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ALB Krašto Valdyba 1999 - 2000 m. Iš kairės: pirmoje eilėje - vicepirminin
kas Petras Bielskis, pirmininkė Janina Vabolienė, i ždininkas Donatas Dun
da; antroje eilėje - kultūros ir švietimo reikalams Ramūnas Dunda, sekreto
rius Saulius Varnas.
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ALB Krašto Valdyba sveikina
Lietuvos Respublikos nepriklausomybės šventės proga, 

ALB Krašto Valdyba sveikina visus Australijoje gyvenančius 
lietuvius ir Jų Apylinkių Valdybas ir linki mūsų Tėvynei Lietu
vai bei kiekvienam pasaulio lietuviui gražios ir šviesios atei
ties.

Lietuva vėl laisva. Ji vėl tautinė valstybė su lietuvių apgy
ventais plotais, kuriais Jie patys rūpinasi, Juos gina, Jais 
didžiuojasi. Tai didelis pasiekimas, skaičiais nedidelės tau
tos, kurios žemes nuo seno grobstė stipresni kaimynai. Kai j 
Pabaltį atvykę aisčių tautos tvėrė įvairias kunigaikštystes, 
kovėsi tarpusavyje ir su priešu, niekas negalvojo, kad sukur
ta Lietuvos valstybė gyvuos šimtmečiais, o Ji tebegyvuoja ir 
šiandien!

Valstybės kuriasi, tačiau tik dvasiniai stipri tauta gali 
sukurti valstybę ant kurios remiasi visi tautos žmonės, puo
selėdami savo kultūrą, savo kalbą, savus papročius. Tokiai 
tautai priklausome ir mes, lietuviai.

Švęsdami mūsų tautos Nepriklausomybės šventę, džiaug
damiesi Lietuvos laisve, nepamirškime kiek stiprybės, 
nepalaužiamos valios, kiek gyvybių buvo paaukota, kad Lie
tuva pagaliau vėl būtų Nepriklausoma. Mylėkime Ją visad 
tokią, kokia Ji yra - su visu Jos grožiu, su visais Jos 
trūkumais, tokią, kokią Ją išlaikė mūsų tėvynainiai. Būkime 
mūsų prosenelių garbingi atstovai, darbuodamiesi Lietuvos 
labui ir gerovei.

Jei mes savo ainiams perduosime mūsų prosenelių mums 
duotą stiprią tautos dvasią bei būsime vieningi, Lietuvos ir 
lietuvio vardas skambės ir ateinančiuose šimtmečiuose, 
nežiūrint kur begyventume. Tad, šviesa ir tiesa mūs žings
nius telydi.

ALB Krašto Valdyba

Vasario 16 ■ sios šventė
Vasario 16-toji diena visada mums 

primena prieš 81-nerius metus Vilniuje 
pasirašytą Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo Akto prasmę ir sukelia 
pagarbą visiems mūsų tautos ko
votojams, kurie savo kraujo aukomis 
sutrumpino vergijos pančius, leisdami 
lietuvių tautai vėl įsijungti į laisvųjų 
valstybių šeimą.

Po 120 metų vergijos ir po 40 metų 
visiško lietuviškos spaudos draudimo, 
ant Pirmojo pasaulinio karo griuvėsių 
susikūrusi Lietuvos valstybė, dėka iš 
senų senovės tautoje glūdinčio kūrybi
nio genijaus, sparčiais žingsniais žengė 
į kultūrinius, ekonominius ir sociali
nius laimėjimus.

Kūrėsi miestai, kilo nauji moderniški 
mokyklų, ligoninių, kultūrinių ir 
ekonominių organizacijų rūmai. Statė
si naujos pramonės įmonės ir plėtėsi 
geležinkelių bei plentų tinklas. Sociali
nio aprūpinimo, draudimo ir darbo 
apsaugos įstatymai pralenkė net senų 
valstybių pastangas toje srityje.

Mes drąsiai galime tvirtinti, kad jei
gu ne vokiečių ir sovietų 1939 m. 
rugpjūčio 23 d. bendro susitarimo 
pasėkoje sukeltas Antrasis pasaulinis 
karas, mūsų Lietuva jau seniai būtų 
pasivijusi Skandinavijos valstybes 
ekonominėje ir kultūrinėje srityje.

Skaičiumi maža mūsų tauta, sto
vėdama ant didžiosios kryžkelės tarp 
Rytu ir Vakarų, nuo amžių turėjo vesti 

sunkią žūtbūtinę kovą už savo laisvę ir 
egzistavimą. Antrojo pasaulinio karo 
audros pareikalavo iš mūsų tautos 
milžiniškų aukų. Sovietų ir nacių 
okupacijos su gausiais trėmimais ir 
barbariškomis žudynėmis amžinai liks 
nepamirštamos.

Šimtmečių istorijos eigoje lietuvių 
tauta yra ne kartą vienui viena stojusi 
prieš visą pasaulį ginti savo egzistenci
jos. Prieš 700 metų, kryžiuočiams 
atsibasčius prie Vislos ir Priegliaus į 
brolių prūsų žemes, lietuvių tauta tu
rėjo stoti į kovą prieš visos Europos 
riterių galybę ir, tik karaliui Mindaugui 
apjungus lietuviškas gentis, mes iš
silaikėme prie Nemuno krantų.

1815 metais po Napoleono karų, 
Vienos Kongresui patvirtinus Lietuvos 
ir Lenkijos jungtinės valstybės in
korporaciją į carinės Rusijos imperiją, 
mūsų tauta vėl liko vienui viena, bet ji 
nenusiminė ir nepasimetė. Keturiais 
sukilimais ir knygnešių žygiais pa
ženklinę savo kelią į laisvę, mūsų tėvai 
atstatė nepriklausomą Lietuvą. Mūsų 
tauta niekada nenusilenkė okupantui, 
nors visas pasaulis Maskvos vergų 
pirkliams giedojo šlovės himnus.

Nepaisant deportacijų į Sibiro vergų 
stovyklas ir daug kraujo kainavusių 
partizaninių kovų, visų apleista mūsų 
tauta išliko gyva ir 1990 metų kovo 11 
dieną vėl iš naujo paskelbė Lietuvos 
nepriklausomybę. Nors nepriklauso- 
mos Lietuvos gyvenimą ir drumsčia 

okupacinės sovietų armijos nenoras 
apleisti Mažosios Lietuvos teritoriją ir 
Karaliaučiaus klausimas, bet jau nie
kas nebėra pajėgus atsukti istorijos 
laikrodį ir sustabdyti Rusijos imperi
jos subyrėjimą.

Kaip prieš atgaunant nepriklauso
mybę, kęsdami carinės Rusijos žanda
rų priespaudą ir lenkų dvarininkų pa
juoką viskam kas tik buvo lietuviška, 
mūsų tautos pranašai ir apaštalai, 
„Aušros“ ir „Varpo „ gadynėje prikėlė 
lietuvių tautą iš gilaus miego ir parne
šė kelią į Lietuvos nepriklausomybę, 
taip dabar tremtinių ir partizanų sūnūs 
ir dukros vėl deklaravo Lietuvos 
Nepriklausomybę.

Nesvarbu kokios nelaimės mus už-

Lietuvos Įvykių apžvalga
Kreipimasis

Sausio 22 d. Lietuvos politinių kali
nių ir tremtinių laikraštis „Tremtinys“ 
išspausdino sekantį pareiškimą į Lie
tuvos Seimą ir Vyriausybę:

SS KP ir LKP aktyvistai, etatiniai šių 
struktūrų darbuotojai, vadovavę lietu
vių tautos fiziniam, ekonominiam bei 
dvasiniam genocidui, be abejo, turi būti 
pašalinti iš Valstybės valdymio struk
tūrų bei tautos išlikimui svarbių atsa
kingų pareigų, nes:

1. Jie įsiteikdami okupantams pro
pagavo lietuvių tautai pražūtingą 
ideologiją, vykdė represines užduotis, 
todėl yra moraliai atsakingi už skriau
das ir netektis, kurias patyrė dori Lie
tuvos žmonės.

2. Lietuvių tautos genocidą jie vykdė 
siekdami asmeninės naudos, nusavinant 
represuotųių turtą, siekiant aukštesnių 
postų ir kitų malonių, gaunamų už šias 
nusikalstamas veiklas.

3. Lietuvai atkovojus nepriklau
somybę, jie, įsiskverbę į valstybės 
švietimo, ekonomines struktūras, ir to
liau vykdo kenkėjišką veiklą: išgrobstė 
valstybės turtą - pramonės įmones, 

pultų, niekada nenusiminkime. Tauta 
ten, Tėvynėje, tebėra gyva ir siekia pil
nos nepriklausomybės. Išeivija irgi ei
na išvien su savo tauta. Mes niekada 
nenusilenksime prieš vergų pirklius ir 
negarbinsiume jų molinių stabų. Mums 
priklauso ateitis ir mūsų tauta nugalės 
visas kliūtis į pilną ir demokratinę 
nepriklausomą Lietuvą.

Mes taip pat niekada neatsižadėsime 
Vasario 16 - sios Akto nutarimų irmums 
Nepriklausomybės šventė yra šventa 
diena. Ji yra neatšaukiama ir galiojanti 
mums ir visoms kartoms. Tikėkime, kad 
Gerasis Dievas globos Kryžių ir 
Rūpintojėlių kraštą, mūsų Šventosios 
Lietuvos žemę prie Nemuno ir ginta
rinės Baltijos krantų.

Albinas Pocius

žemes, ūkius, palikdami daugelį Lietu
vos žmonių be darbo ir pragyvenimo 
šaltinio.

4. Išlaikydami įtaką žiniasklaidoje jie 
nuolat vykdo moralines diversijas, 
šmeižia patriotiškai nusiteikusius 
valstybės tarnautojus, vykdo visuomenės 
supriešinimo politiką. Ypatingą žalą jie 
daro, būdami švietimo sistemos gran
džių vadovais. Gražbyliaudami apie 
švietimo reformą, trukdo Lietuvos 
tautinės, krikščioniškos mokyklos 
kūrimą, užkerta kelią jaunosios kartos 
auklėjimui pilietinio patriotizmo, do
ros dvasia.

Ne pykčio ir keršto vedami, bet 
susirūpinę Lietuvos ateitimi ir jos žmo
nių gerove, pritariame Lietuvos Seimo 
pirmininko prof. Vytauto Landsbergio 
pasiūlytai deklaracijai „Dėl komuniz
mo ir buvusių komunistinio okupaci
nio režimo struktūrų vertinimo“ ir bū
simų jos nuostatas įgyvendinančių 
įstatymų priėmimui.

Pasirašė Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos Kauno skyrius ir 
kelios kitos panašios organizacijos.

Nukelta į 2 psl
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Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.

Atsakymas
Atsakydamas į Seimo narių, buvusių 

politinių kalinių Antano Stasiškio, 
Vytauto Cinausko, Algirdo Petru
ševičiaus, Juozo Listavičiaus ir Ka
zimiero Kryževičiaus atvirą laišką 
ankstesniame „Dienovidyje“, Lietuvos 
Respublikos Prezidentas atsakė irgi 
atviru laišku sausio 24 - vasario 4 
„Dienovidyje“. Tą laišką čia kiek 
sutrumpintai cituoju:

„Gerbiamieji Seimo nariai,
suprantu Jūsų nerimą, su kuriuo 

sutikote „pranešimą“, esą Prezidentas 
nevykdys Lietuvos Respublikos įstaty
mo dėl SSRS valstybės saugumo ko
miteto vertinimo ir šios organizacijos 
kadrinių darbuotojų dabartinės veik
los“. Tai nėra tiksli mano pozicijos 
interpretacija. (...)

