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Lietuvių Sodyba laimi prizą

Nuotraukoje - Sydnėjaus Lietuvių Sodyba Engadine.

Lietuvos ryšiai su Australija

Malonu pranešti, kad mūsų Sodyba lai
mėjo Sutherland Shire sodų konkurse prizą. 
Prizą Įteikė Councillor Dawn Emerson. 
Garbės svečių tarpe buvo p. Bany Collier 
MP, atstovaujantis Mirandos rinkiminei 
apylinkei, p. Eric Uticik, Bendruomenės 
Sodų garb, direktorius ir apie 100 svečių. 
Menėje prie salės buvo išstatytos prizą 
laimėjusių sodų nuotraukos, jų tarpe ir mū
sų “Sodybos”. Prie nuotraukų buvo priera
šas, kurį cituoju originalo kalba:

"Best Exotic Or Colourful Garden 
Townhouses / Lithuanian Retirement 
Village / 23 LaurinaAvenue /Engadine".

VdS!Xb Lietuvos įvykių apžvalga

Ketina remti kūrėjus
ELTA. Lietuvos meno kūrėjai netrukus 

turėtų pajusti rimtesnį valstybės rėmimą, nes 
tyriausybės posėdyje, dalyvaujant meno 
kūrėjų organizacijų vadovams, spalio 3 d. 
buvo svarstytas meno kūrėjo statuso įtei
sinimas. Tam tikra valstybės parama būtų 
lengvatiniai kreditai menininkams dirbtuvėms 
Įsigyti. Planuojama steigti specialų valstybei 
priklausančių patalpų fondą, iš kurio meni
ninkai pasinaudos teise gauti patalpas dirb
tuvėms įsirengti.

Posėdyje svarstytas ir meno kūrėjams ypač 
aktualus klausimas - socialinės garantijos, 
sveikatos ir pensijų draudimas. Pasak kultū
ros ministrės, apie 1300 menininkų šiuo metu 
dirba pagal asmenines sutartis arba visai 
neturi nuolatinių pajamų ir nemoka socialinio 
draudimo įmokų. Siūlyta menininkams taikyti 
panašų draudimo modelį kaip ir ūkininkams: 
bazinei pensijai jie turės draustis patys, bet 
tam tikni procentu bus skatinami ir valstybės.

Siekiant žinoti tikslų meno kūrėjų , netu
rinčių darbinių santykių, skaičių, Kultūros 
ministerijoje norima įvesti jų registrą. Be to, 
rengiamasi pakoreguoti nutarimą, kad iš 
užsienio simpoziumų savo kūrinius parsive- 
žantys Lietuvos menininkai nemokėtų už 
juos muito.

Algirdo Brazausko jubiliejus
Premjero ABrazausko neseniai atšvęstas 

70 metų jubiliejus tęsėsi dvi dienas ir tam 
laikotarpiui buvo paralyžavęs Vyriausybės 
veiklą Premjero darbotvarkėje tomis dienomis

"Each member of this small community 
hasmade concerted efforts to brighten their 
own small patch of ground and additionally 
creating a community garden. Like all 
gardens they are constantly developing and 
changing the community grounds, are 
expanding with the construction of 
retaining walls, pathways and new garden 
beds. Keep in mind the average age of 
residents is 76 plus. ”

Sodybiečiai ir visa Sydnėjaus lietuvių 
bendruomenė gali tik pasidžiaugti nauju 
pasiekimu.

Isolda Poželaitė-Davis AM

jokių pasitarimų nebuvo. Pagal nustatytą 
tvarką kas 10 minučių jis priiminėjo pa
valdinių, politinių bendražygių, valdininkų ir 
šiaip gerbėjų sveikinimus bei dovanas. Bu
vo surengta puota, kurios statusas iš esmės 
prilygo Vhsario 16-osios ir net pralenkė Kovo 
11-osios minėjimus. Pokylis vyko Vyriausybei 
priklausančiuose Svečių namuose.

Po jubiliejaus kilusioje reakcijoje netrūko 
aštrios kritikos. “Lietuvos ryto” vedamajam 
ši šventė "priminė netolimos praeities įvy
kius, kai Lietuvoje buvo diegiamos prasčiau
sias azijinės tradicijos, neįsivaizduojamos be 
partijos ir vyriausybės vadų šlovinimo bei 
pavaldinių keliaklupsčiavimo prieš virši
ninkus. Premjero ir valdančiosios Socialde
mokratų partijos lyderio gimtadienis išsi
skyrė ne tik atidžiai sudarytu partijos ir val
stybės veikėjų sąrašu ar brangių dovanų 
paradu. Visa demokratinės Lietuvos valsty
bės tarnyba šį vieno žmogaus gimtadienį iš 
esmės prilygino pareigai. Per ministerijas ir 
departamentus nuvilnijo neformali informa
cija, kad neužsirašyti į sveikintojų eilę toly
gu pasirašyti nuosprendį karjerai valsty
bės tarnyboje.

Visiems nosį nušluostė lyriausybės kance
liarija. Argi įmanoma labiau įtikti savo po
nui už'valdininkus, sugalvojusius padova
noti bronzinę premjero šunelio Čikio skulp
tūrą? Jei tokia pagarba rodoma politikos 
šuniui, argi galima po to suabejoti ištikimy
be jo šeimininkui?

Nemaža dalis kaltės dėl to tenka pačiam 
jubiliatui. Buvęs valstybės vadovas nė puse

ELTA. Lietuva suinteresuota stiprinti 
ekonominius ryšius su Australija. Tai spalio 
3 dieną pažymėjo LR Prezidentas Valdas 
Adamkus, priėmęs Lietuvoje viešinčią New 
South Wales (NSW) Parlamento pirmininko 
John Murray vadovaujamą delegaciją.

Pokalbio metu Prezidentas pažymėjo, 
kad Lietuva siekia aktyvinti ekonominius 
ryšius su Australija ieškodama naujų rin
kų, skatindama valstybinių bei privačių 
institucijų dėmesį šiam regionui. Nors 
ekonominį bendradarbiavimą reglamentuoja 
jau pasirašytos dvišalės Prekybos ir eko
nominio bendradarbiavimo bei Investicijų 
skatinimo ir apsaugos sutartys, Lietuvoje kol 
kas nėra Australijos investicijų, o dvišalė 
prekyba nėra didelė.

Šių metų pirmą pusmetį Lietuvos eks
porto į Australiją apimtys sudarė beveik 2 
milijonus litų. Palyginti su tuo pačiu pra

Lietuvių dalinys į Afganistaną
BNS, ELTA. 37 Lietuvos karių grupė į 

Afganistaną turėtų išvykti lapkričio pra
džioje. Tačiau saugumo sumetimais tiksli 
šios operacijos data bei joje dalyvausian
čių karių pavardės nebus skelbiamos. Kraš
to apsaugos ministras Linas Linkevičius 
taip pat perspėjo, kad Lietuvos Krašto ap
saugos vadovybė ir ateityje negalės pa
teikti visų misijos detalių dėl tokioms 
operacijoms keliamų reikalavimų bei susi
tarimų su sąjungininkėmis.

Kol kas skelbiama tik tai, kad Lietuvos 
kariai bus dislokuoti Afganistano sostinės 
Kabulo arba šalies pietuose esančio Kanda- 
haro miesto rajone. Lietuviai, kurie vykdys 
žvalgybinį patruliavimą bei saugos kai 
kuriuos objektus, bus lygiaverčiai su anti- 
teroristinėje operacijoje dalyvaujančiais ki
tų valstybių kariškiais.

Lietuva ne vienintelė narystės NATO 
siekianti šalis, kuri parodė iniciatyvą pri
sidėti prie JAV vadovaujamos misijos Af
ganistane - išminavimo darbus Afganista
ne jau vykdo penki Estijos kariai. Iš viso 

žodžio nepaprieštaravo tokiam savo asmens 
liaupsinimui."

Religinė informacija
ELTA Kiekvienas, besidomintis naujais 

religiniais judėjimais, apie juos galės gauti 
išsamią ir objektyvią informaciją. Naujųjų 
religijų tyrimo ir informacijos centras kartu 
su Lietuvos pranciškonų provincija pradeda 
įgyvendinti bendrą projektą “Sąmoningas 
pasirinkimas”.

Pirmadieniais ir antradieniais nuo 17 iki 
19 vai. Vilniaus Bernardinų bažnyčios rašti
nės patalpose (Maironio g 10 ) visiems pagei
daujantiems bus teikiamos nemokamos kon
sultacijos, analizuojamos iškilusios proble
mos, padedama sąmoningai pasirinkti savo 
kelią. Projekto tikslas - ne tik suteikti infor
maciją apie Lietuvoje veikiančius naujus 
religinius judėjimus, bet ir suteikti pagalbą 
žmonėms, kuriems jų pačių arba jų artimųjų 
susidūrimas su kuria nors religija ar pseudo- 
religiniu judėjimu yra sukėlęs sumaištį. 
Projekto iniciatoriai taip pat ketina parengti 

ėjusių metų laikotarpiu, eksportas išaugo 
45%. Iš Australijos įsivežama gerokai 
daugiau prekių nei Lietuva jai parduoda. 
Importo iš Australijos apimtys per šešis šių 
metų mėnesius išaugo 85% ir sudarė beveik 
11 milijonų litų. Pagal šiuos rodiklius Aus
tralija nepatenka į svarbiausių Lietuvos 
prekybos partnerių 20-uką.

Susitikimo metu Prezidentas ir New 
South Wales Parlamento vadovas taip pat 
aptarė dvišalių ryšių stiprinimo galimybes 
švietimo, kultūros ir kitose srityse. Pasikeista 
nuomonėmis dėl abiejų šalių parlamentų 
bendradarbiavimo bei vidaus ir užsienio 
politikos klausimais.

New South Wales Parlamento delegacija 
Lietuvoje vieši LR Seimo tarpparlamentinių 
ryšių su Australija draugystės grupės kvie
timu. Delegaciją lydi LR Garbės generalinis 
konsulas Sydnėjuje Viktoras Šliteris. □ 

operacijoje dalyvauja apie 20 valstybių.
Lietuvos karių ryšio įranga ir ginkluotė 

atitinka aukščiausius reikalavimus. Papil
domai dar reikės įsigyti maždaug 20 pava
dinimų įrenginių, kuriais mūsų kariai jau 
moka dirbti. Lietuviai taip pat bus aprūpinti 
nauja uniforma, pritaikyta Azijos gamti
nėms sąlygoms.

Amerikiečiai sau į pagalbą pasirinko 
specialiąsias pajėgas. Tokių profesionaliai 
parengtų karių Lietuva turi 200, ir bemaž 
visi jie yra pareiškę norą dalyvauti opera
cijoje. Apskaičiuota, jog 37 karių išlaiky
mas pusę metų šioje misijoje Lietuvai kai
nuos apie 2 mln. litų. Kokių išlaidų prireiks 
pačiai misijai, paaiškės jos metu.

Pusę metų JAV kariuomenės sudėtyje 
tarptautinėje operacijoje “Tvirta taika” 
dalyvausiantys Lietuvos kariai per mėnesį 
vidutiniškai gaus 1 000 JAV dolerių (3 500 
litų) atlyginimą. Žūties atveju karių arti
miesiems bus išmokėta 10 metų atlygio 
dydžio kompensacija, t.y. virš 100 000 JAV 
dolerių. □ 

ir platinti medžiagą apie Lietuvoje veikiančius 
religinius judėjimus, įsteigti savo intemetinį 
puslapį. Besikreipiančius konsultuos kvalifi
kuoti specialistai. Tarp jų - Arūnas Peškaitis, 
Vilniaus universitete įgijęs psichologo spe
cialybę. Jis yra keliolikos straipsnių naujųjų 
rehginių judėjimų tema autorius, kartu su D. 
Glodeniu yra parašęs knygą “Šiuolaikinis 
religingumas” . Kiti konsultantai - Vilniaus 
universiteto filosofijos doktorantas Andrius 
Navickas, knygų “Religija Lietuvoje” (1999 
m.) ir “Šiuolaikinis religingumas” (2000 m.) 
bendraautoris Donatas Glodenis ir religijos 
mokslų magistrė Milda Ališauskienė.

Į Gedimino kalną - keltuvu
ELTA Vilniaus pilių direkcija pirks kel

tuvą kuris sostinės gyventojus ir svečius kels 
į Gedimino kalną. Keltuvas galės kelti 16 
keleivių. Jo kaina - 2.4 mln. litų.

