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Kozimierinės Sydnėjuje
Kovo 5 - Kazimierinės Lidcombe - 

pamaldos Šv. Joachimo bažnyčioje, ku
rias atlaikė nuolatinis lietuviškųjų pamal
dų kunigas Roger Balmaine ir svetys iš 
tėvynės kun. Kęstutis Ralys, Australijoje 
besisvečiuojąs antrą kartą.

Pamaldose, kuriose šįkart buvo labai 
gausiai susirinkę tautiečiai, giedojo Dainos 
choras, organizuotai dalyvavo Aušrostun- 
to broliai - sesės ir Sydnėjaus Skautų Ži
dinys (gera pastebėti, kad ypač jaunesnio
jo amžiaus skautų bei skaučių apsilankė 
labai gausiai, nelabai jiems nusileido ir 
vyresnieji broliai ir sesės!).

Gražų pamokslą Kazimierinių proga 
pasakė svečias iš Lietuvos, kun. Kęstutis 
Ralys. Maldas skaitė Mantas Zėgeris, 
Jonathan Lee ir Renata Popenhagen.

Po pamaldų visi rinkosi į šalia esančią 
parapijos salę, kurioje vyko labai gausi 
Kaziuko mugė. Joje šiemet tikrai netrūko 
dalyvių. Matėsi gausios eilės stalų su par
duodamais rankdarbiais, porcelianinėmis 
lėlėmis, plakatais ir atvirukais, papuoša
lais, namų gamybos pyragaičiais ir kitom 
įvairenybėm. Netrūko ir šiomis gėrybė
mis besidominčių tautiečių. Ypač dide
lės eilės nusidriekė prie skautų ir skau
čių pardavinėjamų riestainių. Juk negali 

namo iš mugės grįžti be pynės riestainių! 
Veikė bufetas ir baras, kuriems klijentų 
irgi netrūko. Negalėjai praeiti neparagavęs 
skautų(-čių) paruoštų dešrelių su raugin
tais kopūstais. O prie jų susigundai paska
nauti ir alaus. Smaližiai galėjo paragauti 
įvairiausių pyragų. Gražu buvo pažiūrėti 
kaip vikriai ir maloniai susirinkusius aptar
navo įvairaus amžiaus skautai(-tės), ku
riems vadovavo ps. Daina Šliterytė. Kartu 
veikė ir turtinga loterija.

Įdomi pasižiūrėti buvo skautų suruoš
ta nuotraukų parodėlė, apėmusi šių metų 
Sydnėjaus skautų Camp Couts stovyklą 
Waterfall ir vėlesnius skautiškus įvykius, 
vykusius Sydnėjuje. Linksmos ir nuotai
kingos nuotraukos džiugino kiekvieno akį.

Korespondentą, grįžusį iš Kaziuko 
mugės į Sydnėjaus Lietuvių Klubą, pasi
tiko Klubo darbuotojai. Jie sakėsi negalį 
suprasti, kodėl tokios Kaziuko mugės ne
galima esą suruošti Lietuvių Klube? Tik
rai - kodėl ne Lietuvių Klube, kuriam, 
kad jis išsilaikytų jo vadovai įdeda tiek 
daug darbo ir jėgų?

Kazimierines Sydnėjuje organizavo 
Katalikų Kultūros Draugija, skautai, spor
tininkai, kites organizacijos.

Bronius Žalys

Jaunieji Sydnėjaus Kazmuerinrųdalyviai pošv. Mišių prie Lidcombėsšv. Joachimo 
bažnyčios. Kairėje svečias iš Lietuvos kunigas Kęstutis Ralys.

Lietuvos Prezidentą priėmė 
popiežius Jonas Paulius II

Šeštadienį lankydamasis Romoje, Lie
tuvos Prezidentas Valdas Adamkus iš ryto 
atvyko į Šv. Petro baziliką, kur prie šven
tųjų durų jį pasitiko arkivyskupas metro
politas Audrys Juozas Bačkis. Po trumpos 
maldos Prezidentas buvo įvestas į Šv. Pet
ro baziliką. Ten jį sutiko daugiau kaip 
pusantro tūkstančio maldininkų iš Lietu
vos. Čia vykusių šv. Mišių už Lietuvą, už 
jos kelią naujajame tūkstantmetyje kon- 
celebracijai vadovavo Vyskupų konferen
cijos pirmininkas arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius. Kaip pranešė Eltai Prezi
dento atstovėspaudaiVioletaGaižauskaitė, 
po šv. Mišių Lietuvos Prezidentą priėmė 
šventasis Tėvas Popiežius Jonas Paulius 
D. Apie 10 minučių trukusiame pokalbyje 
Prezidentas apibūdino padėtį Lietuvoje ir 
išreiškė viltį, kad bažnyčia atliks didelį 
vaidmenį ugdydama jaunąją kartą. Po
piežiaus Paulius VI audiencijų salėje Lie
tuvos tikinčiuosius, kunigus, arkivysku
pus šventasis Tėvas sveikino lietuviškai. 
Karštais plojimais buvo palydėta šv.Tėvo 
kalba, kai jis pasveikino Lietuvą, šven- 
čiančiąšv. Kazimiero-Lietuvos globėjo- 
dieną. Taip pat Popiežius pasveikino ir su 
jubiliejiniais metais, linkėjo mums visiems 
susitelkimo ir šviesios ateities.

Kovo 11 minėjimai Vašingtone
Kovo 11, Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo diena, bus pažymėta Vašingtone 

priėmimais, parodomis, mišiomis ir para
ma Arvydui Saboniui per krepšinio var
žybas. Lietuvos ambasada Vašingtone 
paskelbė nepriklausomybės atkūrimo 10- 
ųjų metinių minėjimo programą Vašing
tone, kurios kulminacija bus vakarienė 
Kapitolijaus rūmuose kovo 8 Atstovų 
rūmų pirmininko Dennis Hastert vardu. 
PasakLietuvos ambasados Vašingtone dip
lomatų, kviestinė vakarienė Atstovų rūmų 
pirmininko vardu yra išskirtinis įvykis, ir 
Lietuvai bus parodyta didelė pagarba. Šia
me neeiliniame Lietuvai įvykyje daly
vaus JAV Senato ir Atstovų rūmų nariai, 
užsienio valstybių ambasadoriai, Lietu
vos delegacijos nariai. Delegacijoje, kuriai 
vadovauja Seimo Pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, taip pat bus jo pavaduotojas 
Rimantas Dagys ir Lietuvos - JAV tarp
parlamentinio sambūrio pirmininkas Ema
nuelis Zingeris. Delegacija viešės Vašing
tone kovo 7-9 dienomis. Nepriklauso
mybės atkūrimo 10-mečio proga Lietuvą 
pasveikino JAV kongresas. JAV Atstovų 
rūmuose ir Senate pateiktose analogiš
kose Lietuvą sveikinančiose rezoliucijose 
sakoma, kad JAV niekada nepripažino 
Baltijos šalių inkorporacijos į Sovietų 
Sąjungą. Rezoliucijose taip pat teigiama, 
kad Lietuvos Nepriklausomybės atstaty
mas 1990 kovo 11 prisidėjo prie Sovietų 
Sąjungos iširimo. Taip pat pažymima, kad 
per šį laikotarpį Lietuva sėkmingai įtvir
tino demokratijos ir laisvosios rinkos 

principus, užtikrino žmogaus ir mažumų 
teises bei įstatymo viršenybę, palaikė 
pavyzdinius santykius su kaimynais.

Pateikiamos Rusijos lojalumo 
Baltijos šalims sąlygos

Atsisakyti reikalavimų pripažinti, kad 
SSRS okupavo Baltijos šalis, atsisakyti 
stoti į NATO ir Europos Sąjungą bei pa
keisti požiūrį į Baltijos šalyse gyvenančius 
rusus - tokios, kaip praneša laikraštis Ne- 
zavisimajagazeta, svarbiausios Kremliaus 
sąlygos, kad Rusija būtų lojali Latvijai, 
Lietuvai ir Estijai. Rusijos elito nuomone, 
visų trijų Baltijos šalių, ypač Latvijos ir 
Estijos, valdžia vienaip ar kitaip varžo 
rusakalbių gyventojų teises, rašo Nezavi- 
simaja gazeta. Antra, mano Kremlius, 
Baltijos šalių gyventojai neturi teisės va
dinti okupacija trijų Baltijos respublikų 
prisijungimo prie SSRS 1940metais ir juo 
labiau reikalauti, kad Maskva prisipažintų 
kalta už tai, su kuo dabartinė Rusija (...) 
neturi nieko bendra, teigialaikraštis. Mask
va pareiškia, kad Rusijai visiškai nepriim
tina NATO plėtra į Baltijos šalis, nes šis 
regionas yra gyvybiškai svarbių Rusijos 
interesų zona, rašo laikraštis. Laikraštis 
pabrėžia, kad Rusija pasilieka teisę imtis 
„adekvačių priemonių“, jeigu Baltijos ša
lys įstos į NATO. Ketvirta, nors Baltijos 
šalių įsijungimą į Europos Sąjungą Mask
va vertina indiferentiškai, bet jau šiandien 
joms suartėjant su Vakarų šalimis, katas
trofiškai siaurėja Latvijos, Lietuvos ir Es
tijos ekonominiai santykiai su RF, o tai 
neigiamai atsiliepia politiniam dialogui. 
Nezavisimaja gazeta nuomone, naudin
giausia Baltijos šalims būtų atsisakyti iš
vardintų tendencijų ir tapti ekonominiu 
tiltu tarp Europos ir Rusijos.