... Nuo šių metų sausio 1 dienos 
įsigaliojo daug diskusijų sukėlęs, 
Konstituciniam Teismui apskųstas 
įstatymas. Jo, kaip kiekvieno įstatymo, 
privalu laikytis - ir Vyriausybei, ir man, 
ir visiems piliečiams.

Esu pasakęs tik tai, kad neketinu 
artimiausiu metu sudaryti įstatyme 
numatytos „trijų asmenų komisijos“, 
turėsiančios svarstyti tuos išimties 
atvejus, kai nuo įstatymo numatytos 
atsakomybės gali būti atleidžiami buvę 
KGB, MGB, NKGB, NKVD dar
buotojai. Mariau, kad tokią komisiją 
būtina sukurti tuomet, kai iškils jos 
veiklos pbreikis:Liėtuvos Respublikos 
įstatymas „Dėl SSRS valstybės saugu
mo komiteto vertinimo ir šios or
ganizacijos kadrinių darbuotojų da
bartinės- veiklos“ įgyvendinimo visų 
pirma numato Vyriausybės, Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro bei Valstybės saugumo 
departamento darbus įstatymą re
alizuojant.. Taip pat tikiuosi, kad 
Konstitucinio Teismo sprendimas padė- 
tų įgyvendinti teisingumą be abejonių 
ir ginčų.

Su nuoširdžia pagarba, V aidas Adam
kus, Lietuvos Respublikos Preziden
tas“.

Komentarai
Prezidentūros darbą ir patarėjų 

komandą vertina Vytautas Volertas 
vasario 5-tą išleistame „Dienovidyje“. 
Pateikiu porą ištraukų:

„Prezidentas V. Adamkus rodo didelį 
rūpestį Lietuvos valstybe. Jis stengiasi 
aptramdyti medžiotojus, išnaudojan
čius neapdairią visuomenę. Neblaško 
lėšų Prezidento reikalams skirtų namų 
nebūtiniems remontams. Atsisako 
prabangaus automobilio. Tariasi su 
Seimo nariais. Stebi Vyriausybės darbus, 
netrukdo premjerui, drausminančiam 
išlaidesnius ministrus. Sėkmingai 
tvarkosi su Lenkija, nors dar nesusku
bo užtarti punskiečių, kad jų ne- 
užtroškintų lenkų pasieniečiai. Ieško 
politinės ir ekonominės paramos JAV. 
Išvengė aktų, panašių į Maišiagalos 
sutarimus. Prezidentas V. Adamkus 
atrodo esąs rūpestingas šeimininkas. 
Visur besižvalgąs, negailįs pastabų, kur 
jų reikia. Net LDDP jam nusilenkia. 
Tačiau priimdamas kai kuriuos spren
dimus yra suklydęs.

Užgesino tautinės mokyklos lieps
neles, atsisakęs ministro Z. Zinkevi
čiaus paslaugų. Gal čia daug lėmė 
nežinojimas, kokia yra padėtis, gal 
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Krikščionių demokratų partijos vidinė 
maišatis, gal pašalaičiai su Zinkevičiaus 
konkurentais. Bet žalos jau yra. Ne
suprantamas buvo Prezidento staigus 
vėlavimas įstatymo dėl buvusių so
vietinio saugumo darbuotojų veiklos 
apribojimo. Teisinės abejonės? Jų 
konkrečiai ir argumentuotai nenurodė. 
Šis. neapgalvotas poelgis įvedė raiz- 
gynėn, kur iki šios dienos painiojama- 
si. Labai keistai ir pavojingai atrodo jo 
sudarytoji „tarptautinė“ komisija, kurią 
apraizgėme klausimais. Šie keli Pre
zidento V. Adamkaus sprendimai 
tyčiomis ar netyčiomis gaubiasi maž
daug vienodu atspalviu, kuris nebaido 
nei Č. Juršėno, nei kairiakojų so
cialdemokratų“.

Ši pastaba nėra panaši į LDDP frak
cijos lyderio Č. Juršėno kategorišką 
pareiškimą spaudai sausio 9 d.: „Ma
nome, kad ši Vyriausybė prastai dirba, 
ir tai labai aiškiai ir kategoriškai 
pasakėme Prezidentui“. Mūsų pokalby 
nėra „labai aiškiai ir kategoriškai“ 
prasitariama apie kelis Prezidento 
veiksmus, nemažam piliečių skaičiui 
sunkiai suprantamus.

Seimo deklaracija, įvertinanti ko
munizmo režimo struktūras kaip nu
sikalstamas veiksmais ir siekiais, dar 
nesusilaukė Prezidento įvertinimo. 
Tačiau šią deklaraciją jis palaikė 
staigmena. Tai kodėl reikia komisijos, 
kuri įvertintų komunizmo nusikalti
mus? Jeigu reikia įvertinti komunizmo 
įvykdytus nusikaltimus, vadinasi, 
komunizmas buvo nusikalsianti struk
tūra. Prezidento neturėtų taip giliai veik
ti Č. Juršėno, P. Gylio, A. Paulausko ir 
panašių skriaudžiamų bei „raganiškai“ 
medžiojamų kankinių raudos. Juk vi
sam pasauliui yra žinoma, kiek žmo
nių žūva, kiek priraudbjo, kentėjo ir 
prisikentėjo komunizmo priespaudoje, 
kurią taip užstoja jos oficialiomis 
žymėmis paženklintieji šios dienos 
tartiufai“.

Lietuvos Prezidentas 
atostogas tęs Meksikoje

Šeštadienį Prezidentas Valdas Adam
kus išvyksta į Meksiką tęsti pirmadie
nį prasidėjusių dviejų savaičių atos
togų. Valstybės vadovas kelias dienas 

ilsėsis vienoje Meksikos gyvenviečių 
Ramiojo vandenyno pakrantėje. Ten jau 
yra prieš savaitę atvykusi Prezidento 
žmona Alma Adamkienė ir keletas V. 
Adamkaus draugų.

Jau keliolika metų Adamkai žiemos 
metu poilsiauja šioje Lotynų Amerikos 
valstybėje. (Elta 2/6)

Baltijos šalių premjerai 
deklaravo vienybę

Penktadienį Vilniuje posėdžiavę 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos premjerai 
sutarė toliau rengti kai kurias bendras 
sutartis.

Vyriausybės vadovai ■- Gediminas 
Vagnorius, Vilis Krištopanas ir Martas 
Symanas (Mart Siimann) toliau de
klaravo Baltijos šalių vienybę.

Vienu iš pagrindinių dokumentų, 
kuriuos ketinama parengti per šį pus-' 
mėtį, Lietuvos premjeras vadina stra
teginį planą dėl Baltijos regiono 
bendradarbiavimo energetikos srityje.

Svarstydami karinio bendradarbiavi
mo klausimus Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos premjerai pritarė sumanymui, 
kad Baltijos šalys turėtų drauge pirkti 
radarus, amuniciją ir atsargines karinės 
įrangos dalis, nes kartu įsigyti reikiamus 
pirkinius yra pigiau nei tuo atveju, jei-

Vasario 4 dieną į savo kraštą be bes šalininkų ir musulmonų kolonistų, 
sąmonės parskraidintas Jordano ka- Australijos užsienio reikalų ministras 
ralius Hussein mirė Amane vasario 7 A. Downer Europoje tarėsi su didžiųjų 
dieną. Jis buvo 63 metų amžiaus.' valstybių ministrais dėl galimybės 
Nepasisekė paskutinis bandymas iš
gelbėti jo gyvybę kaulų smegenų 
persodinimo operacija Mayo klinikose, 
Minesotoje. Jordano sostą paveldėjęs 
Hussein sūnus karalius Abdullah 
pareiškė, kad laikysis ligšiolinės savo 
tėvo politinės linijos.

Vasario 5 dieną Ipswich mieste, 
Queensland, nuo plaučių vėžio mirė 76 
metų amžiaus baltiečių draugas, libe
ralų partijos senatorius 1971 - 1983 
metais Neville Bonner. Jis buvo pir
masis aborigenas Australijos fede- 
raliniame parlamente. N. Bonner akty
viai prisidėjo prie baltų kampanijos 1974 
- 1975 metais, kad būtų atitaisyta 
Gough Whitlam baltams padaryta, mėgėjų laiko sau iššūkiu bandymus 
skriauda.

Vasario 6 dieną Adelaidėje mirė 72 
metų amžiaus buvęs Pietų Australijos 
'premjeras Don Dunstan, vienas iš 
spalvingiausių australų politikų, dar- 
bietis. Būdamas premjeru, jis valstijoje 
įvedė daug reformų, kai kurios jų bu
vo labai kontroversinės. Paveiktas 
žmonos mirtiesir susilpnėjusios svei
katos, D. Dunstan staiga pasitraukė iš- 
premjero posto 1979 metais.

Indonezijoje tebesitęsia riaušės. 
Kalamantane, Borneo saloje, minia 
'sudegino vietinius parlamento rūmus. 
Indonezijos kariuomenės vadas ge
nerolas Wiranto suteikė kariuomenei 
teisę šaudyti į riaušininkus, puolančius 
valdiškus pastatus, riaušių kurstytojus, 
kriminalinius nusikaltėlius ir 1.1. 
Generolo Wiranto įsakymas galioja 
visoje Indonezijos teritorijoje.

Australijos vyriausybė yra susirūpi
nusi Rytų Timoro ateitimi, ten gręsiant 
pilietiniam karui tarp nepriklausomy- 

gu kiekviena šalis tai darys atskirai. Be
je, posėdyje užsiminta ir apie tai, kad 
Baltijos šalys galėtų drauge kurti kari
nių lėktuvų aptarnavimo ir remonto bei 
■personalo apmokymo centrą. Kol kas 
vieta tokiam centrui nepasirinkta, bet 
Lietuva siūlo jį įkurti Šiauliuose.

„Atsisakyk pareigų, 
arba mirsi“

Nužudytąjį Panevėžio prokurorą 
Gintautą Sereiką pakeitęs pareigūnas 
susilaukė grasinimų susidoroti.

Kaip Eltą informavo Vidaus reikalų 
ministerijos atstovas spaudai, penk
tadienio rytą pakeliui į darbą patikrinęs 
savo pašto dėžutę, Panevėžio apygar
dos prokuratūros organizuotų nu
sikaltimų ir korupcijos tyrimo (ONKT) 
skyriaus vyriausias prokuroras Ginta- 
ras Malčiauskas rado laišką, kuriame
rašoma: „...atsisakyk pareigų, arba 

Mieli "Mūsų Pastogės'' bendradarbiai (ir skaitytojai), atsiprašome ui 
kai kurių Jūsų straipsnių bei rašinių uždelsimą. Tikimės, kad neužilgo 
pokalėdinis rašinių srautas sumažės, ir mes vėl įeisime į "normalų" 
straipsnių spausdinimo ciklą.

Nežiūrint viso to, esame labai dėkingi visiems mūsų korespondentams.
*Red.

sudaryti tarptautinį karinį vienetą taikai 
palaikyti Rytų Timore.

Prancūzijoje vasario 6 dieną prasi
dėjo derybos tarp Serbijos ir Kosovo 
albanų separatistų, kuriose taip pat 
dalyvauja D. Britanijos ir Prancūzijos 
užsienio reikalų ministrai Robin Cook 
ir Hubert Vedrine. Tik NATO grasini
mai privertė Serbiją išleisti į Prancūziją 
albanų sukilėlių armijos atstovus. 
Serbijos parlamentas deklaravo, jog jo
kiu būdu nesutiks, kad į Kosovo 
provinciją būtų įsileista NATO ka
riuomenė taikai palaikyti.

Visame pasaulyje daug kompiuterių 

apsidrausti nuo pašaliečių įsilaužimo į 
jų kompiuterių sistemas. Kai per 
Internetą į jo kompiuterį įsibrovė 
nežinomas mėgėjas, įsijungęs į tinklą iš 
Suomijos, Kalifornijos universiteto 
Berkley studentų laikraštis „Daily 
Californian“ neteko visų savo archyvų 
ir sąrašų.