Pastaraisiais metais atlikus Gedimino 
kalno, Aukštutinės pilies vakarinio bokšto, 
Senojo arsenalo šiaurinio ir vakarinio korpusų
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pfii'us Trumpai iš visur
♦ Rugsėjo 29 d. Turkijos policija per 
anksti pasigyrė sulaikiusi 15 kilogramų 
urano, kontrabandos keliu vežamo į Siriją. 
Rugsėjo 30 d. žinia patikslinta. Urano būta 
tik 140 gramų, 15 kg svėrė tik kartu su 
švininiu cilindru. Spalio 1 d. policija vėl 
atitaisė pranešimą. Kontrabanda buvusi ne 
urano, o mangano, švino ir cinko lydinys.
♦ Tebesitęsia kovos Dramblio Kaulo 
Kranto respublikoje. Sukilę kareiviai užėmė 
eilę miestų valstybės šiaurėje, Vyriausybei 
ištikima kariuomenės dalis apgynė sostinę 
ir stumiasi į šiaurę. Sukilėlius būk tai 
ginklais remia kaimyninė Burkina Faso 
respublika.
♦ Prieš porą metų Indonezija atskyrė ka
riuomenę nuo policijos. Rugsėjo pabaigo
je Binjai mieste, Sumatros saloje, įvyko 
kruvinas susidūrimas tarp kareivių ir po
licijos. Rugsėjo 28 dieną policija suėmė 
parašiutininkų bataliono karį už narkotikų 
pardavinėjimą. Rugsėjo 29-30 naktį apie 
100 kareivių užpuolė dvi policijos būstines, 
naudodami automatinius ginklus ir gra
natas. Žuvo 7 žmonės, būstinės padegtos, 
paleisti apie 60 areštuotų žmonių, pagrobta 
apie pusantros tonos hašišo. Spalio 2 die
ną Indonezijos kariuomenės vadas gen. 
Ryamizard Ryacudu asmeniškai nuplėšė 
karinius ženklus nuo 20 kareivių uniformų, 
pašalindamas juos iš kariuomenės.
♦ Spalio 2 dieną Tarptautinis Karo Nu- 
sikaltimiĮ teismas Hagoje susilaukė neti
kėtumo. Kaltinamoji Biljana Plavsič, 
buvusi Bosnijos Serbų prezidentė, pakeitė 
savo ligšiolinę laikyseną ir teismui pri
sipažino esanti kalta. Ji išreiškė savo 
apgailestavimą dėl pilietinio karo aukų - 
musulmonų, kroatų ir serbų. Prokuratūra 
tikisi, kad gal išgaus iš Biljanos Plavsič 
parodymų, padedančių bylai prieš bu-

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkclta iš 1 psl.
tvarkymo darbus, rekonstravus Katedros 
aikštę bei pradėjus Valdovų rūmų atkūrimo 
darbus, išaugo visuomenės susidomėjimas 
Vilniaus pilių komplekso objektais ir padidėjo 
turistų srautas. Tačiau pakilimas į Gedimino 
kalną atima daug laiko, o daliai pagyvenusių 
ir neįgaliųjų turistų tai yra iš viso sunkiai 
įveikiama problema. Todėl Ministrų kabinetas 
ir pritarė keltuvo (funikulieriaus) įsigijimui, 
siekiant palengvinti turistams galimybę 
pasiekti Gedimino kalną.

Lietuvių ir žydų santykiai
New York/Vilnius, spalio 3 d. (ELTA). 

Istoriniai lietuvių ir žydų santykiai aptariami 
New York’e prasidėjusiame simpoziume 
“Lietuva ir žydai”, kurį rengia YIVO institutas 
bei JAV Holokausto memorialinio muziejaus 
Holokausto studijų centras. Simpoziumas 
susideda iš trijų atskirų renginių. Juose 
pasisakys žinomi JAV, Lietuvos ir kitų šalių 
mokslininkai bei ekspertai.

Spalio 2 dieną YIVO institute įvykusi 
pirmoji simpoziumo dalis buvo skirta aptarti 
Lietuvos žydų bendruomenės intelektualinį 
įnašą Lietuvos gyvenimui XVI-XIX amžiuo
se. Renginio atidaryme dalyvavo ir Lietuvos 
ambasadorius JAV Vygandas Ušackas.

Spalio 28-ąją Holokausto memorialiniame 
muziejuje Washington’e įvyksiančioje antroje 
simpoziumo dalyje bus kalbama apie Lietuvą 
ir Holokaustą Antrojo pasaulinio karo metais.

Žydų gyvenimas sovietų okupacijos me
tais bei šiandieninėje Lietuvoje bus aptaria
mas trečiojoje simpoziumo dalyje. Kaip ir 
pirmoji dalis, ji rengiama YIVO institute New 
York’e lapkričio 13 dieną.

Londone mirė Zigmas Juras
London/Vilnius, rugsėjo 30 d. (ELTA).- 

Rugsėjo 26 dieną savo namuose Londone 
mirė žymus Didžiosios Britanijos lietuvių
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vusį Jugoslavijos diktatorių Slobodan 
Miloševič.
♦ JAV sostinė Washington yra terori
zuojama slapuko šaulio. Jis iš toli nušovė 
vieną žmogų spalio 2 dieną, mirtinai nušo
vė dar 5 žmones spalio 3 d., peršovė moterį 
spalio 4 d. Policija neranda jokio ryšio tarp 
žudiko aukų, taikliai nušautų vienu šūviu.
♦ JAV saugumo organai spalio 4 dieną 
likvidavo al Qaeda teroristų celę Portland 
mieste, Oregono valstijoje. Suimti 4 grupės 
nariai, dar slapstosi kiti du išaiškinti jų 
sėbrai.
♦ Rugsėjo mėnesį 64 metų buvusi rūko- 
rė Betty Bullock JAV teisme laimėjo bylą 
prieš tabako firmą Philip Morris, po 40 
metų rūkymo gavusi plaučių vėžį, persi
metusį į kepenis. Žiuri jai priteisė JAV 
$750 000 nuostolių atlyginimui ir $100 000 
už patirtą skausmą. Ta pati žiuri spalio 5 d. 
jai dar priteisė JAV $28 000 000 000 
baudžiamąjį ieškinį (virš 51 bilijono dolerių 
Australijos valiuta) dėl suvedžiojančių fir
mos pareiškimų dėl rūkymo žalos sveikatai. 
Phipip Morris firma apeliuos prieš ieškinį.
♦ Spalio 6 dieną didžiulis prancūzų tank
laivis “Limburg” artinosi prie Mina al- 
Dabah uosto Jemene. Nuo kranto prie 
tanklaivio dideliu grečiu atplaukė mažas 
laivelis ir trenkė į jį. Sprogimas pramušė 
dvigubą tanklaivio sieną, laivas dega. 
Manoma, kad tai al Qaeda teroristų naujoji 
kampanija, specialiai nukreipta prieš 
Vakarų valstybių tanklaivius.
♦ Spalio 7 dieną Izraelio karinis malūn
sparnis vėl puolė įtariamus Hamas orga
nizacijos narius Gazos ruože. Raketa 
užmušė 14 palestiniečių, sužeidė virš 100 
žmonių. Liudininkų tvirtinimu, raketa buvo 
šauta tiesiog į žmonių minią Khan Younis 
vietovėje. □ 

visuomenininkas ir verslininkas Zigmas 
Juras. 1944 metais pasitraukęs iš Lietuvos, 
Zigmas Juras gyveno Vokietijoje, Austrijoje, 
Italijoje, o 1947 metais atvyko ir įsikūrė 
Londone, Anglijoje.

Į lietuvišką visuomeninę veiklą Anglijoje 
jis įsitraukė 1948 metais. Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjungos ir Lietuvių Namų ben
drovės aktyvioje veiklojejis praleido 38-erius 
metus, joms vadovaudamas ar būdamas ak
tyvus tų organizacijų valdybų narys.

Privačiai jis vertėsi prekyba. Australijos 
lietuviai prisimins jį kaip tarpininką, per kurį 
buvo siunčiami paramos siuntiniai į sovietinę 
Lietuvą.
Eksponuojamos Frankfurto knygų 

mugei skirtos lietuviškos knygos
Vilnius, spalio 3 d. (ELTA). Vilniaus 

knygyne “Akademinė knyga” atidaryta paroda 
“Lietuva Frankfurte”. Čia eksponuojama apie 
300 knygų ir elektroninių publikacijų, atrinktų 
rodyti Frankfurto knygų mugėje spalio 9-14 
dienomis. Kaip ankščiau pranešta, ten šiemet 
centrinė vieta skiriama Lietuvai. Vilniaus 
paroda skirta tiems, kurie negalės šiais metais 
nuvykti į Frankfurto mugę, bet norėtų pa
matyti, kokie mūsų šalies leidiniai bus pri
statyti pasaulinėje knygų mugėje. Parodoje 
pristatomos iškiliausios per pastaruosius 15 
metų Lietuvoje išleistos knygos. Ekspozici
joje taip pat bus galima pamatyti specialiai 
mugei sukurtus plakatus, Lietuvos rašytojus 
pristatančias knygeles, skrajutes, pažintinius 
leidinius užsienio kalbomis bei kitą vaizdinę 
medžiagą. Knygas, kurios bus eksponuoja
mos Lietuvos leidėjų stende Frankfurte, 
atrinko Lietuvos leidėjų asociacija. Norima 
pristatyti ne tik lietuvių autorių knygas ar 
leidinius apie Lietuvą bet ir mūsų šalyje 
išleistas aktualiausias užsienio rašytojų 
knygas, parodyti, kaip mūsų šalis atrodo viso 

-pasaulio literatūrinio gyvenimo kontekste.

ŽVILGSIMU
Pasisako Bendruomenės nariai

Bendruomenė ir Klubas
Senos problemos, nauji 

sprendimai
Audra arbatos stiklinėje su holivudišku 

laimingu happyend’u. Tai tikriausiai būtų 
pats tiksliausias Lietuvių Klubo narių me
tinio susirinkimo apibūdinimas. Pati susi
rinkimo pradžia nežadėjo nieko neįprasto. 
Kaip visuomet, nuobodulį kelianti proce
dūrinė rutina praėjo greitai ir beveik nesu
laukė narių dėmesio. Salėje susirinkusi pub
lika pagyvėjo tik pradėjus svarstyti fi
nansinius klausimus.

Pradžioje galėjo susidaryti įspūdis, jog 
bendruomenės nariai yra ganėtinai pavargę 
dėl nesibaigiančių Klubo problemų, todėl 
be didesnių emocijų buvo išklausyta trumpa 
Valdybos finansinė ataskaita bei pasvars
tymai, kaip dar labiau sumažinti išlaidas.

Taip pat ramiai išklausyta Joe Blans- 
jaar’o bei Vytenio Šliogerio parengta pre
zentacija su pasvarstymais apie Klubo per
tvarkymo kelius. Apskritai viskas vyko 
sklandžiai kaip “sviestu patepta” tol, kol 
prezidentas Alis Migus pristatė Valdybos 
suformuluotą Klubo pertvarkymo koncep- 
tą nugriauti dalį seniau pastatytų ir ma
žiau naudojamų patalpų ir atsiradusioje 
tuščioje vietoje bendradarbiaujant su staty
binėmis kompanijomis pastatyti gyvena
mųjų butų kompleksą.

Be išsamesnių tyrimų sunku pasakyti, 
ar Valdybos nariai surado tikrą panacėją 
pagerinti nekokią finansinę Klubo būklę, 
ar tai tėra “idea fix”. Taip pat nėra jokios 
garantijos, jog jei šis projektas popieriuje 
ir pasirodys patrauklus, jo įgyvendinimas 
bus sėkmingas ir atneš laukiamus rezulta
tus. Jei netolimoje ateityje šiems Valdybos 
planams bus uždegta žalia šviesa, tuomet 
tik ateitis parodys, ar šie žingsniai buvo 
teisingiausi. Tačiau, kad ir kaip bebūtų, šiai 
dienai Valdybos pasiūlymas yra vienintelis 
rimtas žingsnis per eilę metų siekiant pa
keisti esamą nelengvą Klubo padėtį. Tik
riausiai todėl šis pasiūlymas buvo gan ge
rai priimtas salėje susirinkusiųjų narių.

Praėjusių metų Klubo narių visuotinia
me susirinkime atsakomybė dėl finansinių 
problemų tarei buvo perleista eiliniams Klu
bo nariams motyvuojant daugiausia tuo, 
jog jie Klube išleidžia per mažą pinigų su
mą. Tuo tarpu dabartinės Valdybos progra
moje, mano nuomone, jau ryškėja realisti
nė nuostata, jog vis retėjant pirmajai po
kario emigrantų kartai Klubas netenka 
pačių aktyviausių lankytojų, o tuo pačiu ir 
didžiausio įplaukų šaltinio. Siekiant išsi-

Rusijos deputatai
Rusijos Valstybės Dūmoje, svarstant 

Kaliningrado srities problemas, pasigirdo 
parlamentarų pareiškimų apie galimybę 
persvarstyti Rusijos ir Lietuvos sienas.

Kai kurie deputatai, tarp jų Vladimir 
Nikitin (grupė “Regiony Rosiji”) ir Viktor 
Iliuchin (RFKP frakcija), siekia, kad būtų 
susitarta dėl rusų laisvo tranzito per Lietuvos 
teritoriją visų rūšių transporto priemonėmis.

"Lietuvai atsisakius arba toliau vengiant 
sudaryti tranzito sutartį priimtinomis Ru
sijai sąlygomis, imtis atsakomųjų adekvačių 
politinio ir ekonominio pobūdžio veiksmų, 
ginančiųRusijos Federacijos nacionalinius

“Mūsų Pastogės” skaitytojams bus įdomu 
sužinoti, kad Frankfurto mugėje bus išstatyta 
ir sydnėjiškės Elenos Jonaitienės prieš ket
verius metus anglų kalboje išleista knyga 
“Elena’s Journey”.

Rengiant apžvalgų naudotasi Lietuvos spau
da, ELTfi, BNS ir LGTIC biuleteniais. 

laikyti šioje kintantančioje erdvėje, reikia 
rasti kažkokį kompromisą balansuojant 
tarp to, kuom Klubas turėtų užsiimti, t.y. 
lituanistinės veiklos, ir to, iš ko realiai ga
lima gauti finansinės naudos.

Jei Valdybos pasiūlymai buvo pakan
kamai konstruktyvūs ir susilaukė dauge
lio salėje sėdinčių simpatijos, tai opozici
nės nuomonės nebuvo itin gerai išreikštos 
ir nesulaukė didesnio narių pritarimo. Apart 
pasvarstymo apie gyvenamųjų patalpų 
rinkos būklę Bankstown’e, nepritarimas 
Valdybos projektui buvo reiškiamas 
neargumentuotomis replikomis ir įvairiais 
moraliniais kaltinimais, kurie šiame pelnin
gumo ir racionalumo amžiuje paprastai šne
kant skambėjo “ne į temą”. Galiausiai susi
rinkimui pradedant virsti chaosą klausimo 
aptarimą teko nutraukti. Pavargę ir išalkę 
Klubo nariai nubalsavo už tai, kad Valdyba 
toliau plėtotų savo projektą ir nuskubėjo 
valgyti pietų, užsigerdami nemokamu 
alumi. Tuo tarpu nepritariantys šiam keliui, 
taip ir liko nepritariantys. Jie nesugebėjo 
pasiūlyti alternatyvų. Nepanoro jie ir išsi
reikalauti, jog būtų nustatytos specialios 
procedūros plėtoti kitokius Klubo pertvar
kymo projektus. Tad galima pranašauti, jog 
nesant alternatyvos, Klubas tikriausiai bus 
pertvarkomas pagal vienintelį egzistuojan
tį pasiūlymą.