Seimo pirmininko V. Landsbergio 
vizitas Lenkijoje

Baigdamas darbo vizitą Varšuvoje, 
Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis 
su aukštais Lenkijos politikais aptarė eu- 
rointegracijos bei lenkų mažumos reika
lus. Jis susitiko su Lenkijos užsienio rei
kalų ministru Bronislovu Geremeku bei 
gynybos ministru Janušu Onyškievičiumi. 
Pasak Seimo pirmininko atstovės spaudai 
pranešimo, Lenkijos ministrai patvirtino 
savo šalies prioritetinę paramą Lietuvos 
narystei Europos Sąjungoje ir Šiaurės At
lanto Aljanse ir apibrėžė dvišalio bendra
darbiavimo stiprinimo svarbą. Taip pat 
kalbėtasi apie krizių prevenciją, nesusipra
timus ir provokacijas, kurių vis dar pasi
taiko regiono valstybių santykiuose bei 
politinių grupių veiksmuose. Susitikime 
su Lenkijos senato maršale Alicija Gžeš- 
koviak buvo aptarta lenkų mažumos Lie
tuvoje padėtis. Senato vadovė teiravosi, 
kaip sprendžiama lenkų kalbos brandos 
egzamino problema, domėjosi lenkiškų 
mokyklų Vilniaus krašte finansavimu, 
vadovėlių leidyba, tikimybe uždaryti len
kiškas klases. V. Landsbergis perskaitė 
švietimo ministro Kornelijaus Platelio 
laišką, kuriame informuojama, jog tauti
nių mažumų mokyklų bendruomenėms 
bus palikta teisė pačioms spręsti apie 
papildomo gimtosios kalbos abitūros eg
zamino reikalingumą. Baigdamas vizitą 
Varšuvoje, V. Landsbergis susitiko su 
Lenkijos Seimo pirmininku Maciejumi 
Plažynskiu bei vicepirmininku Janu Kru- 
liu, su kuriais aptarė Lenkijos ir Lietuvos 
Seimo narių Asamblėjos priimtų sprendi
mų realizavimą. Susitikimui baigiantis, V.
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♦ Europos Sąjungai taikant sankcijas 
Austrijai už Laisvės partijos pakvietimą į 
koalicinę vyriausybę, vasario 29 Laisvės 
partijos lyderis Joerg Heider atsistaty
dino iš pareigų. Laisvės partija yra kalti
nama simpatijomis atgimstančiam naciz
mui dėl kontroversinių J. Heider pareiš
kimų praeityje. Joerg Heider ir toliau lie
ka austrų Karintijos (Karnten) provincijos 
gubernatoriumi.
♦ Vasario 29 Indonezijos prezidentas 
Wahid, apsilankęs Rytų Timoro sostinėje 
Dili, viešai atsiprašė už Indonezijos pa
darytas skriaudas per 17 okupacijos metų. 
R. Timoro lyderiai ir dauguma susirinku
sių priėmė Wahid atsiprašymą, tačiau per 
jo vizitą nuolat triukšmingai demonstravo 
apie 300 žmonių grupė, sudarydama daug 
rūpesčių portugalų policininkams.
♦ Vasario 29 rusų karinė vadovybė 
Čečėnijoje paskelbė, kad pagrindinės ko
vos su sukilėliais yra baigtos, kritus jtvirtin- 
tamŠatoikaimuiČečėnijospietuose. Kovo 
3 čečėnai užpuolė rusų saugumo policijos 
dalinį užfrontėje, 5 kilometrų atstume į 
šiaurės vakarus nuo Grozny. Žuvo 20 
saugumiečių, apie 30 sužeistų. Kovo 5 d. 
70 sukilėlių čečėnų puolė rusus Komso- 
molskoje vietovėje. Rusijos dūmos pir
mininkas pripažino, kad čečėnai yra ka
ringi ir kad Rusijai reikės laikyti stiprias 
karines pajėgas Čečėnijoje ir nuolat ko
voti dar keliasdešimt metų.
♦ Kovo 2 D. Britanijos vidaus reikalų 
ministras leido į Čilę išvykti nuo 1998 
spalio namų arešte laikytam buvusiam Či
lės diktatoriui Augusto Pinochet. Ispani
jos, Belgijos, Prancūzijos ir Šveicarijos 

teismų reikalavimas, jį išduoti šioms 
Valstybėms dėl jų piliečių žudymo buvo 
D. Britanijos atmestas dėl 84 metų Pinoc
het sveikatos būklės.

Namie A. Pinochet entuziastingai pa
sitiko jo šalininkai ir kariškiai. Čilės vy
riausybė norėtų A. Pinochet teisti už 
nusikaltimus, padarytus 1973 - 90 metais, 
tačiau prieš tai turėtų atimti iš jo neliečia
mumo statusą ir senatoriaus visam am
žiui titulą bei gauti gydytojų komisijos 
pažymėjimą, kad A. Pinochet yra pajėgus 
pakelti teismo procesą.
♦ Kovo 3 Hagos tarptautinis tribunolas 
karo nusikaltimams Jugoslavijoje teisti 
nubaudė kroatų generolą Tihomir Blaskič 
45 metų kalėjimo bausme už karo nusikal
timus prieš Bosnijos musulmonus.
♦ Į Nigerijos federalinę respubliką įei
nančios musulmonų persvarą turinčios 
šiaurinės valstijos įsivedė, ar bando įsives
ti, musulmonų religinę teisėtvarką su 
drastiškomis bausmėmis. Kaduna mieste 
musulmonų minios nužudė apie 300 
krikščionių, kurie priešinosi šios teisė
tvarkos įvedimui. Pietinėse Nigerijos val
stijose vyrauja krikščionys. Jie atsikeršy- 
dami Aba mieste nužudė apie 200 mu
sulmonų.
♦ Mozambike po liūčių apie milijonas 
žmonių neteko pastogės, žuvusių skaičius 
nežinomas. Iki kovo 5 malūnsparniais 
išgelbėta apie 27 000 žmonių, daugiausia 
Pietų Afrikos lakūnų dėka. Nors ir pavė
luotai, į pagalbą atskubėjo gelbėtojai iš D. 
Britanijos, J A V, V okietijos, Prancūzijos ir 
Ispanijos. Vanduo, apsėmęs kraštą, pamažu 
pradeda atslūgti.

MūsųPastogės numeris, kurį dabar 
laikai rankoje, malonus skaitytojau, 
paskutinis pagamintas senaisiais 
redakcijos kompiuteriais. Kai skaitai 
šias eilutes, mūsų kambaryje antra
jame Sydnėjaus lietuvių klubo aukšte 
dūzgia (labai tyliai) du nauji PC klasės 
kompiuteriai, naujas spausdintuvas ir 
dar keli dalykai. Apie juos, jei kas 
domėsis, galėsime papasakoti atskirai.

Kol kas neišjungiame ir senųjų 
Macintosh'ų, kuriuos redakcijai 
kadaise padovanojo amžiną atilsis 
kunigas Povilas Martūzas.

Savamokslis, bene pirmasis lietuvis - 
"Computer Junkie" (Aš ir miegu su 
kompiuteriu, sakydavo), Mūsų Pasto
gei jis buvo pritaikęs dalį PageMaker 
programos ir įvedęs lietuvišką raidyną.

Ak, neturėjo kunigas Povilas 
kantrybės redakcijos, jo žodžiais 
tariant, vištoms kompiuterines paslap
tis aiškinti, susinervindavo, apšaukda
vo, bet visgi kada bepakviestas į pagal
bą, kol sveikata leido, prisistatydavo.

Harvey Norman atstovas turėjo dvi 
valandas visiems toje parduotuvėje 
pirktiems naujiems įrengimams veltui 
įjungti ir mus veltui apmokyti jais 
naudotis. Bet tai pasirodė fiziškai 
neįmanoma.

Tad puolėme ieškoti savų specialistų. 
Mat, "svetimi" už kiekvieną su mumis 
ir mūsų naujaisiais kompiuteriais 
praleistą valandą prašo 100 
Australijos dolerių. O "redakcijos 
iždas" tuščias.

Iš savųjų pirmasis padėti sutiko 
Jonas Bireta. Kai pasakėme, kad 
atsilygindami už pusę sugaišto sekma
dienio (antrą pusę jis apatinėje klubo 

salėje Sūkurio jaunimą mokė tautinių 
šokių), parašysime apie jį, Jonas visai 
nenudžiugo; sakė, kad paskutinį kartą 
aprašytas MP, susilaukė net 20 telefo
no skambučių su pačiais įvairiausiais, 
nebūtinai kompiu-teriniais prašymais. 
Tai mes tylime. Bet esame nepaprastai 
dėkingi, Jonai. Tikrai, labai labai ačiū.

Kelias pilnas darbo dienas su virš
valandžiais praėjusią savaitę redakcijo
je praleido šių eilučių autorės viešnia 
iš Vilniaus Agnė Nastopkaitė-Martiko- 
nienė. Šiaip tai ji integracijos į Europą 
specialistė, Lietuvoje redaguoja 
Integracijos komiteto leidinį Integrac
ijos žinios.

Jai liksime visą gyvenimą skolingi 
už lietuviškų šriftų integravimą į 
mūsų naująjį PageMakerį ir Wordą, 
bendrą išradingumą supaprastinant 
bei patobulinant Australijos lietuvių 
savaitraščio gamybą (ne visas paslaptis 
galime išduoti).

Ir žinoma, neapsėjome be gerojo 
daktaro Algimanto Kabailos, kurio 
Interneto tinklelis prieinamas kiek
vienam reikalingam pagalbos kompiu
terių srityje, ypač vadinamos Lituani- 
zacijos klausimais. Agnė ir dr. Kabaila, 
bendraudami per E-mail daug nuveikė 
ir mes jam taip pat baisiai dėkingi. 
Ypač, kad jis žadėjo užsukti ir dar 
mums reikalus patobulinti sekmadienį 
prieš skaitydamas paskaitą Kovo 11 
skirtoje popietėje Lietuvių namuose.

Na, ką, tikriausiai jau spėji, malonus 
skaitytojau, kad mes rengiamės ir 
tavęs ko nors prašyti, juk ne veltui 
užsiminėme apie tuščią iždą.
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Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.