Vidiniai nesutarimai gali išardyti 
Australijos One Nation partiją prieš pat 
NSW valstijos rinkimus. Vasario 3 dieną 
visi dešimt šios partijos atstovų Que
ensland valstijos parlamente įteikė 
ultimatumą federalinės partijos pir
mininkei Pauline Hanson,, reikalauda
mi jos-ir- dviejų jos pavaduotojų 
atsistatydinimo .ir partijos „sude- 
mokratinimo“. Trys parlamentarai 
paskelbė, kad jie pasitraukia iš partijos.

Vasario 6 dieną atsinaujino karas tarp 
Etiopijos ir Eritrėjos. Naudojama 
sunkioji artilertijair karinė aviacija. Abi 
kariaujančios šalys-sakosi padariusios 
didžiulių nuostolių savo priešininkams.

Paruošė Vytautas Patašius 

mirsi“.
G. Malčiauskas iki pastarojo meto 

dirbo Panevėžio apygardos prokura
tūros ONKT skyriaus, vadovaujamo 
velionio G. Sereikos, prokuroru. Šiuo 
metu jis yra tardymo grupės, tiriančios 
G. Sereikos nužudymą, narys.

Generalinės prokuratūros Organi
zuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo 
skyriaus prokuroras Algimantas Kliun- 
ka kreipėsi į Policijos departamento 
generalinį komisarą Edvardą Gružą, 
prašydamas imtis skubių priemonių, kad 
būtų užtikrinta G. Malčiausko ir jo šei
mos narių apsauga. Penktadienį Teis

mo. medicinos ekspertizės institute bu
vo atliekama laiško ekspertizė. Imtasi 
ir kitų priemonių, siekiant nustatyti 
grasinimų autorių. (Elta 2/6)

Dr. A. Kabaila
Canberra, 1999.02.07
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Sydney Lithuanian Weekend School invites!
At 9 am Saturday, 6th February, 

Sydney Lithuanian Weekend School 
started its new school year in the 
Lithuanian Club, Bankstown. The first 
hour (9 am to 10 am) is devoted to 
teaching Lithuanian language. After an 
interval of 10 mins, there follows a 
dancing lesson (30 mins.), then a sin
ging lesson (a further 30 mins.). Les
sons are from 9 am to 11.30 am on 
Saturdays.

Children in the age groups from 3 to 
12 years not wishing to leant Lithuanian 
are invited to attend the dancing and/or 
singing lessons. The children learning 
Lithuanian will be grouped according 
to their age and their knowledge of 
Lithuanian. The children starting with
out any knowledge of Lithuanian will 
be taught separately.

The school is happy to welcome a new 
teacher - Mrs. Jadvyga Viliūnas. Last 
year we had the following teachers: 
Kristina Rupšys, Danutė Lee, Liuda _ 
Popenhagen, Lione Pullinen and Jad
vyga Dambrauskas. Due to family 
commitments two of our teachers, Ire
na Stanelis - Beaver and Edita Varnas, 
could not be with us every Saturday, but 
they were always ready to assist 
whenever a need arose to substitute for

Serga kun. I

a sick or otherwise detained teacher. 
This year our task will be easier, we will 
have separate groups for older and 
younger children without ability to 
speak Lithuanian.

It is not easy for children, and even ; 
more for their parents; to be every whet- ; 
re. Usually the same children attend 
basketball training sessions and com
petitions, take part in additional school 
activities, e. j„ ballet, swimming, music, 
football, they attend Lithuanian school, , 
they are active with the scouts. Such, Į 
alas, is the destiny of parents and their 
duty, if they wish to see their children to 
grow into healthy, educated, artistic and 
multilingual adults. We, the teachers, 
strive for the same goals, when we come 
to the assistance of the children and their 
parents.

Continued education is difficult, but 
it brings a visible, perceivable human 
enlighment. We invite the maximum 
number of children to enrol and to 
continue their education in our Week
end School. Only education will widen 
the horizon of children, supplementing 
their knowledge of different cultures 
and traditions.

Mrs. Jadvyga Dambrauskas 
School principal

Martūzas

Nuoširdžiai sveikiname Jus 
Vasario 16 - osios

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga. •• 
Būkime kartu - einantys j ateitį.

Būkime greta - dirbantys Tėvynės labui.
Kuo geriausios kloties ir pasisekimo Jūsų nelengvame, 

bet kilniame darbe.
Vilnius, 1999.02.16 R. Motuzas 

Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės generalinis direktorius

Padėka
"Girių aido" kvietimo komitetas nuoširdžiai dėkoja sekančioms or- 

ganizacjoms ir asmenims mielai sutikusiems paskolinti 9970 dolerių 
ansamblio "Girių aidas" dalyvių kelionių išlaidoms padengti:

Socialinės Globos Moterų Draugijai 2000 dol.
Lietuvių Katalikių Moterų Draugijai 2000 dol.
Melburno LB Apylinkės Valdybai 2000 dol.
Pensininkų Sąjungai 1000 dol.
Danutei Lynikienei 1000 dol.
Halinai Statkuvienei 770 dol.
Vidai Vaitiekūnienei 700 dol.
Karių Ramovei 500 dol.

Ypatingai dėkingi Australijos Lietuvių Fondo Valdybai už 2000 dol. au
ką, kooperatinei kredito draugijai "Talka" už 80 dol. auką koncertų pro
gramų išspausdinimui ir Melburno Lietuvių Klubo Valdybai už koncertų 
salės naudojimą nemokamai dviejų popiečių metu.

Komitetas stengsis aukščiau minėtoms organizacijoms ir asmenims kaip 
galima greičiau grąžinti skolas po koncertų, atsiskaičius su Apylinkių 
Valdybų pirmininkais. "Girių aido" kvietimo komitetas

„Mūsų Pastogės“ redakciją pasiekė 
žinios, kad jau 3 savaitės kaip Sydnė- 
jaus Sutherland‘o ligoninėje gydomas 
kun. Povilas Martūzas. Užpraeitą 
penktadienį (02.05 d.) jam buvo pada
ryta plaučių operacija.

Kunigas P. Martūzas jau sveiksta ir 
praeitą pirmadienį (02.08 d.) jis perkel
tas į sveikstančiųjų skyrių. Kokioje 
palatoje guli kun. P. Martūzas šiuo metu ,,M. P.“ inf.

Lietuviška mokykla Australijoje ir problemos
(Skiriu mamai, išmokiusiai mane mylėti lietuvių kalbą)

Praeitų metų gruodžio 31 dieną Gee- 
longo Lietuvių namuose įvyko lietuvių 
kalbos mokytojų suvažiavimas. Į jį atvy
ko mokytojai iš Melboumo, Sydnėjaus, 
Adelaidės, Geelongo. Suvažiavimo orga
nizatorė Jūratė Vitkūnaitė-Reilly pakvietė 
mokytojus pasidalinti patirtimi, papasa
koti apie lietuviškų mokyklų veiklą.

Suvažiavime daly vavo.„Lietuvos ryto“ 
korespondentė Rita Baltušytė-Ormsby, o 
taip pat ir aš, buvusi Lietuvos pedagogų 
kvalifikacijos instituto Lietuvių kalbos cen
tro vyr. metodininkė Regina Beliavskienė.

Lietuviškos mokyklos dirba savait
galiais: šeštadieniais - vidurinės ir sekma
dieniais - pradinės. Jas dažniausiai lanko 
Australijoje gyvenančių lietuviškų ir miš
rių šeimų vaikai. Rečiau, bet ateina moky
tis ir kitų tautybių vaikai bei vyresnieji, 
norintys išmokti lietuviškai.

Suvažiavime buvo svarstomos kelios 
problemos. Viena jų - kaip vienoje klasėje 
mokyti to pačio arba skirtingo amžiaus 
mokinius, kurie laisvai kalba lietuviškai, 
kartu su tais, kurie dar nepažįsta raidžių ir 
nemoka nė vieno lietuviško žodžio. Jad
vyga Dambrauskienė, Sydnėjaus Savait
galio Mokyklos vedėja, lietuvių kalbos 
moko vaikus grupelėmis. Jai padeda tėvai, 
kurie sėdi šalia ir mokina. Melboumo vi
durinės mokyklos mokytoja Ieva Arienė 
skirtingų lietuvių kalbos mokėjimo lygių 
mokiniams rengia individualias užduotis. 

dar nežinome, bet lankyti jį galima, 
tikslesnė informacija gaunama pačioje 
ligoninėje. Šias žinias redakcijai sutei
kė ligonį nuolat lankanti p. Danutė 
Ankienė.

Kun. Povilui Martūzui kuo greitesnio 
pasveikimo linki „Mūsų Pastogės“ 
redakcijos - administracijos darbuotojai.

Kita problema-mokinių lankomumas. 
Lietuvių kalbos mokytojai svarstė, kaip 
sudominti mokinius. Yra ieškomi ir kai
taliojami įvairūs mokinimo būdai - lietu
viškai mokoma dainuojant, šokant, žai
džiant, vaidinant. Lietuviškai mokyklai 
išeivijoje galėtų būti parengtas vadovėlis, 
kuriame lietuvių kalbos gramatika ir 
užduotys būtų pateiktos kartu su lietuvių 
liaudies dainomis, žaidimais, istorija, mįs
lėmis. Jūratė Vitkūnaitė-Reilly su šypsena 
kalbėjo apie vieną labiausiai vaikus moky
tis skatinančią priemonę - už kiekvieną 
atliktą pratimą - po saldainį.

Faustas Sadauskas, Melboumo pradi
nės lietuviškos mokyklos mokytojas, kal
bėjo apie tėvų atsakomybę lietu vių kalbai, ■ 
nes koks tėvų požiūris į kalbą, toks ir vai- ■ 
kų. Jeigu tėvai šeimoje nekalbės lietuviš
kai. tai Savaitgalio Mokyklos pastangos 
išmokyti vaikus kalbėti nueis perniek.

Po diskusijų kiekvienas suvažiavimo 
dalyvis pristatė įdomiausią, sėkmingiausią 
lietuvių kalbos pamoką. Vėliau mokytojai 
dalijosi mintimis apie naudojamas moky
mo priemones. Medžiaga pamokoms yra 
atrenkama iš Lietuvoje ir išeivijoje išleis
tų vadovėlių, leidinio „Gimtasis žodis“. 
Nemažai vadovėlių ir kitų leidinių Mel
boumo lietuviškoms mokykloms atsiuntė 
Regioninių problemų ir tautinių mažumų 
departamentas prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės.

Pasibaigus suvažiavimui, mokytojai 
išsiskirstė praturtėję naujomis idėjomis, 
kūrybinėmis mintimis, kurios paįvairins 
lietuvių kalbos pamokas.

Nuotraukoje - 1998 m. lietuvių kalbos mokytojų suvažiavimo dalyviai. Lš kairės
sėdi: Ieva Arienė (Melbournas), Faustas Sadauskas (Melbournas), Jūratė Vitkū
naitė-Reilly (Geelongas). Iš kairės stovi: Elė Satkauskaitė-Kains (Sydnėjus), Rita 
Mačiulaitienė (Melbournas), Rūta Sankauskienė (Adelaidė), Jadvyga Dambraus
kienė (Sydnėjus), Dalia Didžienė (Melbournas) ir Regina Beliavskienė (Lietuva).