Gerai tai ar blogai, bet tuomkart liekame 
tik su Valdybos narių pasiūlytu projektu. 
Tuo būdu Valdybos nariams galime duoti 
aukštą įvertinimą už prieš susirinkimą pa
ruoštą “namų darbą”. Tuo pačiu galime dar 
kartą įsitikinti, kad nepaisant įvairių gerų 
norų, mažai kas nori realiai pasukti galvą 
ir su pieštuku ant popieriaus lapo pagrįsti 
savo argumentus. Kur kas lengviau pade
juoti.

* * A * *
Džiugu, jog per praėjusius metus Klu

bo renginiai buvo skirti ne vien vyresnio
sios kartos nariams. Keletas jauną ų Valdy
bos narių surengtų projektų pritraukė dau
giau retai Bankstown’e pasirodančių “nau
jųjų lietuvių” nei tradicinių Klubo lanky
tojų. Todėl susirinkimo metu pasigirdę abs
traktūs kaltinimai, jog Klubas atstumia 
jaunimą tikrai neturi realaus pagrindo. Ži
noma, Klubas galėtų daryti daugiau, tačiau 
reikalauti to iš šiuo metu likusių penkių 
Valdybos narių, būtų per daug. Šį kaltini
mą tikriausiai reikėtų peradresuoti Klubo 
prieglobstyje veikiančioms organizacijoms, 
kurios tikrai galėtų parodyti didesnį norą 
išplėsti savo veiklą ir narių skaičių vietinio 
bei naujai atvykusioje jaunimo sąskaita. Kol 
kas, deja, net tokios specifiškai į jaunimą 
orientuotos bendrijos, kaip sportininkai ar 
skautai, nerodo itin didelių pastangų plėsti 
organizacinę veiklą. O būtų visai smagu...

Petras Vegys

norėtų Klaipėdos 
interesus", - rašoma galutiniame svarstymų 
dokumento projekte. Be kita to, šiame pro
jekte yra punktas apie galimybę pateikti Lie
tuvai jos daugybę teritorinių skolų Rusijai, 
kurios atsirado po SSRS suirimo.

Prie rekomendacijų pridėtoje “istorinėje 
pažymoje” yra užfiksuota, kad Rusijos 
Federacija, kaip SSRS teisių perėmėja, turi 
juridinį pagrindą laikyti Klaipėdos sritį savo 
teritorijos dalimi, laikinai valdomą Lietuvos 
Respublikos.

Taip pat pažymima, kad "atsižvelgiant 
į tai, jog dabartine Lietuvos valdžia pri
ėmė keletą oficialių aktų nepripažinti 1939 
metų sovietų irvokiečių sutarčių ir Lietuvos 
įstojimo į SSRS sutarties 1940 metais, toks 
nepripažinimas juridiškai numato dabar
tinės Lietuvos grįžimą į 1939 metų Lietuvos 
apibrėžtas sienas

Pažymėtina, kad šiuos pareiškimus 
padaro individualūs parlamentarai. Svarsty
muose nedalyvavo didžiausios bei svarbiau
sios Rusijos parlamento žemųjų rūmų 
įEpkcijos. Pagal spaudą

2



BENDRUOMENĖJ B AR U OJE

Choro “Lituania” popietė

ALB Geelongo Apylinkės visuotinis
Metinis Narių Susirinkimas

Adelaidės lietuviai, vieningai sujungę 
jėgas, ruošiasi šių metų pabaigoje įvyk
siančioms Lietuvių Dienoms. Š.m. rugsėjo 
15 dieną choras “Lituania” visus Adelaidės 
lietuvius pakvietė į savo suruoštą popietę 
pabendrauti, papietauti su choru ir padai
nuoti. Tuoj po pietų salėje ant pakopų - 
laiptų sustojo “Lituania” choristai ir gražiai 
bei skambiai padainavo tris dainas. Buvo 
prisimintas ir neseniai miręs poetas a.a. 
Bernardas Brazdžionis. K. Vanagienė pa
skaitė du jo eilėraščius. Tarp dainų, kurias 
dainavo choras ir visi susirinkusieji (o jų 
buvo virš 80), choro administratorius Vy
tautas Opulskis visus pralinksmino, vaiz
dingai papasakodamas trumpus ir ilges
nius, pilnus sąmojaus ir humoro anekdotus. 
Pilnas entuziazmo ir energijos choro va
dovas Jonas Pocius, nors ir nedideliu cho
ristų skaičiumi, sėkmingai ruošiasi šių metų 
pabaigoje įvyksiančioms Lietuvių Dienoms.

Po dainų ir tetos Klaudijos (K.Vana
gienės) paskaityto linksmo turgaus nuoty
kio, vyko loterija su turtingais fantais. 
Laimėjusieji džiaugėsi, o kiti buvo paten
kinti parėmę chorą, kuris yra vienas iš 
Adelaidės lietuvių meninių vienetų, nenu
trūkstamai tęsiąs darbą jau daugiau nei 50 
metų. Visa tai choristų dėka, kurie net nuo 
pat įsikūrimo dienos dainuoja ir dainoje 
randa jėgų bei atsigaivinimą. Choro admi
nistratorius Vytautas Opulskis jau daug 
metų yra pašventęs chorui “Lituania”,

Dainuoja choras “Lituania”.

ATSIŠAUKIMAS
Sydney Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija Ine.

Bėgančių metų laikrodis tiksi nesustab
domai. Draugijos narės pavargsta, viena ki
ta iškeliauja į amžinybę. Jaunesnės kartos 
pareiga - jas pavaduoti.

Draugija yra sukurta mūsų mamų - se
nelių. Jos sukaupė didelį turtą. Iš lietuvių 
bendruomenės suaukotų pinigų pastatyta 
Sodyba - Retirement Village, Engadine, kuri 
priklauso tik lietuviams.

Sodyba turi likti lietuvių rankose. Tai yra 
didelis turtas, kurį reikia administruoti, 
prižiūrėti. Reikia įrodyti valdžios įstaigoms, 
kad lietuvės moterys sugeba gerai vadovau
ti Draugijai Ine. kaip “Corporate Body”.

Nuo 1999 m. Moterų Draugija yra inkor
poruota. Kaip žinoma, kiekvienas Corporate 
Body turi turėti tam tikrą skaičių (financial 
members) narių. Metinis narės mokestis yra 
$5.00. Taigi, kiekviena lietuvaitė yra pajėgi 
susimokėti $5.00 metinį mokestį.

Jei mūsų mamos - močiutės (nemokė- 
damos anglų kalbos) sugebėjo įsteigti šal
pos organizaciją (charitable organisation), 
įregistruoti, inkorporuoti ir administruoti, 
pastatyti milijoninės vertės Sodybą, tad jų

Choro “Lituania” vadovas Jonas Pocius.

pravesdamas jį per sunkius ir krizės pa
liestus laikus, bet ištikimai tebedainuojantį. 
Vis dar laukiame mūsų jaunimo, nors keli 
veidai jau matosi. Gal jaunas choro vado
vas Jonas Pocius suras kelią į lietuviško 
jaunimo širdis ir atves juos j choro eiles.

Patenkinti susirinkusieji skirstėsi namo, 
pilni vilties ir pasitikėjimo, kad Lietuvių 
Dienos Adelaidėje įkvėps visus lietuviškos 
dainos mylėtojus ir ne vieną pakvies vėl 
jungtis į dainininkų eiles.

Viktoras Baltutis

dukros privalo Draugijai vadovauti, saugoti 
ir vertinti jų rankomis sudėtą turtą. Lietu
vių Moterų Socialinės Globos Draugija 
rūpinasi vienišais, sergančiais tautiečiais. 
Lanko juos ligoninėse ir namuose. Jei nėra 
artimųjų, parūpina slaugos namus.

Draugija neprašo įsipareigoti, tik kviečia 
būti nare. Kitose tautose yra madinga pri
klausyti Charitable Organizacijai, yra 
jaučiamas stiprus tautinis pasididžiavimas. 
Mes, lietuviai, savo kultūra esame nė kiek 
ne menkesni už kitas tautas, tad ir lai
kykimės to.

Artėja Moterų Draugijos metinis susi
rinkimas, jauslume pareigą įstoti į Draugiją 
ar į Vildybą. Tikrai pajusite moralinį atpildą 
ir paramą artimui. Ateikite į metinį susi
rinkimą, kuriame iš arčiau susipažinsite su 
Draugijos veikla.

Kviečiame į Draugijos metinį susirinkimą 
sekmadienį, spalio 20 dieną, 2 vai. p.p., 
Lietuvių Klube, Bankstown.

Mielai laukiame.
Julė Lašaitienė

SLMSGD-jos pirmininkė

Susirinkimas įvyko š.m. rugsėjo 1 dieną 
Lietuvių Namuose, Pettitt Park Jame daly
vavo 27 nariai. Susirinkimą pradėjo Apylin
kės Valdybos pirmininkas Stasys Šutas, 
pasveikindamas visus susirinkusius, ypač 
visus tėvus, nes susirinkimas vyko “Fathers 
Day” dieną. Tylos minute buvo pagerbti 
mirusieji tėvai bei kiti bendruomenės nariai. 
Susirinkimą pravedė Vytas Bindokas, o 
sekretoriavo Kaja Starinskas. Mandatų 
Komisiją, nors jos ir neprireikė, sudarė: 
Aldona Scano, Stasė Lipšienė ir Genovaitė 
Vhlaitienė.

Buvo perskaityta susirinkimo dienotvarkė 
ir praėjusių metų visuotinio susirinkimo 
protokolas, kuriuos susirinkimas priėmė ir 
patvirtino vienbalsiai.

Apylinkės Valdybos pirmininkas savo 
pranešime apžvelgė praėjusių meti) veiklą ir 
pasiektus darbus, kurių buvo nemažai. Ta 
proga padėkojo savo Valdybos nariams už 
įdėtą darbą ir glaudų bendradarbiavimą.

Apylinkės Valdybos iždininkas Jonas 
Obeliūnas davė savo ataskaitą. Jis pranešė, 
kad praėjusieji metai buvo baigti su pelnu. 
Daugiausia pajamų buvo gauta už salės iš
nuomavimą ir palūkanas ‘Talkoje”. Didesnes 
išlaidas sudarė draudimai, salės išlaikymas, 
šildymas, elektra ir minėjimai.

ALB Geelong’o Revizijos Komisija, kurią 
sudaro: Eimutis Šutas, Vytas Bindokas ir 
Liudas Bungarda, patikrino Valdybos kasos 
knygą bei einamuosius dokumentus. Buvo 
patikrinta skautų “Židinio” ir choro “Viltis” 
kasų knygos ir rasta, kad visos kasų knygos 
buvo vedamos labai tvarkingai. Susirinkimas 
priėmė ir patvirtino pranešimus.

Sekė organizacijų pranešimai - Stasė 
Lipšienė perskaitė choro “Viltis” ir lietuviš
kos radijo valandėlės pranešimus. Choras 
dabar ruošiasi savo metiniam koncertui, ku
ris įvyks š.m. lapkričio 10 d. ir Dainų Šventei 
per Australijos Lietuvių Dienas Adelaidėje.

Geelongo lietuvišką radijo valandėlę ga
lima išgirsti kas antradienio vakarą per FM 

Gerbiamam Jurgiui Vyteniui ^onavičiui sulaukusiam 

garbingos sukakties, kuo nuoširdžiausiai spaudžiame dešinį ir linkime, kad 
sportiška nuotaika ir žvali, budri išvaizda nedingtų dar bent kelis de
šimtmečius, kad jaunoji karta galėtų pasimokyti, kaip sulaukti ilgo, gražaus 
amžiaus, vaisingo darbo įvairiose srityse savo šeimos, artimųjų ir mūsų tau
tos labui. Tegyvuoja Jūsų žvalumas, nuovokumas ir sugebėjimas be triukšmo 
daug gera padaryti daugeliui žmonių. Giedria proga giedriausi palabini- 
mai iš pamičiganės.

Kun. Kazimieras Ambrasas S J., Chicago, JAV

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame Sydnėjaus Socialinės Globos Moterų Draugijai už 

sveikinimus mūsų Draugijos 50 metų sukaktuvių proga.
Didelis ačiū ponioms už aukas: J.Klu.pšienei ($10), E.Korsakaitei-Daugvila 

($100), J.Ročienei ($70 - auka Lietuvos vaikams).
Melbourno Socialinės Globos Moterų Draugijos Sekretorė

Bulvės! Bulvelės! Bulvytės!
Įsivaizduokite lietuvį visai be bulvių I Siaubas... Dėl to rudenį prieš Mykolines visi 

Lietuvoje sukrunta į bulviakasį. Ar saulutė, ar lietutis, bet mielosios bulvelės turi pakliūti 
į maišus ir sotinti lietuvį per visą ilgą žiemužę.

Kasa šeimos, kaimynai, talkininkai, o pabaigus darbą, šeimininkės pakviečia prie vaišių 
stalo. Bulvelė po bulvelės, gurkšnelis po gurkšnelio - ir pasidaro linksma. Dar ne Adventas: 
ir šokti, ir dainuoti dar galima.