Landsbergis atkreipė dėmesį, kad šių 
metų spalį sukanka 80 metų, kai Lenkijos 
generolas Želigovskis užėmė Vilnių. Jis 
pasiūlė ta proga parengti bendrą Asamb
lėjos dokumentą, kurio tikslas būtų įtvir
tinti tautų susitaikymą ir galutinai baigti 
bet kokius nesusipratimus.
JAV ruošiasi deportuoti dar vieną lietuvį

E JAV gali būti deportuotas jau tre
čias lietuvis, tarnavęs naciams pavaldžiame 
batalione, kuriam priskiriama atsakomybė 
už 19 000 žydų nužudymą per Antrąjį pa
saulinį karą. JAV Imigracijos apeliacijų 
komisija patvirtino Juozo Naujalio depor
taciją už tarnybą II Lietuvos apsaugos 
batalione. Apie šį sprendimą, priimtą vasa
rio 28, trečiadienį pranešė JAV Teisingu
mo departamento Specialiųjų tyrimų sky
rius, kuris jau yra pasiekęs, kad būtų de
portuoti kiti du buvę minėtojo bataliono 
nariai. 80-metis pensininkas J. Naujalis 
gyvena Čikagoje. J. Naujalio advokatas 
Charles Nixon pareiškė, kad apskųs komi
sijos sprendimą, pranešė agentūra AP.

Lietuvoje įsigalioja teisino 
„už akių“ įstatymas

Prezidentas Valdas Adamkus ketvirta- 
dienįpasirašė Baudžiamojo kodekso (BPK) 
pataisas, leidžiančias teisme nagrinėti bylą, 
kai teisiamasis dėl sveikatos būklės negali 
dalyvauti procese. Vasario 15 Seimo pri
imtos pataisos įsigalios, kai bus paskelb
tos Valstybės žinių biuletenyje. Preceden
to pasaulinėje teisės praktikoje neturintys 
BPK pakeitimai, kaip tikimasi, leis .teis
mams ištirti keliasdešimtis bylų dėl nacių 
"Mūsų Pastogė” Nr. 10 20003.13. psl2

ir sovietų okupacijų laikais padarytų 
nusikaltimų. Kaip teigia įstatymo pataisų 
rengėjai, jos gali būti taikomos maždaug 
80 bylų, iš kurių 9 bylos susijusios su 
nacių vykdytų holokaustu, kitos- su poka
rio stalininėmis represijomis Lietuvoje. 
Naujos BPK nuostatos bus taikomos ke
lioms rūšims nusikaltimų, kurias Europos 
teisė išskiria į atskirą grupę. Tai genocidas, 
karo nusikaltimai, nusikaltimai žmonijai, 
tarptautinės humanitarinės teisės pažei
dimai ir kiti. Šiems nusikaltimams netai
koma senatis.

V. Adamkus apžvelgia savo 
prezidentavimo 2 metus

Apžvelgdamas dvejus savo preziden
tavimo metus, Valdas Adamkus teigė, kad 
praėjęs laikas buvo sudėtingas ir valstybei, 
ir jos piliečiams, susikaupė nemažai spręs
tinų problemų. Spaudos konferencijoje 
Lietuvos vadovas apgailestavo, kad per 
dvejus metus nepavyko išspręsti sociali
nių, ekonominių šalies problemų, nepa
vyko „atpalaiduoti“ verslą. Skaudžiausia, 
kad šiandien dar vis matome daug skurdo 
aplink save, matomejaunimo pasitraukimą 
iš Lietuvos, sakė V. Adamkus. Jis teigė 
esąs „agresyvesnis“ prezidentas, nei tai 
numatyta Konstitucijoje. Savo pareiškime 
daug dėmesio skyręs artėjantiems savi
valdybių tarybų ir Seimo rinkimams, pre
zidentas pabrėžė, kad šie metai duoda Lie
tuvai politinio atsinaujinimo, kartu ir nau
jos politinės kultūros galimybę. Nuo aštri
os konfrontacijos, nuo vienos ar kitos par
tijos vienvaldiško diktato galime ir turime 
pareiti prie skirtingų. pplitipjų. jėgų

partnerystės, prie žmonėms atviros ir jiems 
tarnaujančios politikos, kalbėjo V. Adam
kus. Jo nuomone, rinkimų išvakarėse val
stybė yra sunkioje finansų ir ūkio būklėje, 
todėl tokia padėtis dalį žmonių varo į ne
viltį, didėja socialinė įtampa, aštrėja 
politinės kovos, daugėja radikalizmo ir 
populizmo, vėl kyla tariamų pavojų ir 
„slaptų priešų“ baimė. Tačiau manau, kad 
daug didesni mūsų priešai-nepasitikėjimas 
savimi ir kitais žmonėmis, pasyvumas, 
asmeninės atsakomybės ir pilietiškumo 
stoka, kalbėjo V. Adamkus. Dirbdamas su 
dabartine Seimo dauguma,  jis teigė nuola
tos priešinęsis siauriems politiniams inte
resams. Prezidentas pabrėžė, kad negalėjo 
ir ateityje negalės pritarti bet kurios val
dančiosios daugumos pretenzijoms tvar
kytis valstybėje tarsi savo kišenėje. Todėl 
sveikiau į svarbias valstybines pareigas 
skirti savarankiškus žmones, pajėgiančius 
peržengti partinių ir grupinių interesų ribą, 
sakė V. Adamkus. V. Adamkus apgailesta
vo, kad Generalinė prokuratūra ilgai 
nepastebėjo nusikalstamo aplaidumo 
bendrovėse Lietuvos energija, Mažeikių 
nafta, Lietuvos geležinkeliai. Ar žinojo 
apie tai partija ir generalinis prokuroras? 
Jei žinojo, kodėl nieko nedarė?, klausė 
prezidentas. Prezidentas dar kartą išreiškė 
paramą konservatoriaus Andriaus Kubi
liaus vadovaujamai Vyriausybei, jo pastan
goms laužyti biurokratinius valdymo bar
jerus, išlaisvinti žmogaus iniciatyvą. Kal
bėdamas apie ateities perspektyvas, jis 
„nuoširdžiai“ sakė negalvojus nei apiesavo 
antrą kadenciją, nei apie kokius įpėdinius. 
V. Adamkus pažymėjo tikįs, kad iki jo 
penkerių metų kadencijos pabaigos Lietu
va taps visaverte arba Europos Sąjungos, 
arba NATO nare.

Nedarbas Lietuvoje peržengė 11% ribą
Vasario mėnesį nedarbas Lietuvoje 

šoktelėjo 0.4 punkto ir kovo 1 buvo 11.2% 
Tai rekordinis lygis per visą nepriklau
somybės laikotarpį ir kovo mėnesį jis dar 
gali padidėti. Pasak Lietuvos darbo biržos 
generaliniodirektoriauspavaduotojosJani- 
nos Gaižutytės, nedarbas žiemą paprastai 
padidėja, nes mažiau įregistruojama laisvų 
darbo vietų, be to, sumažėja viešųjų ir kitų 
laikinų darbų, kuriems pasitelkiami nuola
tinio darbo neturintys žmonės. J. Gaižutytė 
prognozuoja, kad kovo mėnesį nedarbas 
dar didės, tačiau balandžio-gegužės 
mėnesiais ir vasarą jis turėtų sumažėti. 
Kovo 1 Lietuvoje buvo 199 000 bedarbių. 
Pastangos išsaugoti Amerikos balso 

lietuviškas laidas
JAV lietuvių bendruomenės (LB) Kraš

to valdyba stengiasi, kad būtų išsaugota 
Amerikos balso radijo lietuviškų laidų 
redakcija, informuoja ELTA. JAV LB 
Krašto valdybos pirmininkė Rgina Naru- 
šienė, kaip rašo Draugo dienraštis, valdy
bos posėdyje informavo apie Amerikos 
valdžios ketinimus lėšų taupymo sumeti
mais neberengti ir nebetransliuoti laidų 
lietuvių kalba. Valdybos nariai pripažino, 
kad šios laidos yra reikalingos, turi daug 
klausytojų ir būtinajas išsaugoti. Posėdyje 
pabrėžta, kad Amerikos balso lietuviškos 
laidos yra atsvara kartais pasitaikantiems 
Lietuvos žiniasklaidos skelbiamos infor
macijos netikslumams. Lietuvių ben
druomenės Krašto valdyba nutarė šiuo 
klausimu kreiptis į JAV valdžią, prašyda
ma Esaugoti Amerikos balso radijo lietu
viškų laidų redakciją.

1 > Šios laidos nustatytu laiku retransliuo- 
jamos Lietuvos radijo pirmos programos 
kanalais............................................. .
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ALB Archyvo pranešimas

Antigone Kefala Poems, a bilingual edition, 118 
psi., išleido Owl Publishing, Victoria, 2 000. Autorė 
- Rumunijoje gimusi graikė, po n pasaulinio karo 
su tėvais imigravusi į Naująją Zelandiją, nuo 1960 
gyvena Sydnėjuje, rašo angliškai. Panašiai kaip 
Lidijos Šimkutės neseniai Melbourne pristatytoje

Šančiškio prisiminimai
Prislinkęs pakštelėjau gražuolėlei į 

skruostą. Paraudo mano Afroditė it bu
rokas, blykstelėjo žaibai iš mėlynų akučių 
ir iš pykčio (meldžiu - gal iš džiaugsmo?) 
drebėdama pro sukąstus dantukus praš
vokštė: Tu... Tu... Šančių chuliganas!Tai 

buvo prieš 65 metus.
Kas gi tie zanainiti Šančių chuliga

nai? O gi tai jauni vyrukai, gyvenę pagal 
savo liberalias taisykles, kurios šiek tiek 
skyrėsi nuo priimtų puritoniškų pažiūrų. 
Bet chuliganai, kaipo tokie, jie nebuvo! 
Susirinkę būreliais daugiau panašėjo į 
gaidžius, saugojančius savo vištidę, negu 
į kriminalinių nusikaltėlių gaują. Juk drą
siai vaikščiojom vakarais ir naktimis (jei 
reikėjo) Šančių gatvėmis ir retai, labai re
tai pasitaikydavo nemalonių įvykių. Šan
čių chuliganų tikras pavadinimas turėtų 
skambėti Šančių džentelmenai - tai lyg 
pagalbinė policija (turėjom gi tik tą vieną 
IV nuovadą!), apsaugos dalinys, kurio pri
sibijojo net ir zilionagurskiai bei slabot- 
ninkai. To atgarsio jiems pavydėjo net ir 
Šiaulių Šimšė. Atsitikdavo, kad nuomonės 
skirdavosi, aiškinantis tekdavo apsikumš- 
čiuoti, bet vos juchą paleidus (kraujuo
janti nosis) grumtynės baigdavosi. Ar tai 
chuliganizmas, ar apsauga savų mergai
čių nuo svetimų Don Žuanų!