Sydnėjaus Lietuvių Klube
Baigiasi vasaros atostogos, sugrįžta 

Savaitgalio Mokyklos mokytojai, 
sugrįžta buvę mokinukai, laukiami nau
ji. Sugrįžta „Dainos“ choro dainininkai 
repetuoti, šugrįž ir „Sūkuriečiai“ šokti. 
Visi nori, kad jų vienetai augtų. Mes. 
klubo Direktoriai, taip pat norime, kad 
mūsų Klubo durys būtų daugiau vars
tomos - didesnis skaičius lankytų Klu
bą. Taigi, raginame tėvelius nepa
tingėkite atvažiuoti į Klubą šeštadie
niais, atveždami savp vaikaičius pa
simokyti lietuviškai - tai mūsų prieaug
lis, be jo išnyksim ir prapulsim. Lietu
vis be dainos - tarsi žuvis be vandens, 
papildykim choro eiles. Kur dingo mū
sų šaunusis jaunimas, kurio beveik 
nesimato „Sūkurio“ eilėse? Laukiame 
jaunuolių, kurie galėtų išbandyti Klubo 
grindų tvirtumą šokant tautinius šokius.

Praėjusiame Valdybos posėdyje pir
mą kartą neturėjome nei vieno prašy
mo norinčių įstoti naujais Klubo na
riais. Pasirodo, kad dar yra nemažas 
skaičius lietuviškų šeimų, kuriose tik 
vienas asmuo yra Klubo narys. Turėki
te omenyje, kada šeimoje vyras yra na

Nuoširdus ačiū šio suvažravrmo orga
nizatorei - Jūratei Vitkūnaitei-Reilly už 
prasmingą renginį saugant ir puoselėjant 
gintaro krašto žodį.

Regina Beliavskienė

rys, o žmona nėra narė, atvykus į Klubą 
žmonai reikia pasirašyti į svečių knygą, 
kak reikalauja Valstijos įstatymai, kas 
sudaro nemažą keblumą. Todėl, kad to 
išvengti, pradėkime nuo savų šeimų, 
užtikrindami, kad visi esame Klubo 
nariais, tuo pačiu klausinėdami ir 
ragindami kaimynus ir pažįstamus.

Vasario 28 - ta "Medicinos Popietė" 
turėtų sutraukti visas mūsų ponias ir 
paneles. Tikriausiai mes vyrai būsime 
džentelmenais ir neatsisakysime jas 
palydėti.

Yra džiugu, kad nariai domisi Klubo 
reikalais, rūpinasi dabartiniu ir ateities 
Klubo gerbūviu. Prisiminkime, kad 
Klubo išsilaikymas nėra vien Direkto
rių rūpestis, bet yra mūsų visų pareiga. 
Nebus narių paramos - nebus ir mūsų 
Klubo!

Nariams, kuriems įdomus finansinis 
stovis, žvilkelkite į skelbimų lentą, ra
site pirmų 6 mėnesių apyvartos davi
nius. Jei kam įdomu detaliau padis
kutuoti, kreipkitės pas Arminą Šepoką.

Algis Bučinskas, 
Sekretorius
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Įį u ji a 
^Diena skautų stovykloje

Z?...  ... ~... ..............
A Su dideliu pasididžiavimu savo nariais,

sveikiname
v.s. fil. prel. dr. Praną Dauknį 

ir v.s. Danutę Lynikienę,
apdovanotus aukščiausiais Lietuvių Skautų Sąjungos "Geležinio 

Vilko" ordinais.
"Sąžiningai atlikite visas savo 
pareigas" (Geležinis Įstatas).

__________________________ Melboumo Skautininkų Ramovė J

Žygiuoja jaunųjų skautų karia,___________ Nuotrauka A. Laukaičio
Geelongo Lietuvių Dienų pasku-' nubraukia. Tačiau nauja jos vadovė ps.

tintame renginyje - sportininkų ge
gužinėje pradėjome ir naujuosius me
tus. O jau sekančią dieną, pilną 
automobilį prisikrovę stovyklai rei
kalingų daiktų, vežėme jaunuosius Ala
ną ir Edį Obeliūnus į Rajoninę skautų 
stovyklą. Stovykla buvo tik valanda ke
lio nuo Geelongo. Įrengta gražiame 
miške, dabar priklausančiame Na
cionaliniam parkui, nors prieš 40 metų 
šią vietovę nupirko ukrainiečiai ir 
įsirengė čia savo skautų stovyklą. Tai 
didžiulis miško plotas su modernia ir 
didele virtuve, sporto sale, plaukymo 
baseinu, keletu pastatų stovyklau
jantiems mažiems vaikams ir kt. 
Vyresnieji skautai čia mieliau miega 
palapinėse.

VIII - oji Tautinė stovykla čia vadi
nosi „Protėvių žemė“ ir truko 8 die
nas. Atvažiavome mes antrą stovyk
lavimo dieną, kai dar vyko pagrindiniai 
tvarkymosi darbai. Skautai vyčiai ir 
vyresnieji skautai statė vartus, indams 
sudėti turėklus, merginos dėliojo 
spausdintus dainorėlius, o pats stovyk
los viršininkas v.s. H. Antanaitis bė
giojo iš vieno stovyklos galo į kitą, 
nurodydamas ką ir kaip daryti. Suga
vau aš stovyklos iždininką, gerą prie- 
telių v. s. N. Ramanauską ir klausiu kaip 
čia reikia įregistruoti abu mano anūkus 
- naujus skautus. Vyrenysis Edis,' jau 
turėdamas raudoną kaklaryšį, tuoj pat 
susiranda savo draugą ir be jokių 
problemų apsigyvena palapinėje. Sun
kiau yra su mažąja Alana. Viskas jai čia 
svetima, nieko iš savo draugių čia 
neatpažįsta. Net ašarėlę vargšelė 

Drauge stovyklavo ir dų skautai iš Lietuvos - Vygis Kiulkys ir Monika Gir- 
čytė.____________________________________ Nuotrauka M, Simankeviči s
"Mūsų Pastogė" Nr. 6 1998.2.15 psl.4 ■ '

O. Prašmutienė pasiėmė naują skautu
kų ir, mamos lydima, nuveda ją į naują 
gyvenvietę. Mažoji skautuke dar vis į 
viską žiūri su baime, tačiau netrukus 
susipažįsta su bendraamžėmis, su
sidraugauja, o po valandėlės jos veide 
jau šviečia šypsena. Pirmieji skautavi- 
mo ledai pralaužti.

„Protėvių žemės“ stovykloje šiais 
metais stovyklavo apie 100 skautų, 
suvažiavusių iš įvairių miestų ir net du 
skautininkai iš Lietuvos (su jais 
pasikalbėjimas buvo spausdinamas 
atskirai). Stovyklos viršininkas v.s. H. 
Antanaitis, pavaduotojas ps. L. Šeikis, 
adjutantas ps. J. Rukšėnas, programos 
vedėja v.s. R. Statkuvienė, dvasios vadas 
v.s. mons. dr. P. Dauknys ir visa eilė ki
tų stovyklos1 štabo vadovų, kurie turi 
atskiras pareigas, kaip iždininkas v.s. N. 
Ramanauskas, sekretorė v.s. D. Gay- 
lard, seserijos vadovė v.s. R. Statku
vienė, brolijos vadovas ps. J. Lukaitis, 
ūkvedžiai s. V. Mačiulis irs. P. Valodka, 
virėjai ps. R. Skeivys ir s. P. Kviecins- 
kas, stovyklos gydytojas dr. A. Pranc- 
kūnas ir kiti.

Stovyklos sekmadienio programa bu
vo labai įdomi. Kelintasis - 7.30 vai. 
ryto, vėliau makšta, vėliavos pakėli
mas, palapinių tikrinimas, pusryčiai, 
užsiėmimai, dainavimas, pietūs, poilsis, 
o po to „Lietuvybės pasididžiavimo pro
grama“, kurioje, ypatingai jauniesiems 
skautams, buvo duodama pamoka apie 
Lietuvą. Vėliau buvo valgomi pavaka
riai, maudomasi baseine, vyko pamal
dos, vėliavos nuleidimas, raportai, lau
žas ir miegas.

"Geležinio vilko" ordinu apdova - 
noti. v.s.fil. prel. dr. Pranas Dauknys 
ir v.s. Danutė Lynikienė Rajoninėje 
stovykloje "Protėvių žemė" 1999 m. 
sausio mėn. Geelonge.

***
. Apdovanotuosius brolį v.s.fil. prel. dr. 
Praną Dauknį ir sesę v.s. Danutę 
Lynikienę"Geležinio vilko" ordino 
įteikimo proga nuoširdžiausiai, bro
liškai sveikina Sydnėjaus skautų vie
netai: "Aušros" tuntas, ASS Sydnė
jaus skyrius ir Skautų Židinys.

Nuotrauka B. Prašmutaitės

apdov.ą-
• # r'

Programa tikrai įdomi, ypatingai kai 
prieš vėliavų nuleidimą, aidint lietu
viško maršo garsams, į vėliavų aikštę 
įžygiavo paradinėmis unifomomis 
pasipuošusi visa stovykla ir adjutantas 
priėmė visų pastovyklių vadovų rapor
tus, o vėliau juos atraportavo stovyklos 
viršininkui. Oras pasitaikė tikrai labai 
gražus, todėl pirmojo sekmadienio 
stovyklos atidarymo popietėje dalyva
vo ir gana didelis skaičius svečių. 
Stovyklos viršininkas apdovanojo visą 
eilę skautų įvairiais pasižymėjimo 
ženklais, o v.s. D. Lynikienė ir mons. 
kun. dr. Pr. Dauknys buvo apdovanoti 
aukščiausiais skautų „Geležinio vilko“ 
ordinais, kuriais Australijoje 
įloti yra tik-šeši. ' .

Apžiūrint visą stovyklą, į akis krito: 
atskirų skilčių pasirinkti vardai - 
berniukai iki 10 metų amžiaus pasirin
ko A. Sabonio vardą, mergaitės iki 10 
metų amžiaus - garsaus Tasmanijos.. 
keliautojo, tragiškai žuvusio O. Trucha- 
no vardą, vyresnės mergaitės - „Tour de 
France“ dviračių turnyro nugalėtojos 
Mažeikaitės vardą ir kt.

Laisvalaikiu stovykloje garsiai skam
bėjo modernios lietuviškos muzikos 
garsai, prie skelbimų lentos ilgame są
raše buvo Interneto surašyti pasaulyje 
žinomi žmonės, kurių tėvai ar giminės 
buvo kilę iš Lietuvos ar turintys savyje 
lietuviško kraujo, pavardės. Šis sąrašas 
jaunųjų skautų tarpe buvo itin popu
liarus. Jame buvo galima rasti garsių 
artistų ir kitų žymių žmonių pavardes.

Įdomios buvo ir kai kurios stovyklos 
taisyklės: draudžiama rūkyti jaunes
niems nei 18 metų, naudoti degtukus, 
žiebtuvėlius, žvakes; be Brolijos ir 
Seserijos vadovų leidimo išvykti iš 
stovyklos; stovyklos rajone gali būti 
gyvačių, todėl reikia būti atsargiems; 
taupyti vandenį ir duše būti ne ilgiau 
kaip tris minutes; į virtuvę eiti tik su 
virėjų leidimu ir 1.1. Visai neblogi 
įstatymai. Tik kaip apsisaugoti nuo 
gyvačių, gal kartais jos mėgsta lietu
višką muziką ir į stovyklą atšliaužė jos 
pasiklausyti.

Būdamas „kvalifikuiotas“ stovyklų

LSS Australijos Rajone
SKAUTININK1Ų ĮŽODIS

Gruodžio 16 dienos vakare Sydnė
jaus skautų Židinio sukviesti į Lietuvių 
namus Bankstowne, rinkosi apylinkės

virėjas, su įdomumu apsilankiau šios 
stovyklos virtuvėje. Sutikau joje savo 
kolegas, buvusius sydnėjiškius brolius 
virėjus Rimą ir Povilą. Darbas vyko pil
nu tempu, jiems padėjo ir būsimosios 
virėjos. Ir štai pietūs: aštrūs ir neaštrūs 
guliašai, bulvių košė, daržovės, vaisiai, 
kava ir limonadas. Visai panašiai kaip ir 
mūsų stovykloje, o stovyklautojams 
pavalgius, buvo pavaišinti ir svečiai/ 
Net nusijuokiau išgirdęs, kaip maža 
skautuke paklausė savo vadovės ar jai 
pačiai reikės indus išsiplauti, O vienas 
raudonšlipsis savo mamai pasakė, kad 
jau pradėjo ruoštis geltono šlipso 
gavimui, tik jam dar reikia mintinai 
išmokti Lietuvos himną ir skauto įžo
dį, o tai gana sunku; Tačiau.nuleidžiant' 
vėliavas, girdėjau, kaip'jis, bent jau 
pirmąjį posmą, gana gerai giedojo.