Melbourno Entuziastės, pačios bulvių mėgėjos, kviečia visus į bulviakasio 
vakaronę. Kas netingės, galės ir derlių padėti surinkti, o kas tingės... “prabočysim” 
ir kartu linksmai praleisim popietę.

Mykolinės, deja, seniai praėjo (nesuspėjome), tai kviečiame visus šeštadienį, lapkričio
9 dieną, 4 vai. po pietų, į Lietuvių Namus.

Skaitykite mūsų spaudą, klausykitės mūsų radijo valandėlių, tai sužinosite daugiau. 
O tuo tarpu įsidėmėkite šią datą ir neplanuokite nieko kito.

Melbourno Entuziastės ________________________________________
Mūsų Pastogė Nr. 41, 2002.10.14, psl. 3

94.7 radijo stotį nuo 8 iki 9 valandos vakaro. 
Radijo valandėlės vedėjos yra trys: Stasė 
Lipšienė, Irta Mikėnienė ir Irena Stumbrienė.

GLSK “Vytis” pirmininkas perskaitė savo 
pranešimą. Šiuo metu yra trys “Vyčio” 
krepšinio ir viena tinklinio komandos. Pir
mininkas pabrėžė, kad klubas ruošiasi 52-ai 
Sporto Šventei, kuri įvyks per Lietuvių Die
nas Adelaidėje. Mažėjant lietuvių kilmės 
žaidėjams, klubas pageidauja, kad baigtųsi 
dabartinė diskriminacija prieš ne lietuvių 
kilmės klubų narius-žaidėjus, nes jų daugu
ma jau daug metų kaip gina klubo spalvas.

Tėvūnas, skautininkas Liudas Bungarda 
perskaitė “Židinio” pranešimą ir pakvietė 
visus dalyvauti š.m. spalio 6 dieną “Židinio” 
ruošiamame minėjime, pagerbiant a.a. Ber
nardą Brazdžionį.

Mimi Wiasak perskaitė tautinių šokių 
grupės “Gegutė” pranešimą. Dabartiniu metu 
šoka 10 vaikų ir 15 suaugusių. Grupė ruošiasi 
Tautinių Šokių Šventei per Lietuvių Die
nas Adelaidėje ir prašo, kad juos paremtu- 
mėm dalyvaudami jų metiniam baliuje, kuris 
įvyks š.m. spalio 19 dieną Lietuvių Namuose.

“Šatrijos” Tunto pranešimąperskaitė tėvų 
komiteto iždininkas Vytas Bindokas. Susirin
kimas priėmė ir patvirtino visus pranešimus.

Susirinkimas taip pat išrinko atstovus į 
ALB Krašto Tarybos suvažiavimą, kuris įvyks 
š.m. gale Adelaidėje.Buvo išrinkti: Liudas 
Bungarda ir Otto Schrederis. Apylinkės 
Valdybos pirmininkas Stasys Šutas įeina 
exofficio.

Neatsiradus svarbių klausimų bei suma
nymų, pirmininkaujantis Vytas Bindokas 
padėkojo visiems susirinkusiems ir organiza
cijoms palinkėjo sėkmės sekančių metų 
veikloje. Susirinkimas užbaigtas visiems 
sugiedant Lietuvos Himną.

Po susirinkimo Apylinkės Valdyba pa
kvietė visus dalyvius toliau pabendrauti prie 
kavos puodelio, pyragaičių ir užkandžių.

Kaja Starinskas

3



KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE

Juozui Almiui Juragiai tik 85
Du Šventi žibintai nušviečia pasaulį: poeto 

siela ir kūdikio nekaltumas. F. Varela

Laukuva įsikūrusi kalvotoje vietoje, Že
maičių aukštumos pakraštyje. Ši vietovė Lie
tuvos istorijoje minima nuo Mindaugo laikų. 
Ten senoviški dvarai, kryžiuočių mindžioti 
takai, švedų karų laikų grindiniai. Ten pilia
kalniai, šnibždą apie žemaičių ištvermę ir 
drąsą. O kai suskambėdavo Laukuvos bažny
čios varpai, tai jie aidėdavo per visą parapiją 
jiems lygių nebuvo visoje Žemaitijoje.

Laukuvoje, Baltkalnio kaime, Tauragės aps
krityje 1917 m. spalio 3 d. pirmą kartą Almis 
išvydo žvaigždėtą rudens dangų ir taip buvo 
sužavėtas jo paslaptingumu, kad nuo jaunų 
dienų iki šių laikų ta dangaus mėlynė tapo Jo 
poezijos palydovė. Jis rašė, rašo dabar, ir dar 
rašys ne kartą ateityje, apie paslaptingą ap
linkos grožį.

Tėvų trobelė stovėjo prie vieškelio. Almis 
šeimoje buvo jauniausias, lepinamas mamos 
ir dviejų sesučių. Ypač artimajam buvo sesutė 
Onutė. Šeima buvo ne sidabru ir auksu tur
tinga. Šeimoje žydėjo meilė, pagarba kitiems, 
draugystė, nuoširdumas, pareiga. Tai turtas, 
kurio negalima buvo nei nusavinti, nei nustoti 
ir nesunku buvo keliaujant tai visada prie 
savęs turėti.

Mamą apylinkės laiškų rašytoją gera gie- 
dorka ir dainininkė, buvo visų gerbiama. Ji 
išmokė Almį skaityti ir rašyti. Pasibaigus 
dienos darbams, šeimai susėdus stuboje, kada 
moteriškos ar verpė, ar audė, ar mezgė, tėvas 
virves vijo, o Onutės darbas buvo skaityti. Skai
tydavo knygas, gazietas, almanachus, ar ką 
kitą. Almis prie drukavoto žodžio lipo kaip 
bitė prie cukraus. Neprisimeną kiek metelių 
buvo, kai tėvas paimdavo už pažastų, pasta
tydavo ant dėžės ir, padavęs knygutę, saky
davo: “Na, paskaityk mums, Juozuk”. Jis 
skaitydavo, visa šeima klausydavosi, o iš tėvo 
žvilgsnio plaukdavo pasididžiavimas, kad štai 
tasvaikelis darper jaunas piemenauti, bet jau 
su “mokslu”. Gyvenimas nebuvo lengvas 
mažo ūkininko šeimoje, tėvui reikėjo pagalbi
ninko, kiekvienas turėjo prisidėti savo darbais.

Lietuvos Nepriklausomybės laikais atsi
darė mokyklėlė. Almis jau buvo vienuolik
metis ir tiesiai stojo į antrą skyrių. Sesuo Onu
tė, vis kur suradus eilėraštį, skatindavo at
mintinai išmokti, ir vakare Juozukas “ant 
pakylos” atsistojęs padeklamuodavo.

Pamaldi šeimą gražus šeimos gyvenimas, 
didinga aplinką Lietuvos gimstanti nepriklau
somybė, skelbusi laisvę ir gražią ateitį, įtakin
gas mokytojas poetas ir dramaturgas Laucevi- 
čius-Laucius, pamilta knygą deklamavimas 
namuose... Visa tai gimdė norą savai kūrybai.

Žavėjosi Jis Maironių Pranu Vaičaičiu, An
tanu Baranausku. Jam tai buvo poezijos kara
liai. Taip jaunoje asmenybėje ir pradėjo kilti 
savoji kūrybos išraiška. Dirbo ūkio ruošos 
darbus, bet mintimis keliavo:

Saulė kabo taip žemai, 
Kad paliesčiau ją ranka, 
Jei pavyktų man lanka 
Dar arčiau prie jos prieiti

AS paglostyčiau jos veidą, 
šiltą, Šypsantį, malonų, 
Pasisemčiau jos Šviesos, 
Kad galėčiau, namo grįžęs, 
Pasakyti savo mamai:
- Tu į saulę panaši! -

Laukuvoje taip pat augo Alfonsas Budginas, 
amžiumi pora metų vyresnis ir pilnas kūrybiškos 
dvasios. Du draugai vieną dieną nutarė “pa- 
konkuruoti”, kas per valandą prašys geresnį 
eilėraštį. Taip prieš einant sekmadienį išklausyti 
sumos buvo kūrybingai sunaudotas laikas. Al
mis sėdo su drebančia širdimi: ar pajėgs per va
landą atlikti tokią sunkią užduotį, bet “užsispy
rimas” nugalėjo. Gimė eilėraštis, kuris, draugo 
pasiųstas, buvo atspausdintas “Žvaigždutėje”. '

Taip žengtas pirmas žingsnis nuvedė į 
periodinę spaudą: Šaltinyje, Liurde, Jaunoja-
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Juozas Almis Jflragis.

me Ūkininke, Skautų Aide, Ateityje, Draugi
joje, Kary, Naujoje Lietuvoje, Savaitėje, 
Žemaičių Žemėje, Užuovėjoje, Mūsų Pastogė
je, TėviškėsAiduose, Lietuvių Dienose, Drau
ge ir kitur.

Vyresniajai sesutei Onutei ištekėjus, jos 
dėka šešiolikmetis Almis su ryšuliu rankoje 
atsidūrė kapucinų įsteigtoje Plungės gimna
zijoje. Tai buvo didžiausias Jo gyvenime per
gyvenimas, kai paliko gimtą sodybą prie 
Laukuvos vieškelio. Jeigu šiandieną užsi
mezga kalba apie tą dieną ir paklausi, ar neno
rėtų sugrįžti ir vėl pažingsniuoti to vieškelio 
keliu, matosi, kad Almio akys drėksta, balsas 
suvirpa ir gauni tylų atsakymą: “Mano širdis 
neatlaikytų sukeltųjausmų..."

Išėjęs iš gimnazijos suolo, Almis gavo 
darbą spaustuvėje, kurį vėliau tęsė ir Aus
tralijoje, kai atidirbo savo prievolę prie van
dens tvenkinio statybos.

Kaip kiekvienas jaunas rašytojas, ieškojo 
sau skambančio gražaus vardo. Jo žodžiais: 
“Almis - mano sukurtas tautinis vardas, 
išverstas iš veiksmažodžio “almėti”. Kalen
doriuose tarp tautinių vardų jo nebuvo. Lai
kau save tautinio vardo “Almis” autoriumi. ” 
(“Poezijos Kryžkelės”, psl. 358)

Karo tarnybą okupacija sutrukite išleidimą 
Lietuvoje paruoštos ir Sakalo leidyklai paduo
tos knygos “Laukai meldžiasi ".Po 24 metų šią 
knygą išvydome Australijoje -” Tolimieji mira
žai ”. Toliau skaitėme “Akmens ir paukščio 
metas”, “Žeme, būk mano motina " ir paskuti
nioji, kurią autorius laiko brangiausia, tai dabar 
atspausdinta laisvoje Tėvynėje - “Tik sapno ug
nį jausi”.

Karo šūviams nutilus, Almis neragavo Vo
kietijoje stovyklinės sriubos, bet buvo Prancū
zijoje, kur taisė karo pasekmių išardytus bėgius, 
dažė, prakaitą liejo lentpjūvėje, bei dirbo už berną 
ūkyje. 1948 m. užsukęs aplankyti draugų Vo
kietijos lageryje, daug negalvojęs susigundė 
Australijos kvietimu čia porą metų padirbėti. 
Kaip ir daugelis pasitraukusių iš Lietuvos ra
šytojų, taip ir Jis savo svajonėse negalėjo pa
miršti Žemaitijos. Jo šaknys čia nepridygo, 
meilė liko gimtajai žemei. Savo pergyvenimus 
jis gražiai išreiškia “Egzodo Rašytojai ” psl. 
364: “Blaškausi aš kaip silpna musė, į voro 
tinkląpuolusi, /Dar vis kovojanti išvargusiais 
menkais sparnais... / Tie gatvių labirintai 
sužeidžia mane kaip aštrios uolos, / Širdis 
skaudžioj nostalgijos liepsnoj pavirsta 
pelenais. -”

Jo suredaguotos knygos kaip “Australijos 
Lietuvių Metraštis” I tomas, “Plunksna ir 
žodis" ir "Terra Australis" liks ne tikLietuvos 
literatūrinės istorijos vertybė, bet įamžinta 
vertybė pačios Lietuvos istorijoje apie Aus
tralijos lietuvius.

Almis yra išskirtinis ir charakterio bruo
žais. Prisimindamas redagavimo dienas ap
gaili, kad ne visiems poetams pelnytai teko 
papulti į “Terra Australis”. Vienas dėl konf- 

-liktų atkrito, kitas - atsisakydamas klausyti 

redaktoriaus draugiško patarimo. Bet Almis 
vis tiek su jais tęsė savo draugystę po knygos 
išleidimo. Gal iš tų dienų ir atsirado šios 
eilutės:

Vienas geras ir mielas
Jaunystės dienų draugas, 
kažko apkartintas, 
ilgo ir nemalonaus laiško 
pabaigoje man rašė:

“Jei šitas laiškas 
tave įžeidžia, 
tu atleisk man, 
nes jei tu neatleisi, 
ar velnias man atleis?” 

Laiškas buvo įžeidžiantis, 
bet aš skubiai atleidau, 
kad velnias
neturėtų vargo.
Almis mums rašė literatūrinėmis, istori

nėmis temomis. Jis skaitė mums paskaitas, 
jis liko mūsų širdyse gyvenimo dalis. Bet kiek 
iš mūsų esame girdėję, kad Jo poezija yra iš
versta ir atspausdinta flamų kalboje "Een 
Steen Helji" Geen HART išleista Uitgeverij 
Orion, N.V.Desclee de Brorrver Antverpen. 
Belgium 1971, arba "Woorden tegenvernieti- 
ging" red. Bertus Dijk. Europos poezija D 
Pasaulinio karo metais. Išleido leidykla Van 
Gennep, Amsterdam, Olandija. 1980 m. Jei 
norite daugiau susipažinti su autoriaus kūrybą 
pavartykite: Australijos Lietuvių Metraštis, 
Plunksna ir Žodis, Terra Australis, Pirmoji 
pradalgė, Antroji pradalgė, Ketvirtoji 
pradalgė, Lietuvių poezija išeivijoje 1945 - 
1971, Po pietų kryžiumi, Poezijos pavasaris, 
Esu daina, kurios negirdi/ Tėvynės ąžuolai 
seni, Apkasų poezija.