Kas per žmonės gyveno tų laikų Šan
čiuose? Aš kalbu apie Žemuosius Šančius, 
nes Aukštieji Šančiai, kaipo tokie, veik 

neegzistavo. Rajonas, anapus VI Valsty
binės gimnazijos į tunelio pusę, buvo 
pagarsėjęs tik kapinėmis, į kurias mums, 
vaikams, buvo draudžiama eiti, nes ten 
nešventinta žemė-ten laidojo tiktai savi
žudžius, paleistuves ir kitokius bambizus.

Iš Šančių gyventojų skyrėsi gyvenę 
chaladilnike, nuo caro laikų užsilikusios 

knygoje T^fas erdvės, AKefala eilės spausdina
mos dviem kalbom, graikų bei anglų.

Knygą iliustravo mūsiškis dailininkas Jurgis 
Janaviaus. Šalia-jo sukurto viršelio fragmentas.

♦ SKAUTŲ AIDAS - 1999 rug

sėjis - spalis. Dėl persitvarkymų redak
cijoje - administracijoje, išėjęs labai 
pavėluotai. Leidžia LSS Tarybos Pir- 
mija Čikagoje. Redaktorė - v.s. Alė 

Namikienė, tech. red. - s. fil. Renata 
Borucki, admin. - v.s. Albina Rama
nauskienė. Oficialus Lietuvių Skautų 
Sąjungos organas. 32 psl. (įskaitant vir
šelius). Turinyje: "Kaip mes tapome 
draugininkais, tuntininkais, skautinin
kais?" "Sveikinam v.s. Edmundą Kor- 
zoną” ir labai platus skyrius - "Stovyk
los" - aprašąs skautų stovyklas JAV, 
Kanadoje, Lietuvoje. Iliustruotas. Žur
nalo adresas: "Skautų Aidas", 4613 W. 
106 Pl., Oak Lawn, II. 60453 5246, 
USA. Prenumerata metams (oro paštu į 
užsienį) - US $ 40, paprastu paštu US 
$ 10. B.Ž.

tvirtovės blindažuose už buvusių Gele- 
žinkeliodirbtuvių. Vietospavadinimaskilo 
iš paskalų, esą ten gyvena tik chandžiul- 
ninkai (pijokėliai, kurie geria chandžią - 
denatūruotąspiritą). Kiekten buvo teisybės, 
nežinau, nes bijojau eiti ir pažiūrėti: ko 
gero dar pagriebs ir parduos Handeliui 
(keliaujantis žydas - vertelga) Velykoms 
ant macų. Kad tas neįvyko, matyti iš šių 
prisiminimų - aš dar gyvas!

Įdomus buvo netoli mūsų gyvenantis 
znaimiausias pasaulyje galubiatnikas 
(karvelių augintojas). Kaipjis savo ūliukus 
mylėjo! Žiūr, stovi viduryje kiemo, beria 
grūdus iš vienos saujos į kitą ir tik liu, liu, 
liu, o karveliai aplink jį tik burku, burku. 
Pasiima, būdavo, vieną iš savo špūnų ir 
eina kur nors netoli kito karvelių auginto
jo. Iš užanties ištraukęs savo burkuonėlį 
paleidžia į orą - šis suka ratą po rato, žiūr 
ir prisiviliojo kokią balandėlę (tais laikais 
vyrai viliojo moteris, o ne atvirkščiai!) ir 
traukia jau nebe vienas namų link.

Šančiškiai -darbštūs žmonės. O darbų, 
darbelių - nesuskaičiuosi. Šančiai - pra
monės kraštas. Štai Artilerijos dirbtuvės, 

Kumferto gėlynas, Ringuvos fabrikas, 
Drobės fabrikas, Metalo (artimiau pažįs
tamas kaip Smito) fabrikas. Eini, būdavo, 
pro Skuodo gatvės ir Juozapavičiaus 
prospekto kampą, pauostai atomą nešantį 
orą ir pradeda seilė varvėti - tai saldūs 
kvapsniai, sklindą nuo Tilkos (šokolado) 
fabriko. Šiek tiek tolėliau - Geležinkelio 

dirbtuvės, prie Nemuno - lentpjūvė. Tai 
va, žmonės buvo užimti nuo ryto iki va
karo - baikom užsiimti nebuvo kada, tad 
ir bedarbių ar kokių nors laidokų Šan
čiuose kaip ir nebuvo.

Įdomu buvo stebėti žmones dirban
čius. Štai, pavyzdžiui, kad ir troptininkai

Praėjusiais metais ir šių metų pradžioje 
Archyvas pasipildė nauja istorine mūsų 
Bendruomenės medžiaga. Bendradarbiau
jant sydnėjiškiui Jonui Zinkui, melbour- 
niškiui Rolandui Čėsnai ir kitiems, gauta 

dokumentacija papildė Archyvą.
Gauta nemažai medžiagos apie Snie

guotųjų Kalnų projekte dirbusius lietu
vius. Daug jos surinko ir prisiuntė R. Čės- 

na. Įdomių nuotraukų apie lietuvius, dirbu
sius Snieguotųjų Kalnų projekte parūpino 
inž. Petras Bimba ir Romas Tumpa; abu 
dirbę prie hidroelektrinės statybos. Ar
chyvas jiems dėkoja už vertingą ir įdo
mią Australijos lietuvių gyvenimo ir darbo 
istorijos tarpsnį.

Be to, tiesiogiai gauta medžiagos iš 
Leono Šilo, irgi dirbusio prie hidro

elektrinės statybos. Taip pat jis prisiuntė 
apie Emilijos ir Julijos Kesminaičių iš
raiškos šokius ir prisiuntė archyvui $ 200 
asmenišką auką. Dėkojame Leonui ir 
Emilijai Šilams.

Buvęs Sydnėjaus Lietuvių Klubo bib
liotekos vedėjas Bronius Stašionis, pasi
traukdamas iš vedėjo pareigų, paliko tris 
dėžes vertingos ALB pirmųjų dienų veik
los medžiagos. Ją persiuntė Sydnėjaus Lie
tuvių Klubo vadovybė. Dėkojame Bro
niui Stašioniui ir Klubo vadovybei.

Nemažai gavome pavienių asmenų bio
grafijų, kurie Australijos lietuvių gyven
ime reiškėsi organizacijose ir Bendruo
menės veikloje. Archyvas gauna iš Lietu
vos įvairių valdžios departamentų prašy

' P Galima įsigyti Sėtuvių autorių knygųO SYDNĖJAUS LIETUVIU KLUBO BIBLIOTEKOJE 
’ ‘ \ sekmadieniais 12.00 iki 230 vai

(sielininkai). Troptus (sielius) atplukdy- 
davo Nemunu kažkur nuo Darsūniškio ar 
Balbieriškio, o kiti sakė, kad net nuo 
Merkinės, į lentpjūvę, kur medžiai buvo 
pjaustomi ar kitaip apdirbami. Didžiau
sias menas buvo jų atplukdymas. Įsivaiz
duokite šešių rąstų ilgio, apie 12 rąstų 
pločio įrenginį, vairuojamą 2 žmonių il
gais irklais priekyje ir užpakalyje. Tam 
sandėriui laviruoti Nemuno vingiais reikėjo 
nepaprastų gabumų, kuriuos mes, vaikai, 
stebėjome, ypač sielininkams bandant 
prisirišti prie pakrantės nustatytoje vietoje 
- tik aukšto lygio patyrimas tai įgalino!

Bet ne vien darbu šančiškiai gyveno. 
Bažnyčia (naujoji) sekmadieniais būdavo 
pilnutėlė. Įtraukę galvas į pečius klausėmės 
griausmingo klebono Lumbės (tai tas pats, 
kuris tragiškąjį birželį guodė ir laimino 
tremiamus tautiečius Šančių rampoje) 

pamokslo - prisibijojo pragaro grasinimų 
ne tik vaikai, bet net ir dievobaimingosios 
davatkos.

O vasaros šeštadienių vakarais kaip 
malonu buvo klausytis garsų, sklindančių 
iš Šančių girios - tai vietos šaulių rengiama 
gegužinė. Rinkosi jaunimas, sukosi poros 
valso taktu, kraujo įkaitinimui dūko pol
kutės, sako netgi kadrilių ten šokę. Ką gi 
pamatysi, kai mama jau į lovą varo.

Ar prisimenate tą vaikų gaują, sekma
dienio popietę pasitinkančią Šančių Šau

lių Kovo futbolo komandą, grįžtančią iš 
rungtynių davus kanarkoms į kaulus (lai
mėjus prieš LFLS) - šurmulysnežemiškas. 
Kaipgi nepagerbsi tokių žvaigždžių kaip 
Janka, Sobolis, Kielikas ir kiti (Jankaus
kas, Sabaliauskas, Nevinskas).

Keltu per Nemuną persikėlę kopėme į 
napaljonką (Napoleono kalnas), žvelgda
mi lyg pats Napoleonas į apačioje tur- 
buliuojančias Nemuno bangas, srauniąją 
Jiesią, vingriuojančią tarp savo slankių 

mų suteikti žinių apie Australijos lietu
vius, ypač apie pirmuosius lietuvių žings- 
mus šiame tolimame kontinente. Archy
vas paruošė ir papildė dalį medžiagos 
leidžiamai Visuotinei lietuvių ir Mažosios 
Lietuvos enciklopedijoms apie Australijos 
lietuvius ir lietuvių organizacijas.

Laukiame istorinės medžiagos iš ma
žesnių Bendruomenės apylinkių. Ypač tų, 
kurių veikla sustojo. Archyve turime šiek 
tiek apie jų veiklą nuo 1949 iki 1962metų. 
Būtų labai gaila, jei likusi tos apylinkės ar 
seniūnijos medžiaga pradingtų.