Raportų ir apdovanojimų metu sto
vyklos viršininkas visiems pristatė tik
rą šios dienos.herojų, vieną gelton- 
šlipsį skautą. Lietuvos skautų inieia- 
tyva,, stovykloje buvo pravestas „Žal
girio“ mūšis, kai lietuviai su kryžiuo
čiais kovojo ir juos nugalėjo. Šiam mū
šiui buvo specialiai padarytos vėliavos, 
šalmai iš plastikinių maišų, ir kas tai 
paimdavo, tai ir laimėdavo. Žinoma, 
kaip ir prieš 500 metų, laimėjo lietuviai. 
Kai ant savo nugaros turėdamas mer
gaitę ir abiem rankomis ją laikydamas, 
krito veidu žemyn, bet mergaitės iš ran
kų nepaleido, nors pats susižeidė' sau 
veidą, o mergaitei nieko neatsitiko, šio 
mūšio didvyriu tapo skautas Rimas 
Strunga. Tai ir buvo jis paminėtas kaip 
šios dienos didvyris.

„Protėvių žemės“ stovykla prasidėjo 
pirmomis pamaldomis, kurias, vado
vaujant sesėms iš Melburno, muzikėms 
B. ir Z. Prašmutaitėms, sydnėjiškei ps. 
D. Šliterytei ir kitoms skautėms, atlai
kė mons. kun. dr. Pr. Dauknys, prave
dant pirmąjį laužą j. b. vyr. vai. dr. A. 
Pranckūnui ir skautininkei iš Lietuvos 
M. Girčytei, ir daug kam pirmąsias 
stovyklos naktis jau miegant eukaliptų 
miške. Gaila, kad neteko būti iki galo, 
bet, manau, buvo visiems smagu.

Ant. Laukaitis

skautininkai ir skautininkės. Tą vakarą 
skautininkės įžodį davė „Aušros“ tunto 
tuntininkė v.sk.v.sl. Daina Šliterytė ir 
Sydnėjaus skautų Židinio vadovė, v.sl.

Nukelta į 6 psl.
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KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE
Ponai, devyni mazgeliai - jokie juokai!

Žmonės mane sutikę klau
sia: kokie ten juokai su tavo 
naujametiniais sveikinimais, 
ką tai reiškia? Pajutau, kad 
žmonės užmiršę, o jaunes
niems gal net ir neteko su
žinoti, kad tokie naujametiniai 
sveikinimai nėra jokie juokai 
ir todėl nusprendžiau savo 
linkėjimus „išversti“ į da
bartinę kalbą.

Linkėjau draugams daug 
sveikatos ir linkėjimų už
tikrinimui - pilnai garantijai - 
patariau užmegzti devynis 
mazgelius ant vilnonio rau
dono siūlo ir jį pakasti po 
slenksčiu.

Visų pirmiausia, kodėl de
vynis? O todėl, kad skaičius 
trys visuotinėje mitologijoje 
yra laikomas magišku skai

čiumi. Todėl ir Hindu reli
gijoje yra trys galingieji die
vai: Brama, Višnu ir Šiva, o 
krikščionybėje yra - Šventoji 
Trejybė. O ir plačiai paplitęs

gelius? O todėl, kad nuo seniausių lai
kų avinas ar avelė buvo aukojimo 
objektas ir nuo jų nukirpta vilna taip pat 
išlaiko magiškas galias. Senuosiuose 
lietuviškuose papročiuose dėl sėkmin
gos ateities į jaunavedžių lovą įdėdavo 
pluoštą vilnų.

Kodėl ant raudono vilnonio siūlo? 
Spalvų simbolika kinta pereinant iš 
epochos į epochą, iš krašto į kraštą, 
tačiau raudona spalva turi visuotiną 
gyvybės, kraujo, pergalės, laimėjimų ir 
džiaugsmo reikšmę. Indijoje iki šiolei 
rengiasi raudonu vestuviniu rūbu. Bal
ta spalva priešistorinėje mitologijoje 
reiškė mirtį - baltas kaulas. Taip pat ir 
Lietuvoje mirusio apraudojimai buvo 
atliekami „baltųjų raudonųjų“.

Kodėl pakasti po slenksčiu? Slenks
tis - riba, aiškus ženklas perėjimo iš 
vieno pasaulio į kitą, į kitas aplinkybes. 
Visi žinome, kad negalima sveikintis 
per slenkstį, bet kodėl? Senieji lietuvių 
papročiai siekia tuos laikus, kada 
namiškis buvo laidojamas čia pat, po 
slenksčiu. Tokiu būdu jis turėjo gali
mybę stebėti savo palikuonis ir, reika
lui esant, jiems padėti. Tačiau taip leng-

XX lietuvių Dainų Šventė Australijoje
(Tęsinys iš praeito „M.P.“ nr.)

Tikri darbininkai
Dažnai pastebime tik tai, ką matome. 

Tuo būdu taip vadinamas Juodas dar
bas“ daugiausiai paliekamass tikriems 
darbininkams. 1998 metų gruodžio 28 
dienos rytą, ruošiantis Geelongo „Cos- 
ta HilI“ koncertui, nuoširdžiai pa
sidarbavo Petras Pranauskas, Romas 
Zenkevičius ir Petras; Valodka. Jų 
nepaprastai gerai sukoordinuotas darbų 
pasiskirstymas užkulisiuose padėjo 
išvengti bereikalingų pertraukų ir 
nesklandumų. Du Petrai ir Romas 
nusipelnė didelio pagyrimo. Geelongo 
choro „Viltis“ dainininkai aktyviai
prisidėjo prie XX - osios dainų šventės 
sėkmės. Choristų tarpe turime ne tik 
išradingų organizatorių, bet ir gerų 
šeimininkių, kurios taip skaniai pavai
šino po dainų šventės įvykusios iš
kilmingosios vakarienės svečius.

Prisiminkime Mečislovą 
Kymantą

tores: is kairės - Z. I’rašmutaitė, I.
Henderson, R. Mačiulaitienė ir N.

Masiulytė - Stapleton.

Valdžią rinko, valdžią griovė, 
Šauniai ten kalbėjo, 
Kai Lietuvių Dienos baigės 
„Gero vėjo“...sau linkėjo, „Gero vėjo..!“

Vėl Geelongas vienas liko 
Vienas, kaip pirštas, 
Vandens jūroj, žmonių jūroj
Visiškai pamirštas, 
Bet, vis laikos lietuvybės,

Vienas iš garbingiausių svečių, 
svajojusių, bet taip ir nesulaukusių XX 
- osios Australijos lietuvių dainų šven
tės, buvo ilgametis Geelongo choro 
dirigentas, kompozitorius ir lietuvybės 
puoselėtojas Australijoje Mečislovas 
Kymantas. Mieliems poezijos mėgė
jams siūlau pasiskaityti joparašytą 
„Lietuvių Dienų Baladę“, kurią jis kū
rę 1998 metais, belaukdamas didžiulio 
lietuvių antplūdžio Geelonge.

Toliau sau dainuoja,
Didžkukulius skaniai verda
Taip, kaip Lietuvoje.

Mečislovas Kymantas

Kaip jaučiate, Mečislovas neblogai 
valdė plunksną, ir ne vien kurdamas 
žodžius. Jis taip pat meistriškai api
pavidalino tik ką nuskambėjusios XX - 
osios Australijos lietuvių dainų šven
tės repertuaro leidinius.

Šios šventės metu Mečislovo Ky
manto atminimą ir jo įnašą į lietuvišką

prietaras išsigandus 
kartus yra kildintinas iš to paties ti
kėjimo skaičiaus trys stebuklingąją 
galia. Tačiau žymiai stipres nis ir žy - 
miai galingesnis skai
čius yra devyni, nes juk tai suma trijų 
trejetų, savyje slepiančių tvirtą dvasinę 
jėgą. Dėl tos pačios priežasties kai ku
rie mitologai tikisi nepaprastai gerų 
įvykių šiais 1999 metais. Galų gale 
mums irgi gerai žinomas nenuginči
jamai stiprus poveikis „trijų devync- 
rių“, kur sukaupta 27 (3x9) stebuklin
gų žolelių gydomoji jėga.

Kodėl reikia sumegzti devynis maz
gelius? Nors įvairūs mazgai turi įvai
rią prasmę, bet bendrai paėmus mazgas 
yra priminimo, prisiminimo, prisiri
šimo, ištikimybės ir pareigos simbolis. 

Todėl gi žmonės ir rišdavo mazgelius,

kia ją užsidirbti gerais darbais, papro
čių išlaikymu ir parodoma pagarba 
vyresniesiems ir įnirusiems. Slenkstis 
priklauso mirusio valdai, todėl negali
ma per slenkstį nei sveikintis, nei kitus 
kasdieninius reikalus tvarkyti, nes tuo 
suardoma mirusiojo rimtis. Tačiau su 
pagarba ir nuolankumu galima išsipra
šyti mirusiojo pagalbos. Nes kas gi 
žmogumi daugiau rūpinsis kaip jo pa
ties tėvai, seneliai ir proseneliai, kas 
nuoširdžiau patars kaip prabočiai savo 
'palikuonims? Iš šio mirusiųjų kulto 
ilgainiui išsivystė šventųjų garbini
mas. Bet šventieji yra visiems bėndri, o 
prabočiai - savi, jiems vaikaičiai mato
mi, pažįstami, jiems juk rūpi savo gi
minė ir jos gerbūvis.

Lietuvių Dienų Baladė

Prie Korajaus gražaus kranto 
Jūružė bangavo, 
Čia lietuviai susirinką 
Daineles dainavo.

Jaunimėlis gražiai šoko 
Ir krepšinį žaidė,
O senimas - jau pernokęs 
Lietuvybėj braidė:

veiklą pažymėjome užbaigdami šventę 
jo sukurta ir labai išpopuliarėjusią cho
rų tarpe daina „Puikios Rožės“.

Septyniasdešimt keturios Mečislovo 
sukurtos dainos ir giesmės, 1995 metais 
jo paties lėšomis išleistos knygoje „Tau, 
Tėvyne, Mūsų Giesmės, Dainos“, yra 
didelis indėlis į išeivijos kompozitorių 
kūrybą, pasižyminčią tėvynės ilgesio 
dvasia ir tikėjimu vieną dieną sugrįžti į 
tėviškę. Teskamba jos ir toliau po šalis 
plačiausias. Gražina Pranauskienė

Dailininkai primena save

kad prisimintų asmenį, įvykį ar parei
gą, ar kad primintų kitiems pareigą. 
Sakoma, kad jaunieji jau surišti „ve
dybiniu mazgu“, o ir skautai savo 
įsipareigojimus suriša į mazgelius. Iš tų 
pačių paprastų mazgelių išsivystė ir 
dailesnių, stipresnių mazgelių eilutė -

Tikiu, kad linkėjimai nebeatrodys 
juokingi, nes jie yra pagrįsti senais 
šventais tikėjimais ir prilygsta protėvių 
(po slenksčiu) nuolankiam prašymui 
(devynis kartus) suteikti sėkmės (vilno
nis siūlas) ir džiaugsmo (raudonas siū
las) visiems metams.

rožančius, labai populiarus tiek budis
tų, tiek krikščionių, tiek ir musulmonų 
tarpe.