\ferti autoriaus apibūdinimai atrandami 
šiose knygose:

1. Pranas Naujokaitis Lietuvių literatūros 
istorija, IV tomas (1944-1975). Išleido JAV 
Kultūros Taryba 1976 m.

2. Lietuvių Enciklopedija VI ir XXVI t.
3. Kazys Bradūnas ir Rimvydas Šilbajoris 

Lietuviųegzodo literatūra. Lituanistikos Ins

Asmenybės sužlugdymas
Rugsėjo 19 d. te

ko matyti rumunų 
kilmės, prancūzų 
dramaturgo Eugėne 
Ionesco dramą Jac
ques ou la Sou- 
mission, (anglų ver
timas - Jack or the 
Submission), kurią 
būtų galima apibū
dinti ir kaip Jacques 
asmenybės sužlug
dymas arba Savis
toviai galvojančio 
individo kapitu
liavimas prime
tamoms pažiūroms. 
(Ionesco sukūrė dra
mą 1950 m.,kai Ru
munijoje buvo ko
munistinė valdžia ir 
tuometiniuose vaidi
nimuose, ne tik Ru
munijoje, bet ir ki
tuose komunisti
niuose kraštuose, re
alybė - tiesa buvo 
dažnai pridengiama 
nepolitine skraiste. 
Panašiai situaciją 
sprendė vėliau ir 
Miltinis Panevėžio 
teatro pastatyme De- 
vynbėdžiai, kurį 
man teko matyti Vil
nį uje 1975 m.). Gal- 
būt Ionesco ir šį variantą turėjo omenyje 
kurdamas dramą?

Dramos fabula nekomplikuota - pagrin
dinis aktorius Jacques bando atsispirti šei
mos įtaigojimui ir kovoja prieš jam brukamas 
miesčioniškas pažiūras. Iš pradžių jis ginasi 
nuo sužlugdymo antpuolių ne žodžiais, tik

titutas. Chicago. 1992 m.
4. Egzodo rašytojai. Autobiografijos. Lie

tuvių rašytojų s-gos leidyklą Vilnius 1994 m.
5. Literatūros istorikas dr. Ričardas Pakal

niškis Poezijos kryžkelės. Dialogai apie dvi 
poezijos šakas Lietuvoje ir išeivijoje. Lietuvos 
rašytojų s-gos leidykla Vilnius 1994 m Šis 
gana ilgas pasikalbėjimas buvo suskaldytas 
dalimis ir išspausdintas šioje knygoje, Gim
tajame krašte 1993 m. Nr.35 ir Santara kultū
ros žurnale Lietuvai ir išeivijai 1994 m., Nr.4 
(13).

6. Sneja Gunew, Alexandra Karakosta- 
Seda and others: Bibliography of Australian 
Multicultural Writers. Išleido Deakin Univer
siteto (Geelong) Centre for Studies Literaiy 
Educatioą Humanities, 1992 m

Atžymint Almio 85-ąjį jubiliejų, lai būna 
man leista priminti Jo žodžius parašytus prieš 
12 metų (1990.X.30), iš Egzodo Rašytojai psl. 
368: “Esu tiktai žmogus - dvasia ir juodžemis, 
paukštis ir akmuo... Einu per pasaulį, atras
damas vis daugiau ankstyvesniųjų savo 
buvimo pėdsakų.

Esu ieškotojas. Minutėse ieškau šimtmečių 
aido. Šimtmečių žingsniuose noriu surasti, 
kiek yra svarbios dabarties dulkėse subran
dintos žmogiškosios širdies paslaptys. Ieškau 
tikrųjųžodžių ir minčių. Minties, dvasios atsi
vėrimo tyloje, vidurnakčių tamsumoježvaigž- 
džiųšvytėjimo. Ieškau šviesos ir gėrio vismei- 
le nenušvintančiuose pasaulio horizontuose.

Mane lydi džiaugsmingas žinojimas, kad 
nuo Žemės planetos pradžios, nuo tada, kai 
buvo dedami visatos pamatai, buvau, esu ir 
būsiu nenykstanti medžiaga vis besikei
čiančiomis formomis niekada nepraeinan
čiame dvasios amžinume.

Esu tiktai žmogus - dvasia ir Juodžemis, 
paukštis ir akmuo. Esu trumpa sekundė, 
skriejanti į amžinybę.

Ilgiausių ir kūrybingų metų, mielas Almi!
Algis Bučinskas

Nuotraukoje - Jacques senelė - aktorė Renata Popenhagcą

ekspresyviais veido ir laikysenos gestais. To
kį nebylų pasipriešinimą gerai pavyko iš
reikšti aktoriui Oliver Lejus, o Jacques šei
ma, pralenkė vieni kitus priekaištų ir įtiki
nėjimų “lavinomis”. Gerai suvaidino ir Jac
ques motina, aktore Anne L’Heureux, kuri

Nukelta į 5 psl
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Hliutės kampelis
Vilniaus pirtys

Trakų ir Kėdainių gatvių sankryžoje stovi seniausia žino
ma Vilniaus mieste viešoji pirtis. Kada Vilniuje atsirado pir
mosios pirtys, sunku pasakyti, bet jau XIV a. jos buvo įpras
tos. Šaltiniai mini, kad pirtyje labai mėgdavo praustis kunigaikščiai Vytautas ir 
Jogaila, tačiau jau tuomet Vilniuje buvo keletas pirčių ne tik valdovų dvaro teri
torijoje, bet ir viešųjų, kurias išlaikė magistratas (savivaldybė) arba patys mies
tiečiai.

Viešosiose pirtyse ne tik prausdavosi, bet taip pat būdavo kerpamasi ir 
skutamasi. Tai atlikdavo barzdaskučiai (cirulnikai). Jie taip pat galėdavo pastaty
ti taures, turintiems padidintą kraujospūdį dėlėmis nuleisdavo kraują, gydydavo 
žaizdas, votis, spuogus.

1583 m. Vilniaus dominikonų vienuolynas įsigijo namą Trakų gatvėje ir, 
atvedęs į jį vandentiekį iš Vingrių šaltinių, įrengė jame pirtį. Pirtis buvo skirta 
miestiečių reikmėms, nes vienuolynai turėjo savas pirtis: dominikonai - šv. Igno
to, pranciškonai - Kėdainių gatvėje.

Labai greitai kilo konfliktas dėl Vingrių šaltinių vandens. 1620 m. Vilniaus 
pilies teisme buvo užregistruotas dominikonų skundas prieš magistratą (savi
valdybę) dėl to, kad “minėtieji ponai, Vilniaus miestiečiai sudarė sutartį su 
Šventosios Dvasios konventu dėl vandentiekio vamzdžių nutiesimo į Šv. Dva
sios vienuolyną jo reikalams, tai yra virtuvės ir kitiems vienuolyno poreikiams, o 
tai - iš nuosavos, seniai vienuolynui priklausančios žemės, iš kurios už Trakų 
vartų veržiasi šaltiniai vadinami Vingriais. Iš tų Vingrių Vilniaus miestiečiai 
aprūpina Vilniaus miestą įprastiniu būdu (vamzdžiais) ir turi savo rotušei naudos, 
parduodami tą vandenį įvairiems žmonių namams, o vienuolynui duoda tik labai 
menką srovelę.”

Matyt vienuolynas bylą laimėjo, nes jų pirtis veikė iki XX a. pradžios. Pirtyje 
buvo 4 kambariai - po vieną kambarį vyrams ir moterims, trečiame buvo vonia, o 
ketvirtame vamzdžiai, kur besiprausiantieji imdavo vandenį.

Miestiečių išlaikomos pirtys ne visuomet būdavo saugios 1631 m. Vilniaus 
pilies teisme yra užregistruotas Jono Maišos skundas, kad jis “prausdamosis 
Užupio pirtyje,į savo kepurę įdėjęs drobinį maišelį, kuriame buvę 7 kapos gra
šių, ir austąjuostą, o kepurė buvusi jau sena, pamušta šeško kailiu, ir tą kepurę 
su tais pinigais ir juosta toje pirtyje nežinia kas pavogė ",

Vilniaus jėzuitų kolegija savo profesūrai irgi turėjo pirtį, tačiau akademijos 
mokiniams ir tarnams ja naudotis buvo uždrausta.

Europos šalių viešosiose pirtyse buvo ne tik prausiamasi, bet ir puotaujama, 
pramogaujama, ištvirkaujama. Jose vienoje patalpoje ar net tame pačiame kubile 
maudydavosi vyrai ir moterys. Greta būdavo kamarėlės, kur įkaitusios poros 
galėdavo atvėsti. Viduramžių pirtys dėl to tapo savotiškais viešnamiais.

Neaišku, ar dėl senųjų papročių, ar dėl katalikų bažnyčios įtakos, ar dėl baimės 
užsikrėsti sifiliu, kuris į Lietuvą buvo užneštas 1498 m., ar dėl kitų priežasčių 
vakarietiškas “pirčių paprotys” Lietuvoje neprigijo. Doros saugotojų skundų dėl 
paleistuvystės Vilniaus pirtyse nėra išlikę.

Asmenybės...
Atkelta iš 4 psl.
melodramatiniai tampė sūnaus “širdies 
stygas” ir apsimesdavo alpstanti kritiškais 
jtampos momentais.

Režisierius Ron Popenliagcn, nugarą at
sukęs į publiką ir tik kūno judesiais bei ran
kų gestais, papildė svarbius scenų įvaizdžius, 
kuriuos vien žodinė išraiška nepajėgia vy
kusiai interpretuoti scenoje. Ron yra geras 

mimas ir jo įdomios interpretacijos pabrėžė 
intrigos gijas ir momentais atverdavo žiū
rovams dramaturgo suponuotą vaizdinę 
potekstę. Liuda Popenhagen raiškiai atliko 
prologo rolę įsiterpdama komentarais į fabu
los eigą. Mimo ir prologo vaidmenys priminė 
klasikinio graikų teatro choro ir prologo 
užduotis. Nestebėtina, nes Ionesco teigia, kad 
jo avangardinis absurdo teatras yra klasiki
nio graikų teatro pasekėjas, atsikratęs per 
šimtmečius priaugusių tradicijų ir kitų 
atgyvenų. Dramaturgas teigia, kad jo dramos 

yra daugiasluoksnės. Jose rasime poetinių ir 
košmaro įvaizdžių, taip pat ir kultūrinės, 
politinės ir socialinės kritikos. Tačiau jose nė
ra didaktikos. Ionesco ne kartą yra pabrėžęs, 
kad spontaniškumas jam yra būtinybė: "77- 
kiu, kad meniška kūryba yra spontaniška,” 
(‘Experience du Thėūtrc’ p. 268).”

Jacques ou la Soumission pastatyme 
režisierius Ron Popenhagen įgyvendino 
dramaturgo teigimą, kad drama turi būti 
kūrybiniai spontaniška. Jis praplėtė aktorių 
skaičių, o Roberte m savo rolę atliko šokio 
formoje. Jis taip pat sukūrė mimui ir prologui 
po vaidmenį ir panaudojo kaukes simbolių 
išraiškai. Be to įpynė prancūzų kalbos (tar
pus į anglų kalbos vertimą, parinko muziką 
bei garsų efektus. Režisierius nepabūgo 
sūnaus rolę skirti aktoriui vyresniam amžiumi 
už tėvą, o jaunutei aktorei Renatai Popen
hagen skirti senelės Jacques rolę. Pastaroji 
vykusiai suvaidino seną moterį vis įsiterpda
ma kritiškais momentais į veiksmo eigą siū
lydama savo patarimus. Nors jos balsas bu
vo jaunatviškas, bet laikysena ir judesiai 
tipingi senam žmogui. Ekscentrišką Jacques 
senelio rolę muzikos ir dainos pagalba atliko 
aktorius Bert Aarts. Absurdo teatrui yra bū
dingos novatoriškos, absurdiškos situacijos 
ir laiks nuo laiko publikos atitolinimas 
(alienation effect) nuo dramos eigos.

Deja, Alliance Franęaise patalpose nėra 
scenos, todėl dekoracijos buvo minimalisti
nio pobūdžio. Nukentėjo ir šviesų, muzikos 
efektai bei mimo įspūdinga vaidyba. Prany
kus tarpui tarp scenos ir žiūrovų, aktoriai ir 
publika suartėjo. Tai padėjo geriau įsijausti į 
dramos potekstę, kuri, iš karto, atrodo labai 
komiška, bet įsigilinus yra tragiška kova tarp 
žmogaus pasirinktos laisvės - individo sava
rankiškos galvosenos ir aplinkos spaudimo 
tapti konformistu - prisitaikyti prie masės.

Aktoriams tebrvo skirtas mažas salės plo
tas, kurį jie momentais visai užpildė, nes pa
statyme buvo daugiau aktorių, kaip Ionesco 
dramoje. Tačiau, režisierius tuo pačiu įgyven
dino kitą dramaturgui būdingą bruožą, bū
tent: užpildyti sceną vis daugėjančių žmonių 
ar daiktų skaičiumi. Šią idėją Ionesco 
efektyviai pavaizduoja dramose Les Chaises 
(Kėdės) ir Jacques ou la Soumission. Rašy
tojas Martin Esslin apibūdindamas Ionesco 
absurdo teatrą teigia, kad tokiu aktorių ir 
daiktų perkrovimu “autorius vaizduoja 
individo baimę akistatoj su pasaulio platybe, 
jo trukme, aplinkos idėjų spaudimą ir savo 
paties menkavertiškumą bei vienišumą.” 
{Theatre of the Absurd, Martin Esslin, Lend 
1962, laisvas vertimas, aut).