Taip patvėlkreipiamėsįasmenis, kurie 
galėtų paruošti išsamesnes biografijas mi- 
rusiųmūsų Bendruomenės veikėjų. Jųveik- 
lair pasiaukojimas Bendruomenei yrasvar- 
bus istorinis Australijos lietuvių gyvenimo 
veiksnys.

Kreipiamės į visas Australijos lietuvių 
bendruomenės apylinkių valdybas ir lie
tuvių organizacijų vadovus bei pavienius 
asmenis persiųsti į archyvą nebenaudo
jamą istorinę medžiagą: gautų raštų ir 
susirašinėjimų bylas, susirinkimų ir po
sėdžių protokolus bei kitą dokumentaciją. 
Archyve patalpinta medžiaga yra prieina
ma visiems, kurie domisi Australijos lie
tuvių veikla ir gyvenimu.

Dokumentaciją siųsti prašome šiuo 
adresu: Viktoras Baltutis, 1 Belinda 
Street, Evandale, South Australia,5069. 
Tel. ir Fax.: (08) 8363 0153; E-mail.: 
<vibaltis@hotmail.com>

ALB Archyvas

Šančių link. Kas prisimena tą drąsuolį 
karininką, kuris ant žirgo nusileido nuo 
aukšto ir stataus skardžio iki pat pajiesio?

Žiemą keliaudavome į Fredą, iš kur 
rogėmis leisdavomės per rašiotkę net iki 
pat Nemuno krantų. Sekmadienį popiet, 
pasiėmę pačiūžas, traukdavome į Ringu
vos stadiono čiuožyklą, kur mus pasitik
davo Dolskio Lietuvaitė, gėlė gražių lan
kų..., o saulei leidžiantis per ruporus (gar
siakalbius) visą rajoną gaubiantys roman
tiški Šabaniausko Tango Noctumo lydėjo 
mus, jau besirengiančius eiti namo. Pasku
tinis sudie dievaitei, kurios rankutes spau
dėme besisukdami į anglų valso taktą ir... 
iki pasimatymo kitą sekmadienį (jei ma
ma išleis!).

Ar ne malonu prisiminti keliones trau- 
kinuku(siauruojugeležinkeliu),kurispuk- 
šėjo nuo Vaidoto gatvės Panemunėje, palei 
Juozapavičiaus prospektą, pro Karmelitus 
ir Prieplaukos krantu (dabar, berods, Kar
aliaus Mindaugo prospektas) iki pat Alek
soto tilto. Progreso vardan išlupo bėgius 
ir įvedė autobusus. O kad Šančiai tikrai 
progresavo - matėsi iš didžiųjų gatvių. Kai 
senais laikais vaikščiodavome trotuarais 
(šaligatviais), kurie iš tikrųjų tebuvo dvi 
lentos, padėtos šalia negrįstos gatvės, o 
palijus net ir apšlakstydavo dumblais, pra
siskverbiančiais pro tarpulentį, tai jau per 
trumpą laiką keliai buvo pradedami grįsti. 
Štai Mažeikių gatvė buvo grįsta paprastais, 
pusiau rundinais akmenimis, o Vokiečių 
gatvė jau grindžiama tašytais, keturkam
piais akmenimis. Juozapavičiaus pros
pektas, gi, buvo pats moderniausias - jis 
buvo išdėtas bituko plytelėmis.

Tai štai tie pilkieji, gero vardo netur
intys Šančiai. Kaip vilkas visada į mišką 
žiūri, taip ir mes, šančiškiai, likimo mėtyti 
ir vėtyti, su meile širdyje žvelgiame atga
lios į savo gūžtą - į savo, niekeno kito, 
ŠANČIUS. .Teodoras J. Rotcas

- "Mūsų Pastogė”Nįr,10 2000.3.13 psl. 3
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Lietuvos vėliava
j-- į .c. i5> (PaskaitaVasario 16proga) (

Vėliavos pirmiausiai atsirado kariuo
menėje kaip atskirų karinių vienetų žen
klai. Ir tik vėliau jos išplito politinio bei 
kultūrinio gyvenimo srityse ir tapo mies
tų, žemių ir valstybių vienijimo ženklais.

Pirmą kartą Lietuvos vėliavas XV 
amžiuje aprašo J. Dlugošas. Jis tvirtina, 
kad 1410 Žalgirio mūšyje dalyvavo 40 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pul
kų. Jie visi turėjo raudonas vėliavas. Tris
dešimtyje vaizduojamas šarvuotas kar
žygys su iškeltu kalaviju ant balto, juodo, 
bėro arba obuolmušio žirgo. Dešimt vėliavų 
buvo išsiuvinėtos Gediminaičių stulpais. 
Šitie pulkai turėję Lietuvos žemių arba 
kunigaikščių vardus, pvz.. Trakų, Vilniaus, 
Medininkų, Žygimanto Kaributo, Leng
venio ir kitų vardus.

LDK vėliavą labai aiškiai 1578 metais 
aprašė A. Gvanjinio. Tai buvęs didžiulis 
raudonas audeklas, užsibaigiąs keturiais 
ragais. Vienoje vėliavos pusėje vaizduo
jamas baltas Vytis, kitoje - Mergelė Ma
rija. Tuo metu jau buvo nusistovėjusios 
regionų vėliavų spalvos.

Trakų vaivadijos vėliavos buvusios 
mėlynos, Vilniaus vaivadijos - raudonos, 
Žemaitijos - baltos. 1605 Zigmantas Vaza 
naudojosi trijų lygių juostų - raudona-bal- 
ta-raudona - kaipo Lenkijos ir Lietuvos 
valstybės vėliava su jungtiniu herbu cen
tre. XVII ir XVIII amžiuje jau žinomos 
dviejų - raudonos ir baltos arba baltos ir 
raudonos - juostų vėliavos. Šios spalvos 
simbolizuoja valstybinę heraldiką. Balta 
spalva dažniausiai reiškia džiaugsmą, do
rumą, teisingumą ir sąžiningumą, o raudo- 

na-drąsą, narsą ir ištikimą tarnybą tėvynei.
Buvo ir kitokių vėliavos spalvų. Žalia 

spalva kartu su mėlyna Lietuvoje pirmą 
kartą buvo panaudota 1794 Kosciuškos 
sukilimo metu. Mėlyna simbolizavo pa
stovumą, žalia - viltį. Vilniaus šv. Jonų 
bažnyčioje, Marijos paguodos koplyčios 
kupole, XVHI amžiaus pradžioje nutapy

ta karinė dviejų juostų mėlyna-raudona 
vėliava su Vyčiu centre.

Tautinės vėliavos kuriamos pagal he
raldines figūros spalvas. Taigi, pagal Vyčio 
herbą Lietuvos vėliava turėtų būti viršuje 
balta, apačioje raudona. Vidurinė spalva 
priklausytų nuo herbo spalvų arba tautoje 
vartotų kitų spalvų: galėtų būti geltona, 
žalia, net mėlyna.

Ginčai dėl to, kokia turėtų būti Lietuvos 
Valstybinė vėliava, prasidėjo 1905 Vilniu
je vykusiame lietuvių suvažiavime. Dr. 
Jonas Basanavičius buvo įsitikinęs, kad 
Lietuvos vėliavai geriausiai tiktų raudona 
spalva su baltu Vyčiu. Bet datvguma 
suvažiavimo dalyvių jam nepritarė, nes 
manė, kad raudona spalva asocijuojasi su 
revoliucija.

Sukurti Lietuvos vėliavą pagal savo 
skonį bandė ir lietuvių išeivija Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. Buvo siūloma net 
keletas trispalvių: raudona-geltona-mė- 
lyna, raudona-žalia-geltona, žalia-balta-rau- 
dona ir kitos. 1914 Amerikoje ėjęs lietu
vių laikraštis Draugas siūlė laikinai, kol 
tam tikras lietuvių suvažiavimas nepriims 
galutinio sprendimo dėl vėliavos, naudotis 
Mažosios Lietuvos trispalve (žalia-balta- 
raudona). Sukritikavęs kitus trispalvės var
iantus, laikraštis įspėjo, kad siūloma rau
dona vėliava visiškai neprvimtina, nes Vie
nna raudona ne per daug gražu, pagaliau 
socialistai galėti} turėti pretenziją, kam jų 
dažą pasisaviname.

Vienos dirbtuvėlės savininkas parašė 
skųsdamasis, kad gauna labai daug užsa
kymų pasiūti Lietuvos vėliavą, bet kiek
vieno užsakymas yra skirtingom spal
vom. Draugas patarė palaukti, kol vėlia
vos spalvos paaiškės. Po keletos savaičių 
Draugas jau rašė, kad kiti ėjo pas žydelį ir 
greitai jau džiaugėsi savo vėliava, kurią 
laiko tautos.

Diskusijos dėl Lietuvos vėliavos atsi
naujino 1917. Tų metų vasarą vykusiame 

lietuvių visuomenės veikėjų susirinkime 
pas Joną Basanavičių nutarta vėliavos 
spalvų ieškoti tautiniuose audiniuose. 
Tuo užsiėmė dailininkas Antanas Žmui
dzinavičius. Jis nusprendė, kad mėgsta
miausios lietuvių spalvos yra raudona ir 
žalia ir kad Lietuvos Tautinė vėliava tu
rėtų būti šių spalvų. Tokiomis dvispalvėm 
vėliavėlėmis A. Žmuidzinavičius išpuošė 
Vilniaus miesto teatro salę, kurioje 1917 
rugsėjį vyko lietuvių konferencijos po
sėdžiai. Daugumai delegatų A. Žmuidzi
navičiaus sukurta dvispalvė nepatiko. Todėl 
buvo sudaryta speciali komisija tautinėm 
spalvoms nustatyti. Į šią komisiją įėjo J. 
Basanavičius, T. Daugirdas ir A. Žmuidzi
navičius. Komisija nutarė tarp raudonos ir 
žalios juostos įdėti siaurą geltoną juoste
lę, kuri simbolizuotų aušrą.

