama pasiekti, kad šiose svetainėse infor
macija atsirastų operatyviausiai.

Lietuva turi 45 diplomatines atstovybes 
užsienio šalyse. Tikimasi, jog Lietuvos bei 
užsienio šalių gyventojai internete galės 
sužinoti apie kiekvieną iš jų Beje, infor
maciją ketinama pateikti ne tik lietuvių, bet 
ir anglų, šalies, kurioje įsikūrusi diplo
matinė atstovybė, kalbomis. O visas jas 
sujungiančiame - diplomatinių atstovy
bių portale, bus galima skaityti net 6 
kalbomis: lietuvių, anglų, vokiečių, rusų, 
ispanų ir prancūzų. Svetainės kūrimo 
programoje numatyta galimybė informaciją 
pateikti daugiau kaip 40 kalbų

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Trėmimų Minėjimas Melbourne
Sekmadienį, birželio 16 dieną, minėsime Gedulo ir Vilties Dieną.
11 vai. - šv. Mišios šv. Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje. Prašome organizacijįjas 

dalyvauti organizuotai su vėliavomis.
1.30 vai. po pietų - Melboumo Lietuvių Namų Koncertų salėje ivyks minėjimaas. 

PROGRAMOJE:
Paskaitą skaitys svečias iš Tasmanijos - p. A. Taškūnas.
Seks meninė dalis.

Visus maloniai kviečiame kuo skaitlingiau dalyvauti.
ALB Melbourno Apylinkės Valdylba

Gedulo diena Sydnėjuje
1941-1949 metais masinių trėmimų iš Baltijos kraštų į Sibirą tradicinis paminėjirmas 

įvyks birželio 16 dieną, 2 vai. p.p. Latvių Namuose, Barneli Street, Strathfield.
Paskaitą skaitys Janis Dalinsh, Latvių bendruomenės Australijoje ir N.Z. federaliinis 

Prezidentas.
Meninėje programoje dalyvaus: Latvių vyrų choras, lietuvių choras “Daina”, vaad. 

Jacintos Mikutės, ir solistas tenoras iš Lietuvos Antanas Zakarauskas. Akompanuuos 
mūsų Justinus Ankus.

Šią dieną pamaldos lietuviams bus įprastu laiku, 1130 vai. Lidcombe. Šv. Mišiass už 
žuvusius ir mirusius Sibire atlaikys mūsų buvęs kapelionas, kun. Roger Bellemore SKM.

Lietuvių bendruomenė kviečiama gausiai dalyvauti pamaldose, kurias nuo dahbar 
turėsime tik vieną kartą per mėnesį, ir po jų dalyvauti minėjime Latvių namuose.

Praneša Jungtinis Baltų Komitetctas
(pas. AKramiliusius)

Pranešimas Geelongo apylinkės lietuviams
Geelongo Apylinkės Valdyba organizuoja bendruomenės narių nuvežimą autobususu į 

Melbourne vykstantį minėjimą “Gedulo ir Vilties Diena”, kuris įvyks birželio 16 dieneną, 
sekmadienį, 130 vai. p.p..

Kelionė autobusu - nemokama.
Norintieji vykti į minėjimą, prašome užsisakyti vietas pas Kają Starinską, tel.: 5278366(560.

ALB Geelongo Apylinkės Valdybaba
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Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.
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leidėjų nuomone
Prenumerata metams $55. Užsienyje oro paštu - $130.00. N.Zelandijoje oro paštu $105.00. 

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

Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida. 
Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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