Absurdiškai komiškų situacijų netrūks
ta gyvenime. Ionesco jas perdėtai ryškina ir 
kandžiai akcentuoja scenoje, kol jų ko
miškumas pereina į satyrišką grėsmę. 
Siekdamas šio tikslo jis naudoja ir kalbines 
frazes, kaip pvz. Jacques dramoje. Taip 
dramaturgas prajuokina publiką, bet drauge 

verčia ją ir susimąstyti. Dažnas ir vis grei
tėjantis absurdiškos frazės kartojimas “J’aime 
les pommes de terre au laid” (Mėgstu keptas 
bulves su lašinukais) yra tikrumoje tik 
priedanga, kurios tikslas yra Jacques asme
nybės - jo pasipriešinimo sužlugdymas. 
Šeima taip ilgai ir intensyviai įtaigoja Jac
ques, kol jis pasiduoda ir, pats save ap
gaudamas, turi viešai prisipažinti, kad jis 
“mėgsta keptas bulves su lašinukais”. Nepri
sitaikėlis yra priverstas paklusniai kartoti 
šeimos miesčioniškų vertybių kriterijus. O jo 
slaptas ilgesys išsiskirti iš kitų” ... būti tuo 
kuo esu” galutinai žlunga, kai jis sutinka ves
ti Roberte H. Šeima laimi, nes jos įsitikinimu 
vedybos užtikrina miesčioniškos galvose
nos idealą.

Tačiau paskutinė pasipriešinimo kibirkš
tėlė dar kartą blyksteli, Jacques atsisako 
vesti Roberte I su dviem nosim. (Ionesco 
kūryboj tos dvi, o paskui ir trys nosys yra 
siurrealizmo įtakos reiškinys - maištas prieš 
estetinius stereotipus.) Jacques reikalauja, 
kad jo busimoji turėtų tris nosis. Ir vėl 
absurdiška situacija. Robert(e) šeima teturi 
vieną dukrą, bet čia pat atsiranda trečioji su 
trim nosim. Režisierius Ron Popenhagen 
sumaniai sukūrė tas nosis ant lometo, kurį 
būsimos marčios švelniai laikė pirštelių 
galiukais prie veido. Absurdiška situacija 
kartojasi: trims negražioms nosims priešpa
statytas delikatus jų laikymas. Pamiršęs 
pirmąją sąlygą, Jacques dar kartą bando 
atsispirti ir prikiša peršamai būsimajai, kad 
jis jos nenori, nes nėra negraži. Jis nori 
bjauresnės. Nepaisydama naujo reikalavimo, 
Roberte H, aktorė Patty Lee - vilioja jį savo 
pasakom apie jūrų kiaulytes vonios dugne, 
gaisrų įvaizdžius ir apibūdina save drėgmės 
sąvokomis. Ir... suvilioja, kaip Šeherezada 
’’Tūkstantis ir vienos nakties” pasakoje. 
Aktorė Patty Lee ugningai suvaidino erotinę 
sceną, kuri vaizduojama vis sparčiau 
kartojamu žodžių tempu ir kurių pirmasis 
skiemuo yra “chat” (prancūzų kalboje turintis 
ir erotinių aliuzijų.) Lytinė trauka, kurios 
“vergu” tampa Jacques, galutinai sužlugdo jo 
asmenybę

Kadangi Jacquesou laSoumissionyrais 
savarankiška dramąir trilogijos pirmoji dalis, 
režisierius pasirinko sutrauktai inscenizuoti 
ir kitų apogėjus. Žiūrovai, kurie pirmą kartą 
matė Ionesco dramą, turbūt nepastebėjo re
žisieriaus vykusiai supintas dalis.

Ron ir Liuda Popenhagen suteikė malo
nią staigmeną Sydnėjaus teatro mėgėjams, 
pastatydami šią premjerą Alliance Franęaise 
patalpose. Buvo įdomu stebėti avangardo 
dramos pastatymą kurioje veiksmų vienti
sumą pakeičia palaipsnis savarankiškos 
galvosenos grimzdimas į menkavertišką 
šabloną. Be aukščiau paminėtų “Le Theatre 
des Amis” aktorių ir kiti gan kompeten
tingai suvaidino nelengvas roles.

Isolda Poželaitė - Davis AM

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Dulkė tarė: “Koks tu vyras? 
Lyg mėšlyno parazitas, 
Šliauži prie moters šitos!
Kur moralė tavo yra?
Mes su tavim nebevažiuosim, 
Ir valdžiai atreportuosim!”

Supratęs ką jis padarė 
Šoferis su ašarom tarė: 
“Aš teismo esu perspėtas, 
Prie moterų nesėdėti, 
Jei tamstos mane reportuosit, 
Aš leidimo važiuoti nustosiu!”

Šoferiui raudant Loreta, 
Pamerkė akį: “Pasigailėkim!” 
Pijus sutiko: “Nu, pažiūrėsim, 
Šį kartą mes tau dovanojam, 
Ir su tavim toliau važiuojam, 
Bet viduryje aš pats sėdėsiu!”

Kol Frostvillę jie privažiavo, 
Kaip niekur nieko sau šnekučiavo, 
Ir gale šoferio kelionės, 
Atsisveikino visi maloniai;
O Pijušėlis eis su Loreta, 
Ieškoti savo “kabrijoleto”!

___________ Stasio Montvido eilės ir piešiniai
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Kas - kur - kaip?
Antanai 
Laukaitis

Nepamirštamas Londono 
Kazimieras

Po Il-ojo Pasaulinio karo nemažai iš 
Lietuvos pabėgusių lietuvių emigravo ir 
įsikūrė Anglijoje, daugiausia Londone, 
Čia, kaip ir pas mus Australijoje, tuoj pat 
prasidėjo graži lietuviška veikla. Tik jiems 
ten buvo daug lengviau, nes ir senųjų 
(anksčiau emigravusių) lietuvių buvo daug 
daugiau. Jau nuo 1922 metų ten veikė ir 
Lietuvos pasiuntinybė bei keli konsulatai. 
Ilgametis Lietuvos įgaliotas ministras čia 
buvo B.K. Balutis, labai daug padėjęs 
lietuviams ir po karo. Pasiuntinybė ir kon
sulatai tvarkė lietuvių reikalus ne tik Euro
poje, bet ir pas mus, Australijoje.

Labai greitai, jau 1947 metais įsisteigė 
Didžiosios Britanijos Lietuvos S-ga, vėliau 
Ladbroke Gardens įsigijusi didžiulius 
keturių aukštų dvigubus namus - čia bu
vo lietuvių kultūrinis ir bendruomeninis 
centras, turėjęs net savo spaustuvę ir “Ni
dos” knygų klubo leidyklą. Leido savait
raštį “Europos Lietuvis”. Be šių lietuviš
kųjų organizacijų, viename iš šių namų bu
vo ir nuomojamų kambarių, kur labai 
dažnai apsistodavo pravažiuojantieji pro 
Londoną lietuviai iš viso pasaulio. Šiuose 
gražiuose namuose gyveno ir nemažai 
Australijos lietuvių. Ne vieną kartą ir aš čia 
svečiavausi ir buvau labai gražiai priimtas. 
Šių didžiulių namų ir svetainės šeiminin
kas buvo Kazimieras Makūnas. Tai nedi
delio ūgio, bet labai stambaus sudėjimo 
suvalkietis. Į Londoną jis atvažiavo 1947 
metais. Praėjęs įdomius karo meto nuti
kimus, Anglijoje jis atsidūrė kaip savanoris. 
Tris metus turėjo atidirbti žemės ūkyje, nes 
ten labiausiai reikėjo darbininkų. Atlikęs 
darbo prievolę, jis persikėlė į Londoną. Čia 
Bendruomenės Namuose pradėjo dirbti 
barmenu. Vėliau, nupirkus tuos didžiuosius 
namus, jis pasidarė ir namų šeimininkas. 

Kaip jis pasakoja, sovietiniais metais į šiuos 
namus užklysdavo vos vienas kitas tautie
tis, nes Lietuvos saugumas šiuos namus 
laikė nacių namais.

Su Kazimieru per eilę metų mes pasi
darėme gana geri draugai. Jis visuomet man 
duodavo geriausiąkambarį, o išviręs didžiu
lį puodą lietuviškos sriubos (virėjas jis buvo 
geras, gal dėl to ir žmonos neturėjo) - pavai
šindavo. Vakarais, po darbo, ir alaus kaušu 
palepindavo. O Kazimiero balsas buvo ly
gus jo svoriui. Neduok Dieve, kas nors jį 
užgaudavo ar kaip nors apsukdavo, tai visi 
šių namų langai drebėdavo. Jis taip pat 
draugavo su sydngiškiu (suvalkiečiu), gaila 
jau mirusiu “Tėvu” - Stasiu Juraičių. Jų 
pokalbiai būdavo tikrai labai įdomūs, o 
dažnai įvykdavo ir draugiškos rungtynės - 
kas daugiau alučio išgers. Tačiau Kazi
mieras turėjo aukso širdį, stengdavosi 
atvykusiems tautiečiams bent kuo padėti. 
Ne vieną kartą su juo vykome į gražiąją 
Lietuvos Headley Park sodybą, esančią 
maždaug 60 km už Londono. Tai labai 
graži 23 hektarų sodyba, su puikiais pasta
tais. Čia vasarodavo ir gyvendavo dalis 
pensininkų, vykdavo įvairūs subuvimai.

Ne vieną kartą su Kazimieru buvom 
susitikę ir Lietuvoje, į kurią jis atvažiuoda
vo keliems mėnesiams. Lietuvoje jis atsi
kvėpdavo nuo Londono rūpesčių. O didie
ji rūpesčiai, kaip sako Kazimieras, prasi
dėjo maždaug nuo 1989 metų, kai į Londoną 
pradėjo plūsti lietuviai iš Lietuvos. “Tai bu
vo pradžia mano kryžiaus kelių ”, - sako jis. 
Per jo rankas iki Lietuvių Namų uždarymo 
(prieš penkerius metus) praėjo daugiau nei 
1000 Lietuvos žmonių. Ir tik maža dalis iš 
jų buvo padorūs. Pradžioje duodu kambarį 
vienam, o jau tuoj ten gyvena 3 ar 4. Pra
sidėjo sukčiavimai, vagystės, vienas kito 
reketavimas, apie ką anksčiau Kazimieras 
net nesapnavo. Jei anksčiau lietuviai britų 
spaudoje būdavo minimi labai gražiais 
žodžiais, tai paskutiniu metu net nemalonu 
anglui pasakyti, kad esi lietuvis, nes labai 
daug lietuviškų pavardžių yra matoma 
kriminalinėse skiltyse. Kiek dabar Anglijoje 

gyvena lietuvių, niekas nežino, gal net iki 
200 000. Labai daug žmonių, kurie Lie
tuvoje yra padarę įvairiausių nusikaltimų, 
(net žmogžudysčių), svetimomis pavar
dėmis ir kitais dokumentais atvažiuodavo į 
Angliją, nes pradžioje anglai vizas dalijo 
labai lengvai. O dabar už nelegalius do
kumentus ir siūlomą darbą reikia iš anksto 
sumokėti 1200 JAV dolerių. Daugumas 
nelegaliai į Londoną atvykusių lietuvių 
dirba juodus darbus, gaudami po 30 - 50 
svarų į dieną. Yra jau keli lietuviai, kurie 
nelegaliai padirbinėja viską: bet kurios ša
lies pasus, pažymėjimus ir kita. Jie uždirbo 
labai gerai, kol jų nepagavo. Daug kas 
vagia iš parduotuvių, automobilius ir kita. 
Londone tarp lietuvių yra posakis “lietuvis 
lietuviui — vilkas".

Lietuvių tarpe jau atsirado nemažai 
skundikų, nes Imigracijos Departamentas 
už įskųstą ir sugautą nelegalų imigrantą 
skundikui moka 500 svarų. Tačiau tai 
pavojingas darbas, nes apie tai sužinojus, 
skundikui yra tikra mirtis.

Šiandien ir Kazimieras Londone dau
giau reikalų su atvykusiais lietuviais beveik 
neturi. “Užtenka", - sakė jis. Jis irdar keli 
draugai susitinka viename anglų bare, iš
geria po bokalą alaus, gražiais žodžiais pri
simena tuos laikus, kai Londone buvo tikrai 
puikus gyvenimas ir graži lietuviška veikla.

Vieno Kazimiero man pasakoto atsiti
kimo negaliu pamiršti. Didžiojoje namų 
salėje, prie baro, būdavo kelios pokerio ma
šinos, vadinamos “vienarankiaisbanditais”. 
Daug kas jomis lošdavo. Ne kartą ir aš auką 
palikdavau namams. Kartą man Kazimieras 
ir sako: "Velniai žino, kas yra. Rodos žmo
nės mažinom lošia, o kai išryto noriu išimti 
pinigus, tai kelios jų būna tuščios. Kažkas 
jas tuština.” Vieną vakarą galinga savo ran
ka jis sulaikė vieną naują lietuvį ir jo drau
gę. Jie monetą, pervėrę plonu siūlu, viduje 
patraukę saugildį, kad nereikėtų dėti pi
nigų, rankeną traukdavo tol, kol atsiras
davo kombinacija ir pinigai iškrisdavo. Na 
ir prisikentėjo abu draugeliai, grąžino vi
sus pinigus ir Kazimiero daugiau jie 
nematė.

Tad laikykis, mielas Londono Kazy, jei 
ne Londone, tai Vilniuje pasimatysime.