Kodėl ant vilnonio siūlo rišti maz-

Reikia neužmiršti, kad mirusieji yra 
galingesni už gyvuosius!

Genovaitė Kazokienė

Nuo vasario 6 d. Perthe „New 
Collectables“ galerijoje vyksta Lindos 
Skrolytės tapybos ir piešinių paroda, 
paremta jos tėvų ateiviškais, emi
grantiškais išgyvenimais. Čia matosi 
jauni ir naivūs veidai iš prieškarinių lai
kų, pabėgėlių užrašų ir fotografijų 
kompozicijos. Linda Skrolytė rašo: 
„Mano tėvai atvyko į Australiją tik su 
vienu švaru, kurį laikė paslėpę savo ba
te. Jie gyveno palapinėje. Mama dirbo 
virėja, nors ji nebuvo virėja. Tėtė ka
sė kastuvu, nors jis buvo diplomuotas 
inžinierius. „Tieprakeikti batai“ buvo 
netekę visko. Mano tėvas niekad ne
matė savo šeimos, nes jis ištrūko iš 
komunistų. Jo sesuo tapo koncer
tuojančia pianiste, bet jis niekad 
negirdėjo jos skambinant... Aš esu 
vienintelis Skrolių palikuonis

• •••
Šiuo metu Sydnėjaus meno galerijoję 

tebevyksta didžiulė australų grafikų 
paroda, atrinkta iš galerijoje saugomos

kolekcijos. Iš viso eksponuojami 139 
darbai, atlikti įvairiausia technika, 
spalvoti ir tik juodai balti medžio ir li
no raižiniai. Tarp jų randame ir du lie
tuvių grafikų darbus: Henriko Šalkaus
ko .Juodasis uostas“, lino raižinys, 1961; 
ir Vaclobvo Rato „Skeleveldros erdvėje“, 
metalo grafika, 1966. G. K.
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Milda Karpavičienė.

Uniformuotiems skautininkams ir 
skautininkėms sudarius glaudų ratą, 
prie, jo viduryje esančios, tautinės 
vėliavos, laikomos vieno iš skautinin
kų, įėjo skautininkės įžodį duodančios 
sesės. Jas lydėjo globėjos - sesę Dainą - 
v.s. Marina Coxiene; sesę Mildą - Židi
nio vadovė ps. Irena Dudaitienė. 
Suskamba, įžodžio vedėjui v.s. Jonui 
Zinkui vadovaujant, skautininkų įžo
džio žodžiai: „Brangindama savo gar
bę, aš pasižadu...“ Globėjos užriša 
„šlipsus“, Židinio tėvūnas - tautinės 
ištikimybės mazgelius... Trumpi 
sveikinamai;fotografas j.v.s. Vytautas 
Vaitkus įamžina įvykį fotografijoje, 

o skautininkės įvedamos į bendrąjį 
skautininkų ratą ir tada įžodį kartoja vi
si susirinkę skautininkai.

Vėliau, jau Namų valgykloje, įžodį 
davusias oficialiai sveikina Židinio 
tėvūnas, o kiek užkandus ir išgėrus ka
vos, praveda pašnekesį apie tolimesnę 
lietuvišką skautišką veiklą Sydnėjuje. 
Prie kavos puoduko vyksta bendri 
pokalbiai, dalijamasi atsiminimais „iš 
senų, gerų laikų“.

Nenoromis skirstomas! namo, nes 
rytoj, ypač daliai jaunųjų vadovų, dar
bo diena.

B. Ž.
Stovyklavo Sydnėjaus 

aušriečiai
Vasario 14-17 dienomis Camp Coutts, 

Waterfall, NSW, rajone australų skau
tų stovyklavietėje buvo suruošta Syd
nėjaus „Aušros“ tunto skautų - čių 
„Atgimimo“ stovykla. Laikas stovyklai 
pasitaikė geras - ne per šaltas, ir tik vie
ną dieną truputėlį padulksnojo lietus. 
Bet stovyklavietėje esant puikiems 
originaliems pastatams, įrengtiems 
stovyklautojų reikalams, jo per daug 
nejausta... O karščių metu atsigaivinti, 
dar buvo galima ir užtvenkto upelio 
maudykloje.

Stovyklai vadovavo pati „Aušros“ 
tunto tuntininkė ps. Daina Šliterytė, jos 
adjutante v.sk. Julytė Viržintaitė. Kiti 
pareigūnai: Brolijos vadovas - s.v. Ka
jus Kazokas, Seserijos - Laima Belkutė, 
Elena Erzikov, vilkiukų - paukštyčių, 
vadovės - ps. Kristina Rupšienė ir 
Audrutė Markowskei, sk. vyčių vado
vas - Viktoras Šliteris, jn., programų 
vyr. instruktorė - s. Eglė Garrick. Ūkio 
skyrių tvarkė s.v.v.si. Raimondas 
Vingilis. Virtuvėje darbavosi net du 
prityrę virėjai - s.v.s.sl. Viktoras Šliteris 
ir s.v. v.sl. Antanas Laukaitis (paskutinie
ji du, kaip ir pritinka rimto amato 
pareigūnams, yra ir Sydnėjaus skautų 

Židinio nariai, nevardijant jų turimų ki
tų neskautiškų, bet labai svarbių parei
gų Lietuvos ir Australijos lietuvių 
gyvenime).

Stovyklavo 55 broliai ir sesės, nors 
priešpaskutinę stovyklos dieną nu
leidžiant .vėliavas, atraportuota buvo 
stovykloje esant 60.

Stovyklautojų amžius - be kelių 
skaučių, skautų - visi vilkiukai - 
paukštytės, su keletu gintarėlių - 
aguonyčių (priešskautiško amžiaus 
vaikučių), neskaitant vyr. skaučių - sk. 
vyčių, daugiausia jaunosios kartos 
tėvelių. Stovykloje jaunieji buvo 
suskirstyti į mažas skiltis pagal ap
gyvendinimą palapinėse. Čia gyveno
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Įžodis Australijos Rajono stovykloje. 
Kaklaryšį jaunai sesei riša v.s. Rasa 
Statkuvienė. Šalia stovi draugininke 
ps. O. Prašmutienė.

Nuotrauka R. Vingilio

Rūtelės, Voveraitės, Siškos, Saulutės, 
Vanagai, Vilkai, Hipopotamai, Ereliai, 
Tigrai ir net Gyvatės...

O dienos programa buvo nelabai 
lepinanti: 7 vai. - kelintasis; 7.15 vai. - 
mankšta; 7.45 vai. - vėliavos pakėlimas; 
8 vai. - inspekcija (vargas tiems, kurių 
palapinės ar jų aplinka nesutvarkyta); 
8.15 vai. - pusryčiai; 9 vai. - užsiėmi
mai; 10.40 vai. - priešpiečiai; 11 vai. - 
sportas; 13.30 vai. - pietūs; 14.30,vai. - 
užsiėmimai; 17 vai. - pavakariai; 17.30 
vai. - vėliavų nuleidimas; 18.30 vai. - 
vakarienė; 20 vai. - laužas; 22 vai. - tyla.

Per tas kulias dienas, padedami brolių 
- sesių, jaunieji skauteliai ruošėsi 
patyrimo laipsnių ir specialybių eg
zaminams. Ypač specialybių buvo 
visokių: laužavedžio (3), lituanisto (20), 
dainininko (T), virėjos (3) ir kt.

Sausio 16 diena, šeštadienis, buvo 
ypatingai užimta - priešpaskutinė die
na stovykloje. Dar buvo ruošiamasi 
įvairiems egzaminams, o popiet - žygis 
į apylinkės viršukalnę kelionės ženk
lais (žinoma, su įvairiais netikėtumais!).

Pavakare įvykusiame vėliavos nu
leidime stovyklos adjutante skaitė 
ilgiausius stovyklos viršininkės įsa
kymus, registruojančius įvykius sto
vykloje - visa eilė naujai priimtų į tun
tą, išlaikiusių patyrimo laipsnius, 
pasiruošusių specialybėms... O jaun. 
skautas kand. Lee davė jaun. skauto 
įžodį. Dar kitiems įteikti LSS ap
dovanojimų medaliai. Pasižymiejųsieji 
skautai ir vadovai pagerbti paminėji
mais įsakymuose, ,. į ,. ' ,

O vakare - paskutinis stovyklos lau
žas, kuris, kaip girdėjau iš vieno brolio 
sk. vyčio, praėjęs nuostabiai gerai. .

Užsiėmimai, berods „karo takas“, ar 
kuris kitas jaunųjų laikomas labai svar- 
bia stovyklos užsiėmimų dalimi, vyko 
dar ir paskutiniosios - sausio 17 - osios - 
dienos priešpiečiais.

Stovyklą aplankė ir LSS Australijos 
Rajono Vadijos nariai - j. v.s. Vyt. 
Vaitkus (filmavęs stovyklą) ir v.s. Br. 
Žalys.

O pačią stovyklą reikia laikyti labai 
pavykusia.

Vyt. Šiaurys

S !• O S
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Adelaide, playing their first game of lacked atmosphere due to both sides 
the carnival, started well, and three being from the same city. One cannot 

get that excited by shouting out 
“C’mon Gold -or Red” so in the end 
most good moves were greeted by 
polite applause and spectators cheering 
on individual players. For the Red side 
J Skimbirauskas was outstanding whilst 
E Soha kept the Gold team in the hunt 
with good outside shooting
Melb Red 49 (A Firinauskas 16, C 
Firinauskas 12) Melb Gold 46 (E Soha 
18, P Verbyla 10, W Stanwix 10)

pointers by R Willcnbrccht, T 
Januškevičius and D Jaunutis gave 
them a 24 - 21 half time lead. In the 
second half both teams got themselves 
into early trouble by giving away silly 
fouls and in the end the better free 
throwing team won. Canberra-Brisbane 
sinking 11 out of 24, whilst Adelaide 
could only manage 4 out of 14
Cbr - Bne 48 (E Virzintas 12, B 
Katauskas 12, J Karpuska 10) 
Adelaide 35 (T Januskcvicius 14)

Geelong played well above themselves, 
especially in the second half, but in the 
end Melbourne Red was too strong 
under the bucket. Melb Red 54 ( A 
Firinauskas 16, C Firinauskas 16) 
Geelong 45 (C Waldic 30)
Melbourne Red continued their domi
nance, and certainly appeared to be the 
best team at the carnival although with 
a lacklustre display but still easily 
accounted for an eager but outclassed 
opponent.
Melb Red 50 (Alex Meiliūnas 16, P 
Ozelis 13) Adelaide 30 (T Januškevi
čius 11, D Jaunutis 8)

Melbourne Gold easily accounted for 
the composite side with W Stanwix 
having an outstanding match.
Melb Gold 54 ( P Verbyla 14, R Vys- 
niauskas 13, W Stanwix 10) 
Cbr-Bne 35 (J Karpuska 11)

A very close and intense battle with 
Geelong failing to capitalise on many 
free chances. The shooting from both 
teams was far below their best and in 
the final wash up Geelong won because 
they converted 9 out of 16 free throws 
whilst Adelaide managed 9 out of 18.
Geelong 43 (C Waldic 16, T Bindokas 
10, P Bindokas 10) Adelaide 41 (D 
Jaunutis 12, R Wilecnbrccht 12, G Lyle 
10)

The two Melbourne sides faced off for 
the game to decide who was the cham
pion team. Although it was by far the 
best game of the men’s competition it 

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju už gautą paramą sporto klubui "Kovui": 

400 dol. - klubui skirta auka nuo kredito draugijos "Talka'', 
100 dol. - nuo Alvydo Zduobos, skirtus jauniams krepšininkams. 
Didelis sportiškas Ačiū!

t $ *

Per mūsų mielo nario a.a. Bruno Paskočimo laidotuves vietoje gėlių buvo 
gautos sekančios aukos:

po 5 dol. - J'. Karkauskas, V. Račiūnas;
po 10 dol. - P. Armonas, K. Bagdonas, P. Baltus, S. Motiejūnas;
po 20 dol. - L. ir F. Crook, K. Grigas, S. Juraitis, G. ir D. Newman, J. Osackas, V. 