1918 balandžio 19 komisija po ilgų 
debatų galutinai nusprendė, kad Lietuvos 
vėliava turėtų susidėti iš trijų horizon
talių vienodo pločio juostų: geltonos, ža
lios ir raudonos. Lietuvos Taryba patvirti
no šią vėliavą ir dar priėmė raudoną vėlia
vą su baltu Vyčiu vienoje pusėje ir Gedi
minaičių stulpais kitoje. Ji buvo vartojama 
kaip Respublikos Prezidento vėliava. Lie
tuvos vėliavos spalvos buvo aiškinamos 
įvairiais gamtos ir valstybės vertybių as
pektais. Geltona spalva reiškė saulę, o ši 
šviesos simbolis. Taip pat ji atitiko šio 
gyvenimo vaisius (gerovę). Seniau gel
tonai spalvai buvo teikiamos kilnumo, 
dorumo ir protingumo prasmės. Žalia 
spalva - tai gamtos grožis, miškai ir pie
vos. Ji taip pat gyvybės ir vilties spalva. 
O raudona simbolizavo žemę, už Tėvynę 
pralietą kraują.

1936 - 1938 M. Dobužinskis paskelbė 
seriją straipsnių, kuriuose siūlė, kad pagal 
tuometines Vyčio spalvas, vėliavos turėtų 
būti išdėstytos kitaip. Balta-raudona-gel- 
tona arba geltona-raudona-balta. Jis teigė, 
kad tokia vėliava būtų ne tik dekoratyvi, 
bet ir originali, nes tų spalvų nenaudojo 
jokia kita valstybė. Kiti reikalavo iš viso

PRIE VĖLIAVŲ! Melbourne skau
tai (iš kairės): Rimas Statkus, 
Ramūna Sadauskaitė, Aldona Gay- 
lard, Mantas Vaitkus.

atsisakyti trispalvės ir siūlė raudoną vėlia
vą su auksiniu dvigubu kryžiumi. Bet tam 
nebuvo pritarta ir 1938 Lietuvos Respub
likos konstitucijoje buvo patvirtintos se
nos spalvos: geltona, žalia ir raudona.

1941 Lietuvą prijungus prie Sovietų 
Sąjungos, trispalvė pakeista raudona vė
liava, o kairiajame viršutiniame kampe 
buvo užrašas aukso raidėmis Lietuvos TSR 
ir tokios pat spalvos kūjis irpjautuvas. Nuo 
1953 liepos 19 turėjome raudonos, baltos, 
žalios spalvos vėliavą, o 1988 lapkričio 18 
senoji geltona-žalia-raudona trispalvė vėl 
įteisinta kaip mūsų respublikos vėliava.

Endrius Jankus
Hobartas

Keisti apdovanojimai
Algimantas Kabaila
Lietuvos aidas, 2000.2.22

Vasario 16-osios proga Lietuvos Pre
zidentas apdovanojo ordinais eilę žmonių. 
Nemažą susidomėjimą ir pasipiktinimą 
sukėlė apdovanojimai poros asmenų, ku
rie artimai bendradarbiavo su KGB ar bu
vo tos įstaigos etatiniai darbuotojai.

Gal galima suprasti, kai buvę KGB 
bendradarbiai nėra atstumti nuo viešojo 
gyvenimo nepriklausomoje Lietuvos val
stybėje. Daug sunkiau suprasti, kad tam 
tikras visuomenės sluoksnis tuoj pasi
šiaušia, jei tik pabandoma kaip nors pa
tikrinti tokių buvusių KGB bendradarbių 
dabartinę veiklą. Visai keista, kai buvę 
KGB bendradarbiai, KGB, kuri visais 
būdais kovojo prieš Lietuvos išsivadavi
mą iš sovietinės okupacijos, apdovanoja
mi Nepriklausomybės atkūrimo jubilie
jaus proga.

Kyla klausimas, už ką jie buvo apdo
vanoti ir kodėl tokia proga? Juk ne kiek
vienas asmuo Lietuvai lemtingu laiku 
stovėjęs prie parlamento apsaugos, sau
gojęs ne ginklu, o savo pasiryžimu rizikuo
ti viskuo, net gyvybe, buvo apdovanotas 
ordinu. Tad, kokiu ypatingu savo veiksmu 
tie buvę KGB tarnautojai ar kolaborantai 
nusipelnė tokio pagerbimo?

Be abejo, tai dar daug kas ilgai svarstys 
ir ieškos atsakymo. Bet man įdomu pa

kalbėti apie tųapdovanojimų įteikimo ir jų 
aprašymo svarbiausiuose Lietuvos dien
raščiuose vieną mažą detalę.

Minėdamas KGB turiu omenyje visas 
piliečių persekiojimą vykdžiusias įstaigas 
ir organizacijas, kurios įvairiais laikotar
piais skirtingai vadinosi.

Daug kas prisimename, kai Nijolė 
Sadūnaitė buvo KGB persekiojama. Tada 
Lietuvoje dėl to buvo neįmanoma protes
tuoti ar viešai skųstis. Užsienyje gyvenan
tys lietuviai, išsibarstę po visus žemynus, 
organizuodavo laiškų rašymo vajų sovie
tiniams kaliniams ir kitoms KGB au
koms, įskaitant ir Nijolę Sadūnaitę, nes tai 
buvo vienintelis būdas bent kiek paveikti 
KGB ir atkreipti jų dėmesį, kad ne tik jų 
persekiojamieji, bet ir pats persekiojimas 
yra pasaulyje žinomi. Be abejo, tokie 
laiškų rašymo vajai nebuvo ypatingai 
veiksmingas būdas kuo nors padėti KGB 
skriaudžiamiesiems, bet taibuvobene vie
nintelė galimybė ką nors bent bandyti pa
daryti. Iš tų laikų dauguma užsienio lietu
vių prisimena Sadūnaitę kaip disidentę, 
kaip taikingo pasipriešinimo okupantui 
simbolį, kaip asmenį, drįstantį kalbėti 
tiesą net ir didžiausios grėsmės metu.

Vasario 18 Lietuvos aide ji pasakoja, 
kaip pateko į apdovanojimo ^kilmes 
Prezidentūroje: Pamačiau tik iš televizijos 

pažįstamą, taip pat vėluojantį, generolą 
Joną Kronkaitį. Pasveikinau su Vasario 
16-ąja. Generolas nusišypsojo. Tada ap
saugos darbuotojai atsitraukė ir mes abu 
praėjome. Nesistebiu, kad generolas Jonas 
Kronkaitis taip reagavo į pasveikinimą, 
nes, kaip jau minėjau, Nijolės Sadūnaitės 
vardas žinomas daugeliui užsienio lietu
vių. Daug kam jis nesvetimas ir Lietuvoje. 
Be to, ji apdovanota garbingiausiu Lietu
vos ordinu už narsumą. Jos pogrindžio 
darbas spausdinant Lietuvos Katalikų 
Kroniką ir ją kaip kontrabandą siunčiant 
į Vakarus, padarė ją Lietuvos pogrindžio 
rezistencijos simboliu.

Tas pats įvykis aprašytas vasario 17 
Lietuvos ryte. Cituoju: Lietuvos ryto ko
respondentai matė, kad Prezidentūros ap
sauga N. Sadūnaitės iš pradžių į salę 
neįleido. Tuomet ji kreipėsi į šalia buvusį 
Lietuvos kariuomenės vadą brigados ge
nerolą Joną Kronkaitį: „Generole, jūs mane 
pažįstate, padėkite“. J. Kronkaičio autori
tetas paveikė apsaugos darbuotojus, ir N. 
Sadūnaitė nužingsniavo' į Prezidentūros 
Baltąją salę. (Citatos pabaiga)

Iš karto sudaromas visai kitas to įvykio 
įvaizdis: pagal Lietuvos rytą Sadūnaitė ne 
pasveikino generolą su Vasario 16-ta, o 
prašėsi jo pagalbos. O kur tuo metu stovė
jo ta Lietuvos ryto korespondentė, kad 
taip detaliai igirdėjo, kas ir ką pasakė? 
Toliau Lietuvos ryto korespondentė rašo 

taip apie Nijolę Sadūnaitę: Save ji vadino 
V. Landsbergio žmogumi ir sakė remian
ti jį visa širdimi.

Ką bendra su visu šiuo įvykiu turi 
Nijolės Sadūnaitės požiūris į Seimo Pir
mininką? Iš viso, visas atsiliepimas apie šį 
įvykį labai kritiškas. Anot Lietuvos ryto 
korespondentės, Skirstydamiesi ceremo
nijos dalyviai kalbėjo, kad galima nepri
tarti atskirų asmenų apdovanojimui, tačiau 
per dešimt nepriklausomybės metų jau 
reikėjo išmokti gerbti valstybės Preziden
to instituciją. Klasiškas bandymas negaty
viai nuteikti skaitytoją - kas tai lyg ir 
kalbėjo, kad reikia gerbti valstybės Prezi- 
dentoinstituciją. Kaip anais,.geraislaikais“, 
kai partijos sekretorių reikėjo gerbti ne už 
tai, ką jis padarė, bet už tai, kad jis visą 
žinančios ir galinčios partijos vadovas!

Jei Prezidento institucija padaro ką 
nors gražaus ar gero, reiktąją už tai girti. 
Jei ji padaro klaidą, tai galimąją kritikuo
ti ir net protestuoti. Tai yra laisvo krašto 
piliečio teisė, o kartais ir prievolė. Dėl šio 
protesto, kurį padarė Nijolė Sadūnaitė, bu
vo atkreiptas dėmesys į nevykusį Prezi
dento institucijos veiksmą, kai Nepri
klausomybės dienos proga apdovanojami 
asmenys, artimai bendradarbiavę su KGB, 
kurios tikslas, be abejo, buvo užkirsti Lie
tuvos nepriklausomybės siekius, sustab
dyti išsivadavimo procesą, nesiskaitant 
su priemonėmis.
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Vasario 16 Melbourne Australija - ne taip toli nuo Lietuvos...
2000 vasario 27 Melbourne lietuviai, 

dėl susidėjusių aplinkybių šiek tiek pa
sivėlavę, iškilmingai paminėjo ir atšventė 
Vasario 16.