TRUMPAI:
• Editos Rumšienės bylos teisėjas nu

tarė sulaikyti ir penkis “Lampre” ekipos 
narius. Prancūzų policija spalio 6 d. neti
kėtai sulaikė ir iškratė Italijos dviratininkų 
ekipos “Lampre”, kuriai priklauso ir Rai
mondas Rumšas, narius. Pareigūnai prisi
statė iškart po pasaulio taurės etapo Paris - 
Tours finišo.

• Kūno kultūros ir sporto departamen
te į Pasaulio taurės šachmatų varžybas 
išlydėta Lietuvos šachmatininkė tarptauti
nė didmeistrė 19-metė Viktorija Čmilytė. Į 
spalio 9-20 dienomis Indijos Haidarabado 
mieste vyksiantį turnyrą pakviesti geriau
si pasaulio šachmatininkai - 24 vyrai ir 24 
moterys. V.Čmilytė vienintelė iš Lietuvos 
šachmatininkų dalyvaus Pasaulio taurės 
varžybose.

• Vilniaus sporto mokyklos “Tauras” 
salėje vyko septintasis tarptautinis jaunių 
ir jaunučių stalo teniso turnyras, skirtas 
žinomos trenerės Bronės Balaišienės atmi
nimui. Šios varžybos pradėjo šių metų se
zoną, kuris pažymėtas Lietuvos stalo teniso 
75-mečio ženklu.

• Spalio 6 d. baigėsi keturias dienas 
trukusi tarptautinė Kauno marių regata 
"Rudens vėjas”. Devyniasdešimt devynių 
laivų įgulos iš Lenkijos, Latvijos, Estijos, 
Ukrainos, Baltarusijos ir Lietuvos varžėsi 
šešiose įskaitose. Tai buvo vienas paskuti
nių buriuotojų sezono renginių. Spalio 19- 
ąjąketinama surengti iškilmingą uždarymą. 
Šiemet Kauno jachtklube savo laivus laikė 
apie 60 buriuotojų. Tarptautinėje profe
sionalių buriuotojų regatoje daugiausiai 
apdovanojimų atiteko kauniečiams.

• Kauno džiudo meistrai ir treneriai 
vėl įrodė, kurį šalies miestą reikia vadinti 
šios sporto šakos sostine. 31-ajame Lietu
vos džiudo čempionate kauniečiai vyrų ir 
moterų varžybose iškovojo 15 medalių, iš 
jų 5 - aukso. Specialistų nuomone, išskir
tinis čempionato bruožas - ypač sustiprė
jusi konkurencija tarp patyrusių ir jaunų, 
talentingų sportininkų. Kai kuriais atvejais 
naujoji džiudo karta netgi pranoko savo 
vyresniuosius varžovus.

Heinrich Rossmann

Gyvenimas be tėvynės
Iš vokiečių kareivio Heinrich Rossmann - lietuvių partizano “Povo” dienoraščio

Tęsinys, pradžia AfPNr. 34
Prie durų mus pasitiko šeimininko duktė 

ir pakvietė į kambarį. Visi buvo pavargę ir 
griuvo miegoti - kas į lovas, kas į šiaudus 
ant grindų. Kai išsimiegojome ir nusi- 
prausėme, prasidėjo pobūvis. Į jį atėjo iš 
anksto pakviestos merginos. Aš grojau 
akordeonu, Vėjas stovėjo šalia manęs. Jis 
griežtai laikėsi senų lietuvių karininkų 
papročių. Prieš pobūvį įvyko rytinis su
sirinkimas, kuriame sugiedojome bažnyti
nę giesmę “Marija, Marija” ir lietuvių na
cionalinį himną. Sargybiniai buvo šeimi
ninko vaikai, kurie atėjusiems kaimynams 
ir kitiems cviliams sakė, kad namuose nie
ko nėra. Vakare, kai muzika tapo garsesnė, 
į namus sugužėjo vietos jaunimas. Vėjas 
visus įspėjo, kad būtų tylūs, priešingu at
veju bus nubausti. Dainavome, šokome, gė
rėme. Man ir Žvirbliui tai buvo pati laimin
giausia partizaninio gyvenimo diena.

1947 m. lapkričio 3-oji. Šeimininkams 
pasakę, kad tikriausiai keletą dienų ne- 
grįšime, nes šiandien “Lietuvaitėje” visų 
mūsų dalinio partizanų susirinkimas, išė
jome. Visi atėjo su išvalytais šautuvais, 
automatais ir kulkosvaidžiais. “Lietuvai
tėje” pasiskirstėme į dvi grupes ir persi
kraustėme į “Gintarą”. Čia buvo merginų, 
ir mes pradėjome su jomis šokti. Paskui 
Vėjas visus partizanus pakvietė į kambarį 
ir pareiškė, kad linksmoji dalis baigėsi,

Mūsų Pastogė Nr. 41, 2002.10.14, psl. 6 

prasideda ypatingas metas. Liepę susi
rinkusiems civiliams tylėti, palikome ūki
ninko namus, kuriuos praminėme “Ginta
ru" ir, dviem grupėm persikėlę per upę, 
pagrindiniu kaimo keliu patraukėme per 
laukus, ūkininkų kiemus. Patamsyje priė
jome mus laukusio “Dainavos” dalinio 
sargybinį. Įėjome į namą ir pasisveikino
me dar su penkiais partizanais. Atsisėdome 
už gausiai padengto stalo. Dainavome, 
šokome, žaidėme, paskiau ėjome toliau. 
Auštant priėjome ūkininko vienkiemį, kur 
visi sugulė ilsėtis. Ūkininko namas virto 
kareivinėmis.

Lapkričio 7-oji, vakaras. Visuose Lietu
vos miestuose - rusų ir komunistų revo
liucijos šventė. Mes, partizanai, norime 
pasisvečiuoti pas juos mieste ir sudrums
ti jų šventę. Vėjas dar kambaryje davė 
paskutinius nurodymus ir viską paaiškino. 
Pirmas būrys, vadovaujamas Žilvičio, ga
vo užduotį užpulti milicijos pastatą, Vėjo 
vadovaujamas antras būrys - užimti val
džios pastatą ir, jei bus galima, paštą. Slap
tažodį žinojome ir pagrindiniu keliu pa
traukėme į miestą. Jeigu kartais būtų su
žeistųjų, iš paskos važiavo du vežimai su 
Šiaudais. Priėjome Jiezną, patikrinome, pa
rengėme šaudymui ginklus. Praėjome pro 
pirmuosius namus, pasiekėme pagrindinę 
gatvę ir išsiskyrėme. Kairėje, kur nuėjo 
pirmasis būrys, supoškėjo šūviai, kurie 

-darėsi vis dažnesni. Priėjome prie valdžios 

pastato. Vėjas ir aš prie kampo likome sar
gyboje. Prie kito kampo sargybą ėjo taip pat 
du, o likusieji peršoko aptvarą priešais 
namą, išdaužė langą ir įsigavo į vidų. Po 
kelių minučių jie iššoko atgal į gatvę ir pro 
langą buvo matyti plykstelėjusi liepsna. 
Komunistų valdžios namas turi sudegti. 
Mieste kilo panika. Šaudymas vis stiprėjo. 
Pro paskirus namus ir daržus nuėjome į kitą 
miesto pusę, kur buvo pirmasis būrys, ir 
norėjome jam padėti, bet tapo aišku, kad 
tamsoje nieko neišeis, ir mes nuėjome per 
miestą sutartoje vietoje laukti pirmojo būrio. 
Spręsdamas pagal šaudymą, maniau, kad 
pirmajame būryje bus nukautų, bet jie, kaip 
ir mes, grįžo sveiki ir gyvi. Pirmasis būrys 
mieste nušovė du mūsų priešus. Kaip vėliau 
sužinojome, buvo nukauti du aukšto rango 
milicijos karininkai ir du rusų ekavedistai. 
Grįžome atgal, priėjome Nemuno paupį ir 
paruošta didele valtimi visi persikėleme į 
kitą krantą. Ūkininko namuose suvalgę nak
tipiečius, visi įsikūrėme įvairiose vietose 
šioje upės pusėje, nes žinojome, kad anoje 
pusėje rusai dar keletą dienų mūsų ieškos. 
Kai po kelių dienų grįžome pas savo šeimi
ninkus ir viską papasakojome, jie jau žinojo 
ir be mūsų, nes apie šį įvykį Jiezne, ypač 
kaime, kalbėjo visi žmonės. Jie džiaugėsi ir 
juokėsi, kad mes mieste komunistams iškrė- 
tėme piktą pokštą. Vėl ėmėme vaikščioti po 
namus ir rinkli pinigus, vilną, mėsą.

1947 lapkričio 17-oji. Nuo praėjusios 
nakties mes - vėl Anupro svečiai. Jis po 
pietų išėjo pas savo merginą, o aš ir Žvitblis 
sėdime vieni bunkeryje. Parėjęs Anupras 
parnešė liūdną žinią: šiąnakt žuvo Vėjas ir 
Žilvitis. Atsitiko taip. Jie keturiese nuėjo 

pas vicDiį ūkininku netoli Jiezno. Mes ont 
jo neturėjome akies, nes, ką nors sužinojęs 
apie partizanus, pranešdavo mieste mili
cijai. Kaip vėliau paaiškėjo, jis net turėjo 
ginklą - kaip atpildą už blogą nusiteikimą 
ir klastingą darbą. Vėjas norėjo paimti iš jo 
partizanams kiaulę. Jie priėjo prie valstiečio 
namo, ir, kaipvisada, šuo pranešė, kad kaž
kas eina. Duris atvėrė šeimininko duktė ir 
kai sužinojo, kas eina, suriko: “Banditai!” 
Supoškėjo šūviai. Vėjas žuvo nuo pirmojo 
šūvio, Žilvitis buvo sunkiai sužeistas, o kiti 
du pabėgo. Partizanus nušovė ūkininkas su 
sūnumi. Vėjas ir Žilvitis rytą buvo išvežti į 
miestą. Žilvitį nuvežė į ligoninę Kaune, 
kur jis kitą dieną mirė.

Šeštadienis. 1947 m. lapkričio 19-ąją įėjo
me į savo būstą. Keldamiesi per upę vos 
nenuskendome. Miegoti daržinėje po šienu 
pasidarė šalta. Šeimininkas su šeimininke 
tai matė, todėl ėmėme namuose kasti slėp
tuvę. Vakare, kai neužeidavo kaimynai, grieb
davomės darbo. Patalpa dvejomis durimis. 
Išardėme kampą ir pradėjome rausti slėptu
vę. Žvirblis tampė žemes, o aš kasiau. Mums 
padėjo šeimininkas ir jo sūnus Pranas. Vfcai 
prašvitus į šią vietą prie sienos vėl staty
davome skalbinių dėžę, o kampe, kaipviisa- 
da, stovėdavo kauptukai ir kastuvai. .Jei 
dieną užeidavo kaimynas, jis net neįtardarvo, 
kad po kojomis buvo partizanų slėptuvė..

1947 m. gruodžio 20-oji. Kas dar burvo 
slėptuvėje nebaigta, padarėme dabiar. 
Svarbiausia buvo įėjimas. Virtuvėje tarp 
didelės akmeninės krosnies ir sienos iš
kasėme angą ir po siena padarėme įėjirmą į 
mūsų būstą.

(Tęsinys kitame MP numery/je)
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Geelongo “Gegutė” užkukuos
Gerai prisimename Lietuvoje pavasarį 

atgimstančią gamtą, kada gegutė užkukuo
davo einant į mokyklą takeliu per žalias ir 
gėlėmis pasipuošusias pievas. Galbūt vie
nas iš svarbiausių prisiminimų - tai tuo 
metu kišenėje turėti pinigų ir gegutei ku
kuojant juos suskaičiuoti. Tai reiškia, kad 
metų bėgyje nebūsi vargšas.

Čia, Australijoje, nors dabar pavasaris, 
bet nesigirdi kukuojančių gegučių, tik 
tautinius šokius šokantys gegužiukai 
Geelonge. Jau prieš 50 metų Geelonge tuo
metinis mūsų jaunimas šokdami garsino 
Lietuvos vardą, o dabar jau antros ir trečios 
kartos atžalynas užpildė gretas ir ruošiasi 
važiuoti į Lietuvių Dienas Adelaidėje. Labai 
gražu ir garbė Geelongui, tik tos nelaimin
gos išlaidos daug ką atbaido, nes jaunų 
šeimų piniginis stovis yra labai ribotas.

Vadovybė ir šokėjai sugalvojo suruošti 
šokių vakarą spalio 17 dieną, 7.30 vai. 
vakare “Pettitt Park” salėje, Bell Post 
Hill. Žiūrovus linksmins muzika “Dabar”, 
o programoje visus nustebins gegutės be 
plunksnų su “Tantalizing Tango”.

Įėjimas tik $15 suaugusiems, bet gėri
mus ir užkandą atsineškite savo. Kavos ir 
pyragų “gegutės” parūpins tik už $1.50. Tuo 
tarpu “gegučių” lizdas bus pilnas įvairių 
loterijos gėrybių. Bilietukas tik 50 centų.

Kviečiami visi - seni ir jauni, iš arti ir 
toli - skaitlingai dalyvauti ir paremti mūsų 
šokėjų grupę kelionei į Lietuvių Dienas 
Adelaidėje.

Tik nepamirškite užsisakyti stalus 
skambinant Birutei Liebich (grupės vadovei) 
tel. 5222 1205, Geelong.

Juozas Gailius

•XX i I • 
♦LIETUVIU* 
•DIENOS* 
♦2 O O 2 ♦ 
♦ ADELAIDĖ ♦

PROGRAMA

Nuotraukoje - “gegutės” su naujomis plunksnomis pasirodys baliaus metu.