Šneideris;
40 dol. - D. Kraucevičius;
po 50 dol. - R. Liniauskas, A. Norkienė.
Šios aukos paskatino klubo valdybą atidaryti specialią" Bequest Trust" sąskaitą ir 

ja naudotis specialiems klubo reikalams. "Kovas"

Sekantys sporto klubo "Kovo" renginiai: vasario 28 d., sekmadienį, 
10 vai. - Metinė klubo iešminė - picnic. Parramattos Parke, O'Connor St. (prie 
baseino);

kovo 8 d., sekmadienį, 2 vai. p.p. Lietuvių Klube - metinis narių susirinkimas;
gegužės 8 d. - Kunigaikščių laikų balius. Pradėkite ruošti aprangą, žibinti šarvus 

ir kalavijus aštrius. Sporto klubo "Kovas" valdyba

Geelong lead early with L Licbich 
showing the way and in the second half 
C Waldie virtually sank every shot he 
put up to shut out a visibly tiring com
posite team.
Geelong 65 (C Waldie 26, L Liebich 
12) Cbr-Bne 38 ( J Karpuska 12 , B 
Katauskas 10)

Australijos, sporto švenčių ir Lietuvos 
vėliavos uždarymo metu.

Nuotrauka A. Laukaičio

MEN - VETERANS
The original concept of this division 
was to allow so called basketball veter
ans (over 35) to play in their own com
petition and should be restricted to 
players who are not competing else
where in basketball. It’s a bit ludicrous 
when we can have a player who makes 
the men’s “rinktine” and yet plays in 
this “social” division.
If you arc still good enough to play in 
the men’s competition you certainly 
shouldn't be playing in the veterans 
competition.
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Frontui besiartinant
(Iš mano atsiminimų)

t Miksų mirusieji f
Aleksandras Mauragis

Tęsinys iš "M. P" Nr. 1- 2.

- Ele, Ele, ateik čia. Supažindinsiu 
tave su savo nauja žmona.

Duryse pasirodė matronos išvaizdos 
ponia, stambi, gražiai nuaugusi, ne
bejauna žydelkaitė.

- Čia mano geras draugas advokatas 
Mauragis iš Vilniaus, dabar bus mūsų 
svečias.

- Kaip malonu turėti svečią iš taip to
li, mes čia taip vieniši..., - tvirtai 
paspausdama ranką nusiskundė ponia.

- Tik dabar atvažiavai iš Kretingos?
- Taip, tik dabar.
- Ele, nuvesk svečią į salioną, tegul 

truputį pailsi, apsiprausia, o aš arbatos 
užkaistu.

Užkandžių metu pasakiau Algiui, ko 
atvažiavau, ir kad pirmiausia noriu 
susirasti vilą, kur galėčiau patalpinti sa
vo šeimą.

- Labai gerai, kad iš anksto rūpiniesi, 
nors Palangoje dauguma vilų yra 
vokiečių rekvizuotos, bet tu gausi pas 
dr. J. Šliupą. Jis turi vieną tuščią vilą, - 
kalbėjo Algis, rodydamas pirštn į 
popierių, kuriame buvo surašytos 
rekvizuotos ir nerekvizuotos vilos.

- Žinai, kad aš asmeniškai Šliupo 
nepažįstu. Ar nebūtų geriau, jei tu mane 
rekomenduotum?

- Ne, ne, jei aš tave nusiųsiu, tai jis 
pagalvos, kad aš kaip burmistras darau 
jam spaudimą. Tas negerai. Pamatysi, 
kaip jis džiaugsis tave sutikęs. Jis gi 
žino, kad iš jo tuščią vilą gali vokiečiai 
atimti.

Nieko nelaukęs nuėjau pas dr. Šliupą, 
prisistačiau ir pasakiau ko atėjęs. 
Daktaras priėmė mane nudžiugusiu vei
du ir pagarbiai. Tuoj pašaukė žmoną, 
pasakė apie reikalą. Nuoširdi ponia 
pakvietė pietums. Daktaras labai 
domėjosi, kas dedasi Vilniuje, ir aš jam 
pasakojau kiek pats žinojau. Po pietų 
ponia parodė vilą ir pasakė kainą, kurią 
aš tuoj pat sumokėjau trims mėnesiams 
į priekį.

Taip laimingai susitvarkęs savo 
reikalus, grįžau pas Algį. Norėjau dar 
šiandien aplankyti pajūrį, tiltą, Birutės 
kalną. Išėjome visi trys pasivaikščioti. 
Nuo jūros pūtė drėgnas, tačiau nešaltas 
vėjas, bangos šniokštė, toli užpildamos 
kranto smėlį. Virš jūros plazdeno išsiilgta 
laisvė, bet mes jos pasiekti negalėjome. 
Grėsmingi debesys formavosi rytų 
pusėje. Kurį laiką grožėjomės neįprastu 
dangumi.

- Dabar mes esame tarp laisvės ir 
grėsmės, - nutraukiau tylą, nors po tiltu 
su dideliu triukšmu taškėsi bangos.

- Ar tu, Algi, nemėginsi laiveliu 
persikelti į aną jūros pusę? Girdėjau, kad 
kai kurie jau persikėlė.

- Ne, aš ne. Mudu su Ele dar apie tai 
negalvojome.

- Ar tu nežinai, kaip galima būtų 
organizuoti tokius perkėlimus į Gotlan
do salą? Mielai pasinaudočiau.

- Tuo tarpu ne. Bet tu, gyvendamas pas 
Šliupus, jei norėsi gausi visas in
formacijas. Kiek žinau, p. Šliūpienė tu
ri giminių žvejų tarpe.

Mūsų kalbą nutraukė ponia Elė. 
Stovėdama ant smėlio kopos, abi rankas 
iškėlusi į dangų dramatiškai sušuko:

- O, laisve, kas tu esi, kad tavęs taip 
ilgimės?

- Atsakymą gali duoti tik jūra ir vėjas, 
nes kas gi dar galėtų būti toks laisvas 
kaip jie, - prisiglausdamas prie žmonos 
atsakė Algis ir ją pabučiavo.

- Palaukite, kol aš jus nufotografuo
siu. Žavingai atrodote.

Ir tikrai, jie stovėjo apsikalbinę, kaip 
iš granito nukalta skulptūra. Vėjas lyg. 
skulptorius išryškino dviejų žmonių 
linijas.

Pavargę nuo tokio gryno oro, namo 
grįžome jau sutemus. Tą vakrą ilgai 
vakarojome su Algiu. Man rūpėjo 
sužinoti, kaip jis tą žydelkaitę įsigijo, 
kur dingo pirmoji jo žmona. Pasirodo, 
kad pirmoji žmona jį pametė, kai jis 
pateko į kalėjimą. O, ši, antroji, buvo 
aukšta pareigūnė, ar ne kadrų viršinin
kė, neprisimenu, bet ji jam padėjusi. Jei 
ne ji, jis būtų žuvęs, o dabar jis jai 
padedąs.

- Kaip daug žmogus žmogui gali pa
dėti, Algi. Ar tai ne gražu?

- Aš žinau, kad čia pat, Palangoje, yra 
dešimtis žydelkaičių ir aštuoni žydu
kai, daugiausiai vaikai, kiti kaimuose 
pas ūkininkus.

- Ar tau, Algi, nepavojinga su ja taip 
viešai rodytis?

- Manau, kad ne. Čia žmonės neišduos. 
Nuo gestapo akių reikia pasisaugoti, o 
kariuomenės karininkai ateina pas ma
ne ir mes čia kartu nugeriame, pa- 
baliavojame. Jie žino, bet jais gali 
pasitikėti. Prieš porą mėnesių buvau 
pašaukęs vokiečių karininką gydytoją. 
Ji labai bijojo, o aš pasitikėjau. Ir 
neapsirikau, jis, suprasdamas jos padė
tį, išdavė jai pažymėjimą, kuris gali 
apsaugoti nuo pirmo kvailo gestapinin
ko.

Pagaliau mudu abu pavargome ir 
nuėjome miegoti. Tačiau dar ilgai 
negalėjau užmigti nuo tiek daug patirtų 
įspūdžių ir nito to pasikeitimo, kuris 
šiandien mane lydėjo. Buvau pilnai 
patenkintas savo kelione.

Ryte ilgai miegojau, kadangi nutariau 
išvykti vakariniu traukiniu, o Algis 
žadėjo parūpinti rūkytų strimelių. 
Atsikėliau apie pietus, pavalgiau 
pusryčius ir išėjau į žvejų uostą 
pasidairyti bene ką susitiksiu. Pajūrys 
tuščias kaip iššluotas, nė vieno žmo
gaus nematyti, vaikštau vienas. Staiga 
iš kopų išeina vokiečių žandaras ir 
sustabdo mane. Prašo paso. Parodau 
advokato pažymėjimą ir Gebiets- 
komisaro leidimą. Viskas tvarkoje ir aš 
'galiu vaikščioti. Bet kad nėra žmonių, 
nėra su kuo pasikalbėti. Taigi grįžtu at
gal.

Nustebau pamatęs dvi dėžutes rūky
tų strimelių ir tris didelius rūkytus 
ungurius. Juos ponia parūpino man. 
Pasirodo, kad pas žvejus tokių gėrybių 
gali gauti, jei tik jie pasitiki tavim, kad 
neišduosi vokiečiams. Vilniuje tokių 
gardumynų negaudavome.

Po genj pietų atsisveikinu su ponais 
Vanagais ir jų lydimas išėjau į autobu
sų stotį. Atsisveikinome turėdami viltį 
netrukus vėl susitikti.

Kai palikau Palangą, sunkios mintys 
vėl ėmė suktis galvoje. Traukinys 
vėluoja, ir niekas nežino, kada jis ateis. 
Stotyje iškabinti vokiški ir lietuviški 
plakatai, vaizduojantys šnipus. Užrašai - 
Ptšss... ptšss... Vadinasi, laikyk liežuvį 
už dantų. Saugokis šnipų. Už kiekvieną 
nieką .galėjai pakliūti ir prapulti. Taip 
jau daug mūsų žmonių dingo. Pačiame

A. f A. Stanislavos Butkienės
mirties proga reiškiame gilią užuojautą jos dukrai ALF sekretorei dr. 
Aldonai Butkutei, giminėms bei artimiesiems ir kartu liūdime.

ALF Valdyba

A. f A. Aleksui Mišeikiui
mirus, jos dukroms Reginai, Elei, Danutei ir jų šeimų nariams bei 
artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Sydnėjaiis lietuvių pensininkų
klul>as "Neringa"

Mielai bičiulei
A. f A. Marijai Magdalenai Migevičienei 

mirus, nuoširdžią užuojautą dukrai Irenai ir sūnui Aloyzui bei jų 
šeimoms ir artimiesiems reiškia ir drauge liūdi

Ona Baiiž.ienė, BEM

vietoje gėlių ant jo kapo "Mūsų Pastogei" aukojame 30 dolerių.
Marytė ir Romas Linai

Padėka
Reiškiu nuoširdžiausią padėką visiems, palydėjusiems

A. f A. Jadvygą Mauruseviėiūtę 
į paskutinę amžinojo poilsio vietą, aukojusiems Šv. Mišioms ar 
organizacijoms.

Šeimos vardu
D. Bartkevicienė

.in i. i—

ore galėjai justi pakibusią sunkią 
Damoklo kardo grėsmę. Kaip būna 
gamtoje - baugi tyla prieš audrą.