Mes dar ne visai pripratome prie 2000 
datos ir dažnai tarpusavyje spėliojame, ką 
šie metai mums atneš? Na, ir tapome ma
loniai nustebinti šiuo Melbourne Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos surengtu Vasario 16 
minėjimu: jauni organizatorių veidai pra
džiugino retėjančios senesniųjų kartos 
atstovus.

Šventė prasidėjo pamaldomis šv. Ma
rijos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje. Orga
nizacijos dalyvavo su vėliavomis, skautai 
ir ramovėnai atėjo uniformuoti. Iškilmin
gas šv. Mišias koncelebravo sergantį Mel
bourne lietuvių kapelioną prel. dr. Praną 
Dauknį laikinai pavaduojantis kun. Juo
zas Petrauskas, svečias iš Lietuvos kun. 
Kęstutis Ralys ir lietuvių prietelius austra
las bažnyčios klebonas. Pamokslą sakė 
kun. K. Ralys, giedojo Zitos Prašmutaitės 
vadovaujamas parapijos choras.

Minėjimas vyko Melboumo Lietuvių 
Namų salėje. Jį pradėjo jauna pranešėja 
Vilija Jokubaitytė, lietuvių ir anglų kal
bomis pakvietusi kun. K. Ralį invokacijai. 
Lietuvos ir Australijos vėliavas į salę įne
šė mokyklinio amžiaus vaikai. Atidarymo 
žodį tarė Lietuvos garbės konsulas Mel
bourne advokatas Andrius Žilinskas, vie
nas jaunesnių mūsų bendruomenės veikėjų. 
Po Andriaus sveikinimo išklausytos dvi 
neilgos, bet labai aktualios paskaitos. Jas 
skaitė Australijos Lietuvių Fondo pirminin
kas Algis Šimkus ir Australijos Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos pirmininkė Vida Lui- 
maitė. Jie abu gvildeno tą pačią temą Tau
tinis gyvastingumas ir jaunimo kongresai. 
Abu prelegentai mano, kad X Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresas, kuris įvyks 
šių metų gruodžio mėn. pabaigoje Austra
lijoje, bus grandinė, kuri sustiprins ryšius 
tarp nepriklausomos Lietuvos ir užsienyje 
gyvenančio lietuvių kilmės jaunimo. Lie
tuvių Jaunimo Sąjunga jungia visus už
sienyje gyvenančius . 18-35 metų lietu
vius. Australijos Jaunimo Sąjungos va
dovų nuomone, ateityje Pasaulio Lietuvių 

Australijos lietuvių parama Lietuvos provincijų švietimui
Jaune pirmi metai Vilkaviškio Aušros 

vidurinė mokykla (direktorius A. Ži- 
kevičius) bendradarbiauja su Australijos 
lietuve Isolda Poželaite-Davis AM, kuri 
mokykloje organizuoja įvairius konkur
sus, ieško mecenatų jiems paremti. Ir be 
galo džiugu, kad atsiranda tokių žmonių, 
kurie negaili savo idėjų ir lėšų tokiam 
tauriam tikslui: skatinti švietimą ne tik 
sostinėje Vilniuje, bet ir provincijoje. Juk 
investavimas į mokyklas, į jaunąją kartą - 
tai investavimas į ateitį.

Štai visai neseniai, tai yra, 2000 sausio 
26 Vilkaviškio Aužrosvidurinėje mokyklo
je įvyko anglų kalbos konkursas, kurio 
mecenatas buvo p. Kazimieras Butkus iš 
Australijos. Šiame konkurse dalyvavo 16 
Vilkaviškio Aušros, S. Nėries bei Kybar
tų K. Donelaičio vidurinių mokyklų abitu
rientų, kurie anglų kalbos mokosi pagal 
nesustiprinto (A arba B) lygio programas. 
Konkurso dalyviai per dvi valandas turėjo 
parašyti rašinį pasirinkta viena iš dešim
ties temų. O jų buvo labai įvairių, tačiau 
daugiausia moksleiviai rašė apie tikrus 
arba išgalvotus vasaros atostogų nuoty
kius, kūrė „gražiojo raudonojo baliono“ 
nuotykius, linksmai svarstė, kuo geriau p 
būti: filmo režisieriumi ar mokslininku, j i -f

Jaunimo kongresai turėtų vykti tik-Lietu
voje. Šiame, Australijoje įvyksiančiame 
kongrese, numatytos išsamios diskusijos 
apie konkrečių pagrindų padėjimą jauni
mo kongresui Lietuvoje. Šios iniciatyvos 
turi imtis užsienio lietuviai. Aš tikiuosi, 
kad abi paskaitos ras vietos ir Lietuvos, ir 
išeivių spaudoje.

Pagal nusistovėjusią tradiciją, prieš 
prasidedant meninei daliai, Australijos Lie
tuvių Fondo pirmininkas įteikė pinigines 
premijas dviems abiturientams, pernai ge
riausiai išlaikiusiems lietuvių kalbos 
egzaminus Melboumo svetimų kalbų 
mokykloje. Šią mokyklą išlaiko Viktorijos 
valstijos valdžia; lietuvių kalba yra 
užskaitoma stojant į Australijos univer
sitetus ir aukštąsias mokyklas. Tie du ga
būs ir darbštūs abiturientai, tai Audrius 
Skeivys ir Timuras Mardiyants, kuris 
pasižymėjo gaudamas aukštesnį pažymį 
negu visi kiti pernai Viktorijoje svetimų 
kalbų egzaminus laikę abiturientai. Timu
ras studijuoja Australijos Karo Akademi
joje, į kurią patekti yra nelengva.

Meninėje dalyje visus pralinksmino 
Birutės Prašmutaitės vadovaujamas Mel
boumo choras Dainos Sambūris. Akom
panuojant jos seseriai Zitai, choras padai
navo tris nuotaikingas dainas. Joms talki
no dvi jaunos solistės - Gražina Kyman
taitė ir Stefutė Mačiulaitytė. Darius 
Pranckūnas, irgi mokyklinio amžiaus vai
kinas, fortepijonu paskambino Kristofo 
Norton kompoziciją Skubant.

Seniai begirdėtas deklamatorius (ir dai
lininkas) Adolfas Vaičaitis paskaitė Vy
tauto Mačernio ir Jono Aisčio poezijos. 
Tautinių šokių grupė Gintaras, kuriai va
dovauja niekad nepailstanti Dalia Anta
naitienė, sušoko du nuotaikingus šokius.

Minėjimo pabaigai, nuaidėjus Tautos 
Himno garsams, Melboumo Lietuvių Ben
druomenės pirmininkas Andrius Vaitie
kūnas (irgi dar jaunas veidas) pakvietė 
minėjimo dalyvius pasižiūrėti neseniai iš 
Lietuvos gautos vaizdajuostės Lietuvių 
Chartą. Šio minėjimo organizatorė buvo 
Melisa Savickaitė.

Elvira Šurnienė

Konkurso komisija išrinko keturis ge
riausius rašinius. Pirmą vietą ir 80 Austra
lijos dolerių laimėjo Aušros vidurinės 
mokyklos 12b klasės mokinė Edviną 
Vitkauskaitė, antrą vietą ir 70 Australijos 
dolerių - S. Nėries vidurinės mokyklos 
mokinė Justina Vyzaitė, trečią vietą ir 60 
Australijos dolerių skirta Kybartų K. 
Donelaičio vidurinės mokyklos abiturien
tei Neringai Raulušonytei. Ketvirtas buvo 
taip pat Aušros vidurinės mokyklos dvy
liktokas Vilius Kviesulaitis, jis gavo 40 
Australijos dolerių.

Konkursu liko patenkinti ne tik pri
zininkai, bet ir visi jo dalyviai. Mokiniai 
laimingi gavę galimybę pasitikrinti bei 
pagilinti savo anglų kalbos žinias. Pri
zininkai labai džiaugėsi piniginėmis pre
mijomis, kurių, beje, dar nesuspėjo išleisti.

Visi konkurso dalyviai, jų mokytojai, 
komisijos nariai be galo dėkoja gerbia
mam Mecenatui Kazimierui Butkui, p. 
Izoldai Poželaitei-Davis AM už didelę 
paramą Vilkaviškio rajono vidurinėms 
mokykloms ir tikisi, jog jie ir ateityje jų 
neužmirš. Juk ateities žmogus turi būti 
protingas ir išsilavinęs.

Milda Velioniškytė
Aušros vid. mokyklos dvyliktoke

Šiaulių Juliaus Janonio gimanzija vei
kia nuo 1851. Jau ruošiamės švęsti gimna
zijos 150 metų jubiliejų. Carizmo laikais, 
nežiūrint rusinimo politikos, spaudos drau
dimo, Šiaulių gimnazijos auklėtiniai buvo 
knygnešiai, kovotojai už lietuvybę, o vėliau, 
baigę mokslus, savo jėgas ir darbus skyrė 
Lietuvai. Keturi Šiaulių gimnazijos auk
lėtiniai buvo Vasario 16Nepriklausomybės 
akto singnatarai, tai: Mykolas Biržiška, 
Steponas Kairys, Jonas Vileišis ir Alfon
sas Petrulis. Šiaulių berniukų gimnaziją 
baigė tokie žymūs Lietuvos žmonės: Pet
ras Vileišis, visi trys broliai Biržiškos, 
Povilas Višinskis, Augustinas Janulaitis, 
vėliau Juozas Grušas, Aleksandras Mer
kelis, Stasys Ušinskas, Juozas Paukštelis ir 
daugybė kitų.

Kad mūsų jaunimą įkvėptų buvusių 
auklėtinių gyvenimo ir veiklos pavyzdžiai, 
įkūrėme mokyklos muziejų, kuris veikia 
nuo 1970 metų. Iki šiol surinkta virš 2 400 
eksponatų, menančių gimnazijos istoriją, 
mokinius ir mokytojus.

Daugelis buvusių auklėtinių, gelbėda
miesi nuo sovietinės okupacijos, atsidūrė 
Vakarų valstybėse, Amerikoje, Australi
joje. Atkūrus nepriklausomybę, daugelis 
iš įvairių kraštų apsilankė mūsų gimnazi

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos istorijos muziejuje. Jono Krinicko nuotr.