Gruodžio 26 d., ketvirtadienis
10 vai. ryto - 8 vai. v. - Sportininkų registracija: Lietuvių Namai, 6 Eastry 

Street., Norwood.
2 vai. p.p. - Tautodailės Parodos oficialus pristatymas: Migraci

jos Muziejus, 82 Kintore Avė., City.

Gruodžio 27 d., penktadienis
10 vai. ryto - Šv. Mišios: Šv. Kazimiero bažnyčioje, 6 Third Ave.,

St. Peters.
I vai. p.p. - Australijos Lietuvių Dienų ir Sporto Šventės Atidary

mo Iškilmės: Wayville Sports Centre, Rose Tce. (gale), 
Wayville. Kaina - $5.

Sporto Žaidynių Programa su visomis detalėmis bus paskelbta vėliau.
4 vai. p.p. - Dailės Parodos oficialus atidarymas: St. Peters Town

Hall, 101 Payneham Rd., St. Peters.
7 vai. vak. - Teatras “Vaidila”: Lietuvių Katalikų Centras, 6 Third

Ave., St. Peters. Kaina - $12
7.30 vai. vak. - Susipažinimo Vakaras: Lietuvių Namai, 6 Eastry St., 

Norwood.

Gruodžio 28 d., šeštadienis
8.30 vai. ryto - 12 vai. ir 2 vai. p.p. - 4 vai. p.p. - ALB Krašto Tarybos Sesija

(pirmoji diena): Liet. Namai, 6 Eastry St., Norwood.
1 vai. p.p. - 2 val.p.p. - Australijos Lietuvių Fondo posėdis: Lietuvių Namai,

6 Eastry Street, Norwood.
2 vai. p.p. - Dainų Šventės repeticija: Prince Alfred College, Kent

Town (įvažiavimas iš Norwood Parade).
4 vai. vak. - Mokytojų konferencija: Lietuvių Katalikų Centras,

6 Third Ave., St. Peters.
7 vai. vak. - ALFAS atstovų posėdis: vieta bus pranešta vėliau.
7.30 vai. vak. - Literatūros ir Tautosakos Vakaras: Lietuvių Namai,

6 Eastry St., Norwood. Kaina - $12.
Vėlai vakare - Subuvimas - Pasilinksminimas Jaunimui: Lietuvių 

Namai, 6 Eastry St., Norwood.

Naujoje Zelandijoje neseniai mirė šie tautiečiai:
Antanina Kulikauskienė (1910.05.04 - 2002.09.17);
Pijus (Petras) Čepulis (1912.12.25 Marijampolė-2002.09.27Rotora);
Marija Kaukienė (1923.10.23 - 2002.09.27 Auckland)

Minvydas Palubinskas

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudų!

Dėmesio lietuvių bendruomenės tikintiesiems
Sydnėjaus lietuviams pakartotinai pranešame, kad artėjant Kalėdoms ir Kūčių vakarui, 

norintieji gauti kalėdaičių (plotkelių) prašomi iš anksto pranešti Danutei Ankienei tel.: 
9871 2524. Kalėdaičiai nėra dalinami veltui, todėl prašome užsisakyti iš anksto. Užsisakę 
paštu prašomi pridėti pašto ženklą ir auką už kalėdaičius. Kalėdaičius spalio ir lapkričio 
mėnesiais bus galima atsiimti ir prie bažnyčios Lidcombe.

Parapijos Komitetas
cį: iii? i

Gruodžio 29 d., sekmadienis
10 vai. ryto - Iškilmingos Šv. Mišios: Šv. Kazimiero bažnyčioje, 6

Third Ave., St. Peters.
3.30 vai. p.p. - Dainų Šventė: Prince Alfred College, Kent Town (įva

žiavimas iš Norwood Parade). Kaina - $15.
7.30 vai. vak. - Jaunimo Koncertas: Lietuvių Namai, 6 Eastry St.,

Norwood. Kaina - $12.
Vėlai vakare - Subuvimas - Pasilinksminimas Jaunimui: Lietuvių 

Namai, 6 Eastry St., Norwood.

Gruodžio 30 d., pirmadienis
8.30 vai. ryto... - ALB Krašto Tarybos Sesija (antroji diena): Lietuvių

Namai, 6 Eastry St., Norwood.
9 vai. ryto - Tautinių šokių repeticija: Wayville Sports Centre,

Rose Tce. (gale), Wayville.
1 vai. p.p. - Australijos Lietuvių Katalikų Federacijos Suvažiavi

mas: Liet. Katalikų Centras, 6 Third Ave., St. Peters.
2 vai. p.p. - 4.30 val.p.p. - Lietuvos Baleto Bičiuliai: St. Bartholomew’s Church

Hall, 79 Beulah Rd., Norwood.
7.30 vai. vak. - Tautinių Šokių Šventė: Wayville Sports Centre, Rose

Tce. (gale), Wayville. Kaina - $15.
Vėlai vakare - Subuvimas - Pasilinksminimas Jaunimui: Lietuvių 

Namai, 6 Eastry St., Norwood.

Gruodžio 31 d., antradienis
Sporto žaidynių finalai
3 vai. p.p. - Sporto Žaidynių ir Australijos Lietuvių Dienų Už

darymo Iškilmės: Wayville Sports Centre, Rose Tce. 
(gale), Wayville.

8 vai. vak. - Naujų Metų Balius: Norwood Function Centre, 21
Woods St., Norwood. Kaina - $55, besimokančiam 
jaunimui - $30

* Vaikams iki 12 metų įėjimas į visus renginius veltui, išskyrus Naujų Metų Balių.

2003 metai, sausio 1 d., trečiadienis.
12 vai. - Naujų Metų Diena - Atsigavimo Diena - BBQ - ruošia Adelaidės 

sporto klubas “Vytis”. Vietovė bus paskelbta vėliau.

Australijos Lietuvių Skautų Jubiliejinė Stovykla - Elcarim skautų 
stovyklavietėje, Adelaide Hills, vyks 2003 m. sausio 2-12 dienomis.
© Tautodailės paroda Migracijos Muziejuje bus atidaro: nuo 10 vaL ryto Iki 5 vaL p.p. (savaitės 

dienomis) ir nuo 1 vaLp.p. iki 5 vaL p.p. (savaitgalinis). Paroda veiks iki 2003 m. sausio 15 d.
e Dailės paroda, St Peters Town Hall, bus atidarai nuo 11 vai. ryto Iki 5 vai. p.p. kiekvieną dienų Iki 

Naujųjų Metų.
® Australijos Lietuvių Muziejus Liet Namuose bus atidaras kiekvieną dieną nuo 12 vai. LD metu.
• Renginių vietovių planas, apsistojimų galimybės bus paskelbtos MPvėliau.
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Pranešimas LB Spaudos Sąjungos nariams
Artėjant metiniam susirinkimui, Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos 

nariai yra kviečiami siūlyti kandidatus į Spaudos Sąjungos Komitetą. Nominacijos 
turi pasiekti Komitetą ne vėliau, kaip spalio 21 dieną. Nominacijos patiekiamos 
raštu, su bent dviejų Sąjungos narių bei siūlomo kandidato parašais. Komiteto 
adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.

Dabartinį Spaudos Sąjungos Komitetą sudaro: pirmininkas Vytautas Patašius, 
vicepirmininkas \fytautas Doniela, sekretorius Kęstutis Protas, nariai - Antanas 
Laukaitis, Anskis Reisgys ir Vytenis Šliogeris.

Pagal Sąjungos įstatus, trys dabartinio komiteto nariai: ''Ątautas Doniela, 
Vytautas Patašius ir Anskis Reisgys, turi atsistatydinti per šį metinį narių 
susirinkimą. Jie gali būti vėl renkami į naują komitetą.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

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.

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugijos

metinis susirinkimas
įvyks sekmadienį, spalio 20 d., 2 vai. p.p. Lietuvių Klube, Bankstowne. 

Šiame susirinkime bus renkama nauja Valdyba.
Kviečiame visas Draugijos nares ir prijaučiančias kuo skaitlingiau dalyvauti. 

Bus renkamas nario mokestis ir priimamos naujos narės. Po susirinkimo vaišin
simės kavute, pyragais ir pabendrausime. SLMSGD-jos Valdyba 

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.

Turgus įvyks sekmadienį, lapkričio 3 dieną, 1.30

vai. po pietų. Laukiame visų atvykstant.

Sekmadienį, spalio 27 d., 2 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klube 
choras “Daina” visus maloniai kviečia į įdomią 

dainos ir muzikos popietę, 
kurią praves Jacintą Mikutė - choro dirigentė bei fleitistė. 
Fortepionu gros Niek Alvisio ir Louis Garrick (14 metų).

Pasirodys choras “Daina”.
Bilietų kaina - $10, vaikams iki 12 metų - veltui. Choras “Daina”

Pasaulio lietuvių dainų šventės organizatoriai
laukia užsienio lietuvių paraiškų

ELTA. Organizuoti IH Pasaulio lietuvių dainų šventę Kultūros ministerija pavedė Liaudies 
kultūros centrui. Jam talkins Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas, taip pat Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė (PLB). Pasaulio lietuvių dainų šventė vyks Vilniuje 2003 metų 
birželio 30 - liepos 6 dienomis.

Pasirengimo jai, taip pat Liaudies kultūros centro, departamento ir PLB bendradarbiavimo 
klausimus, per susitikimą Tautinių mažumų ir išeivijos departamente aptarė šių institucijų 
vadovai - Juozas Mikutavičius, Antanas Petrauskas, PLB atstovas Lietuvoje Gabrielius 
Žemkalnis. Kalbėta apie metodinę paramą išeivijos folkloro kolektyvams, kursų, seminarų 
organizavimą, bendruomenių aprūpinimą šventės repertuaro kūrinių vaizdo ir garso įrašais. 
J.Mikutavičius informavo, kad užsienio lietuvių bendruomenių paraiškų laukiama iki 2002 
metų lapkričio mėnesio, sakė, kad 42% lėšų renginiui organizuoti planuojama surinkti iš 
rėmėjų, gauti už parduotus bilietus. Dainų šventėje žada dalyvauti apie 900 išeivijos atstovų 
(per 550 - iš Vakarų , apie 300 - iš Rytų kraštų). Nuo birželio pradžios Liaudies kultūros centre 
veiks dainų klubas, kuriame atskirų kraštų tautiečiai galės pristatyti savo dainas.

Šventę numatoma pradėti 2003 m. birželio 30 dieną tautinių kostiumų - autentiškų ir 
modernizuotų - demonstravimu naujajame Šarūno Marčiulionio pramogų centre.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Lithuanian Club Ltd
invites applications for the position of

CLUB MANAGER
who would manage and be responsible for activities within the Club. 

The manager would be answerable to the Board of Directors.
QUALIFICATIONS: Demonstrated experience in management, licensed club 
operations, computer skills, staff management and commitment to customer service. 
An ability to communicate in Lithuanian would be an advantage.
SALARY: By negotiation.
ENQUIRIES: Laurie Cox Phone: 9484 1246
APPLICATIONS: In writing, addressed to Hon. Secretary,

Lithuanian Club Ltd., 57 Cedarwood Dve., CHERRYBROOK, 2126.
APPLICATIONS CLOSE: 26“ October 2002.

Board of Directors
Lithuanian Club Ltd.

Melboumo Soc. Globos Moterų D-jos pranešimas
Socialinės Globos Moterų Draugija sekmadienį spalio 27 dieną, 1 vai. po pietų, 

ruošia video popietę Bus rodoma videofilmai: “Vilniaus pilys” ir‘Lietu
vos miesteliai”.

Visus kviečiame apsilankyti. Po videofilmų - pyragai ir kavutė.
Draugijos Sekretorė

VICTORIAN 
|V|(^ MULTICULTURAL

▼VtCTOMAN MULTICULTURAL COMMISSION COMMISSION
2002/03 COMMUNITY GRANTS PROGRAM

Kultūriniai ir kalbiniai įvairuojančios bendruomenės Viktorijoje yra dabar kviečiamos 
duoti prašymus gauti valstybinėms pašalpoms projektams ir sumanymams, kurie 
patenkintų šių bendruomenių specifinius poreikius.

Sydnėjaus tautiečių dėmesiui
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba praneša, kad Apylinkės metiniame susirinkime 

(sekmadienį, spalio 13 d.) dalyvaus retas svečias iš Lietuvos, Kauno \fytauto Didžiojo 
universiteto rektorius prof. Vytautas Kaminskas.

Jis kalbės ir atsakys į klausimus 1.30 - 2.00 vai. p.p. (prieš prasidedant Apylinkės 
metiniam susirinkimui). Visi tautiečiai maloniai kviečiami nepraleisti šio įdomaus 
susitikimo. ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

2002/3 Bendruomenių Pašalpų Programa ir Bendruomenių Statybų Programa numato 
aštuonias pašalpų (grants) kategorijas:

• Daugiakultūrinė festivalių ir renginių programa;
• Etninių mokyklų programa;
• Pastatų/įrengimų pagerinimo programa;
• Bendruomenių partnerystės programa;
• Bendruomenių stiprinimo programa;
• Imigrančių ir pabėgėlių moterų paramos programa;
• Bendruomenių paveldo programa.

Dėl platesnės informacijos bei prašymų blankų susisiekite su
Victorian Multicultural Commission on 9651 5237
or visit our website: www.multicultural.vic.gov.au

Įsidėmėkite, kad prašymų formos turi būti įteiktos ne vėliau kaip 5 val.p.p.
Penktadienį, lapkričio 29 d., 2002 m.

Pavėluoti prašymai bei faksu atsiųsti prašymai nebus svarstomi.
The Place To Be

Nn»8l.i. O4OJ3M
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Prenumerata metams $65. Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandįjoje oro paštu $115.00. 

Organizacijų informaciniai skelbimai — neapmokami.
Apmokamų 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 - $25. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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