Sutemus atriedėjo traukinys. Stotis ir 
traukinys aptemdyti. Iš Vilniaus va
žiuodamas į Kretingą to nepastebėjau. 
Važiavau dienos metu. Kažkas tamsoje 
prasitarė, kad Rytprūsiai buvębom- ■ 
barduoti. Sėdime tamsoje ir vėl laukia
me. Žmonės tyli ir kantriai laukia, ka
da traukinys pajudės, bet jis vis nejuda. 
Mano kaimynas dvokia samagonu, bet 
negaliu juo atsikratyti - sėdime su
spausti ir nebėra kur pasitraukti.

Traukinys trukteli ir vėl sustoja. Vėl 
laukiame. Pasirodo, kad laukimas, tyla 
ir tamsa yra didelė kančia. Ir kai antrą 
kartą traukinys timptelėjo ir pagaliau 
pajudėjo, kažkokia moteriškė sušuko: 
„Ačiū Dievui, važiuojame“. Nors tyla ir 
tamsa liko, visiems palengvėjo, kad jau 
važiuojame, nereikia laukti.

Mano kaimynas iš dešinės, visą laiką 
buvęs toks ramus, dabar sukrutėjo 
džiaugtis. Ištraukęs gurkšnį samago- 
no, pasiūlė butelį man. Pradžioje 
mėginau atsikalbinėti, sakydamas, kad 
negeriu iš viso, bet, pajutęs jo tvirtą, 
kietą užsispyrimą mane pavaišinti, 
nusileidau. Juk vis tiek jis nemato 
tamsoje, ar aš geriu ar tik pauostysiu. 
Taip pasidalijomne butelį po keletą kar
tų, mano kaimynas gerokai pralinksmė
jo. Susidraugavome, mat, girtiems daug 
nereikia. Tada jis ir sako man žemai
tiškai:

- O pons, ar moki dainiuot?
- Moku.
- Tai gal padainuosim?
- Galim.
- O kun, pons, moki? Ale tep bus 

geriau - aš pravestu, o tu pritark. Ar

SKELBK1TĖS „MUSŲ PASTOGĖJE" - VISI ŽINOS!
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gerai? ,
- Gerai, - sakau, atiduodamas sa- 

magono butelį savo kaimynui. Ir jis, vi
sų nustebimui, gražiu tenoru, pilnu bal
su išsižiojo:

Sėdi senis ant skiedryno, 
Renka utėles iš klyno.
Ach. učia, učia, učia.
Duokit vyno ne alučio. • • • 
Ach učia, učia, učia ■ čia 
Mums alučio jau gana.

Kur didesnės i Berlyną, 
O kitas atgal į klyną.
Ach učia...

Ten Berlyne jūsų vadas, 
O Europoj baisus badas. 
Ach učia...

Sukilimas jau Berlyne, 
Utėles auginkit klyne. 
Ach učia...

Jūs herojai po Berlyną,
Mes mažiukai po karklyną. .
Ach učia...

Kur pažiūri velniava, 
Rusai sako, kad vaina. 
Ach učia...
Provokacija ar kas, galvoju. Pabėgti 

nėra kur. Visi susitraukę kenčiame ir vi
si dainuojame. Jeigu ir pagautų vokie
čiai, tai kaip gi jie išskirtų katras iš tiek 
daug žmonių. Visų vis tiek nesušaudys. 
Palengvėjo kai mūsų dainininkas išlipo 
Plungės stotyje.

Grįžęs į Vilnių parsivežiau ne tik ge
rų žinių, rūkytų strimelių ir ungurių, bet 
ir šitą dainą, kurią dainuoti išmokiau ir 
savo kolegas, ir kurios neužmiršau dar 
ir dabar retkarčiais geroje kompanijoje 
užvesti. a. Mauragis
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INFORMACIJA
"Girių aidas" pas Geelongo lietuvius

Vasario 20 d., šeštadienį, 2 vai. po pietų Geelongo Lietuvių Namuose, Bell 
Post Hill, įvyks Vasario 16-tosios minėjimas ir Lietuvos laisvės kovotojų 
kvinteto "Girių aidas" koncertas. Programoje - partizanų kovų ir tremties 
dainos ir pasakojimai. Bilietų kainos: suaugusiems - S 12, moksleiviams ir 
studentams - $ 6, vaikams iki 14 metų - veltui.

"Girių aido” kvietimo komitetas

SYDNĖJAUS LIETUVIU 
KLUBE

16-18 East Terrace, BANKSTOWN
Tel.: 9708 1414 Faksas: 9790 3233

VASARIO 21-ją LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

ĮSIDĖMĖKITE NUO KOVO 1d. 
KLUBO DARBO VALANDOS:

Melburno lietuviams!
Vasario 21 d., sekamdienį, 1.30 vai. visi Melburno ir apylinkių lietuviai 

kviečiami pasiklausyti tremtinių kvinteto "Girių aidas" koncerto Lietuvių 
Namuose Melburne. Programoje: tremtinių ir partizanų dainos ir pasakojimai 
apie jų asmeniškus pergyvenimus.

Bilietų kainos: suaugusiems - 12 dol., moksleiviams ir studentams - 6 dol., 
vaikams iki 14 metų amžiaus - veltui.

"Girių aido" kvietimo komitetas

Pirmadieniai s/Treciadieni ai s/Ketvirtadieniais
Penktadieniais
Šeštadieniais

Sekmadieniais
Antradieniais

4.00-11.00 vai 
4.00-12.00 vai. 

12.00 -12.00 vai. 
12.00 -10.00 vai.
Uždaryta

PENSIJŲ DIENĄ, KAS ANTRĄ KETVIRTADIENĮ, 
KLUBAS IR VALGYKLA VEIKIA NUO 12.00 vai.

Operos solisto rečitalis Melburne
Vasario 25 d., ketvirtadienį, 12.30 vai. Vilniaus operos solistas Vincas 

Kuprys koncertuos Lietuvių Namuose, North Melbourne. Programoje: dai
nos ir open} arijos. Akompaniatorė Melita Kuprienė.

Bilietų kaina: lOdol. "Girių aido" kvietimo komitetas

VASARIO 28 d. VALGYKLOJE 
BALANDĖLIU PORCIJA TIK $ 5.00 
(Stebėkite skelbimus - žinosite papigintas kalnas)

Kaziuko mugė Sydnėjuje
Pranešame tautiečiams, kad Kaziuko mugė šiemet įvyks kovo mėn. 7 d., tuoj pat 

po lietuviškų.pamaldų Lidcombe parapijos salėje.
Pageidaujantys ką nors parduoti ar parodyti susirinkusiems kokių nors daiktų ar 

dirbinių, maloniai kviečiami su savo eksponatais dalyvauti mugėje.
Veiks atsigaivinimo baras, virtuvė su kopūstais ir dešrelėmis, riestainių stalas.
Kviečiame visus gausiai dalyvauti Kaziuko mugėje ir pabendrauti su draugais ir 

pažįstamais. Sydnėjaus lietuvių katalikų
kultūros draugijos valdyba

ARTĖJA TURGAUS DIENA !

IKI PASIMATYMO KLUBE

Nepamirškite sekmadieniais veikia: LR Konsulatas, 
Biblioteka Ir "TALKA"

TALKA 
INFORMATION

The following Interest rates apply from February 1. 1999 
for all new and renewed deposits:

Term Deposits:
12 month 4.50%
6 month 4.25%
3 month

Account minimum $500
4.00%

Monthly interest 
account (Mln.$10,000) 4.00%

On maturity, the deposit and Interest may be 
withdrawn or transferred to other accounts. If 
the client does not notify his/her Intentions, 
the account Is automatically rolled over for 
another equal term at current Interest rate.

Withdrawals may be made from term 
deposits before maturity date. In such case 
only 1.5% Is payable on the withdrawn sum.

Current Accounts:
$5000 + 3.5%
$1000 - $4999 2.5% 
$l.oo-$999 1.5%

Loans:
Mortgage security £ 39%
NEW loans over $60,000 Ą Q, 
capped for 12 mth. *4.95 /o

Guarantor secured 13%
upto$10,000

Personal 13%
up to $5,000

Loan Intermt rafM may be varied during ttie year depending on 
current intermt rolei offered by bank. and other societies.

Adelaide 8362 7377
Melbourne 9328 3466
Sydney 9796 8662
LITHUANIAN CO-OPERATIVE

TALKA
CREDIT SOCIETY LTD

Aukos
"Mūsų Pastogei ft

D. Bajalienė NSW $10
O. Kuprienė NSW $20
A. Gudelienė SA $10
A. Brunkas NSW $5
T. Grinčelis ACT $20
B. Širvaitis WA $10
Br. Leitonas Vic. $50
J. Penkaitienė NSW $10
V. Vaseris Qld. $10
S. Ratas ACT $20
Z. Sipavičius ACT .150
S. Tamašauskas Vic. $10
M. Prašmutienė Vic. $10
K. Bartaška Vic. $10
V. Bartuška Vic. $20
M. Saženienė Vic. $10
G. Jokubaitienė Vic. $10

Dėkojame už aukas.
"M.P." administracija

"Girių aidas" Adelaidėje
Vasario 28 d., sekmadienį, Adelaidės lietuviai turės retą progą išgirsti 

Lietuvos partizanų ir tremtinių kvintetą "Girių aidas", kuris koncertuos 
Lietuvių Namuose 2 vai. Programoje - jau dabar istorinės partizanų ir 
tremtinių dainos ir autentiški pasakojimai.

Bilietų kainos: suaugusiems - 12 dol., jaunuoliams nuo 12 metų amžiaus 
ir studentams - 6 dol., vaikams - veltui.

"Girių aido" kvietimo komitetas j

Kviečiame Canberros lietuvius
Vasario 17 dieną, trečiadienį, 7 vai. vakare Canberros lietuviai kviečiami į 

Lietuvių Klubą paminėti Vasario 16-osios ir pasiklausyti garsaus tremtinių 
kvinteto "Girių aidas" koncerto. Programoje - partizanų kovų ir tremties
dainos bei'pasakojimai. Bilietų kainos: suaugusiems - $ 12, moksleiviams ir 
studentams - $ 6, vaikams iki 14 metų - veltui.

"Girių aido" kvietimo komitetas

Supažindiname ir
* kviečiame

Šių metų liepos 2 - 4 dienomis Šakių 
miesto (Lietuva) 400 metų jubiliejaus 
šventė. Į šventę kviečiame atvykti zana
vykus iš visų pasaulio kraštų. Susitikime, 
pabūkime kartu, prisiminkime savo godas 
ir lūkesčius. Bus čia linksmybių ir iš
daigų, bus ir rimtų kalbų bei susikaupi
mo. Tikime, kad šventės dalyviai savo, 
atvykimu pagerbs gimtojo krašto atmi
nimą, o savo prisiminimais praturtins 
šventę ir krašto istoriją.

Kviečiame, kas gali dalyvauti mūsų 
rengiamoje šventėje, o kas negali - būkite 
su mumis širdimis ir mintimis. Laukia
me Jūsų atvykimo, o prieš tai pranešimo, 
kad atvyksite. Iki malonių susitikimų!

Bronė Sakalauskienė
Šventės rengimo komisijos narė

,, IMūsąPastogė" Nr. 6 J998.2.Į5j>sĮ.,8 ...... ,. L.,

rijikiu,
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ, 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslą, 
švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, stosime 
jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose reikia 
įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
44 - 50 Errol Street, North Melbourne, Vic. 3051 
Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu: 

P.O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051
Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 1885
Redaktorius Bronius Žalys. ® * * Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 9790 2319

Faksas (02) 9790 3233
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.

Už skelbimų turini redakcija neatsako. ,
Prenumerata metams $ 50 U žsienyje paprastu paštu $ 65 N. Zelandijoje oro paštu $ 80

U žsienyje oro paštu $ 110
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