Sveiki, Tolimieji Tautiečiai!
Visai atsitiktinai į mano rankas pa

teko Mūsų Pastogės 2.8.1999 numeris, 
kurį perskaičiusi sužinojau apie Jūsų ben
druomenę. Mudvi su mama susižavėjome 
Jūsų pastangomis išlaikyti lietuviškumą 
tolimoje šalyje, todėl, brangieji, nutariau 
Jums parašyti.

Aš esu Milda Vaitkevičiūtė, 17-metė 
Vytauto Didžiojo gimnazijos (Klaipėdoje) 
gimnazistė. Čia mokausi jau priešpasku
tinius metus. Parašyti Jums mane paskati
no mama Jūratė (44 metų agronome, 
dirbanti Klaipėdos pasienio augalų karan
tino punkte). O rašom Jums todėl, kad 
mus labai domina lietuvių gyvenimas 
Australijoje, gyvenimas bendruomenės 
viduje bei jos veikla. Įdomu, kaip gyvena 
paprasti žmonės, kokie jų tarpusavio san
tykiai, taip pat - kokia Australijos gamta ir 
šalies istorija?
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joje it muziejuje. Australijos žemė pri
glaudė buvusį mūsų mokytoją Antaną 
Krausą, iki mirties globojusį Vydūną; 
Australijoje įsikūrė gimnazijos auklėtiniai 
Jurgis ir Vytautas Janavičiai, Izidorius 
Jonaitis ir daug kitų. Deja, kai kurių jau 
nebėra gyvųjų tarpe.

Artimas bendravimas prasidėjo keletą 
kartų pas mus apsilankius iš Australijos p. 
Isoldai Poželaitei-Davis, AM. Ji ne tik 
rūpinasi ir padeda mūsų gimanazijai, 
moksleiviams ir mokytojams, bet surado 
ir daugiau Australijos lietuvių, kurie nea
bejingi savo gimtajam kraštui ir mus vi
sokeriopai remia tiek patarimais, tiek 
mokomąja medžiaga, literatūra, tiek or
ganizuodami konkursus. Tai gerb. V. 
Merkys, K. Butkus, P. ir B. Žaliai ir visa 
Australijos Lietuvių Bendruomenė.

O kad tiek dėmesio ir meilės kultūrai 
bei švietimui skirtų mūsų valdininkai, be- 
siriejantys dėl valdžios ir savo gerovės...

Džiaugiamės ir dėkojame visiems, ku
rie mūsų neužmiršta, bendrauja. Linkime, 
kad Australijos saulė, ta pati, kuri ir mums 
šviečia, būtų gera, ne per daug karšta. 
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos istorijos

muziejaus vadovas Jonas Krivickas

Atvirai kalbant, mes su mama svajo
tojos, keliautojos (bet kol kas tik po Lietu
vą, o kitur - tik mintimis ir televizijos 
pagalba). Kai žiūrėjome Naujųjų metų 
sutikimą Australijoje (per TV), kartu su 
visa minia džiaugėmės nuostabiais fe
jerverkais bei sveikinom visus, o taip pat ir 
viena kitą su Naujaisiais, nors pas mus jie 
atkeliavo tik po 9 valandų... Kada nors 
labai norėtųsi sudalyvauti Jūsų susitiki
me, bendradarbiauti, o gal ir nutiesti trapų 
tinklą tarp Lietuvos ir Australijos... Jei 
atsirastų norinčių, labai malonu būtų 
susirašinėti, bendrauti laiškais.

Abi su mama siunčiame visiems 
nuoširdžiausių linkėjimų, pasisekimo Jū
sų darbuose, su švelniu susižavėjimu vi
sais lietuvaičiais, visais žmonėmis, mums 
egzotiška gamta, iš audringo ir šalto Bal
tijos pajūrio. Sėkmės ir sveikatos Jums 
visiems! Su pagarba

Milda Vaitkevičiūtė
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Kas, kur, kaip?
Antanas Laukaitis

Gold Coast švenčia
Labai dažnai lietuviškų 

radijo valandėlių metu gir
dime aiškų ir gražų balsą, pasakojantį nau
jienas iš Gold Coast lietuvių gyvenimo. 
Šios vietovės seniūnas Juozas Songaila. 
Paskutiniųjų Lietuvių Dienų metu Gee- 
longe man buvo labai malonu susipažinti 
su šiuo maloniu žmogumi ir jo puikia 
žmona Joan. Atsisveikinimo gegužinėje 
skambėjo mūsų dainos, Juozui palydint 
akordeonu. Pradainavom mes net siūlo
mus užkandžius ir mūsų mielas Juozas 
ten buvo labai mėgiamas.

Jau keleri metai gražiajame Gold 
Coast kurorte apsigyveno mūsų lietuviš
kieji turtuoliai - pensininkai, suvažiavę 
čia kone iš visos Australijos. Malonu, kad 
J. Songaila, padedamas savo nepavargs- 
tančios žmonos (ji net ne lietuvių kilmės), 
subūrė tautiečius ir įsteigė seniūniją. Susi
renka jie dažnai, visuomet švenčia mūsų

Graži sportinė šeima
Gražiame Geelongo mieste ir dar gra- 

žesnėje lietuvių bendruomenės veikloje 
jau kelinti metai sporto klubo Vytis pir- !»■! 

mininku yra Alex Wiasak. Prieš daugelį 
metų šis lietuviškos kilmės geras spor
tininkas įsijungė į lietuviškąjį sportinį 
gyvenimą: žaidė krepšinį ir tinklinį. Aus
tralų tarpe jis buvo vienas iš gerųjų Ge- 
elongo Australian Rules ir lengvosios at
letikos atstovų. Po kurio laiko Alex‘as 
sukūre ir lietuvišką šeimą su žinoma mū
sų krepšininke Simoneta, garsiosios spor
tinės Kelertų-Visockių šeimos dukra. Abu 
žaidžia ir atstovauja ne tik Geelongo, bet 
ir visos Australijos lietuvius.

Šiandien ši graži šeima turi sūnų Ste
ven ir dukrą Rebeką. Jie abu taip pat yra 
įsijungę į lietuviškąjį ir sportinį Geelongo 
gyvenimą, šoka tautinių šokių Gegutės 
grupėje ir žaidžia Vyčio krepšinio bei 
tinklinio komandose.

Ypač noriu iškelti penkiolikmetės Re- 
bekos sportinius ir mokyklos pasiekimus. 
Klysta, kas sako, kad sportas kenkia moks
lui. Pernai Rebeka gavo vieną iš trijų spe
cialių atžymėjimų už Involvement in ex
tracurricular activities and school involve-
ment in general. Savo klasėje ji viena iš 
pirmųjų yra gavusi nemažai apdovano
jimų, ypač už jai mėgstamus mokslo da
lykus. Ji taip pat 3 metus lanko lietuvišką 
Savaitgalio mokyklą. Australų sportinia
me gyvenime ji ypač reiškiasi lengvojoje 
atletikoje. Nuo dvylikos metų pradėjo da
lyvauti jaunių varžybose. Dabar, būdama 
tik: penkiolikos metų, ji varžosi jau su 
senjorais Geelong Athletics Club. Vikto
rijos valstijos pirmenybėse iki 17-kos me- 
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tautines bei valstybines šventes ir tuo šia
me gražiame pajūryje neleidžia užgesti 
lietuviškam žiburėliui.

Šiais metais gražiai atšvęsta Vasario 
16. Į Cascade Gardens susirinko net 44 
asmenys. Šventę pravedė Juozas ir Joan 
Songailos. Surengta dr. Vinco Kudirkos 
(Lietuvos himno autoriaus) graži paroda. 
Tautiniais drabužiais apsirengusi Joan 
rodė ir aiškino tuos gražius lietuviškuosius 
eksponatus. Šventės proga paskaitą skaitė 
Gražina Steinertienė. Ir tikrai, reikia tik 
stebėtis, ką gali padaryti ir maža grupė, 
vadovaujama nepavargstančių ir entuzi
astingų žmonių. Seniūno Juozo puiki pa
galbininkė žmona Joan, prieš kelerius me
tus su juo viešėdama Lietuvoje, taip ja 
susižavėjo, kad grįžus namo dabar kas 
mėnesų leidžia saviesiems žmonėms ži
nių biuletenį, ruošia įvairius subuvimus ir 
yra dešinioji vyro ranka visuose lietuviš
kuose reikaluose. Sveikinu abu - Juozą ir 
Joan - ir linkiu daug daug sėkmės gyve
nime ir lietuviškoje veikloje.

Iškilioji sportininkė Rebeka Wiasak

tų amžiaus grupėje ji š.m. sausio mėnesį 
laimėjo antrą vietą. Ji išrinkta dalyvauti 
visos Australijos mokyklų lengvosios at
letikos varžybose. Jos mėgstamiausios bė
gimo distancijos yra 800 ir 1500 metrų. 
Viktorijos mokyklų pirmenybėse ji atbė
go antra ir nugalėjo mergaites, net keliais 
metais vyresnes už save.

Š.m. balandžio mėnesį Sydnėjuje vyks 
Pacific School Games ir jose Rebeka at
stovaus Australijai 800 metrų distancijoje.

S veikindamas šią mielą Geelongo lie
tuvišką sportinę šeimą, linkiu jiems dide
lės sportinės sėkmės, o iškiliajai Rebekai 
- ateityje atstovauti ir visą Australiją 
olimpinėse ir kitose lengvosios atletikos 
varžybose.

Savo mokyklos mokinių Rebeka buvo 
išrinkta nešti olimpinį ugnies fakelą ir bėg
ti su juo, kai jis bus nešamas per Geelon- 
gą. Tai didelis sportininkės pagerbimas.

Į.6.  ̂ ..........-'-H HU-

By Jerry Belkus

Continued from MP No 9

COMBINED TEAM
Each year the coaches select an Australian 
Lithuanian All Star Team (Rinktine) and 
the only real surprise was that Marisa 
Vaiciurgis (Sydney) was only selected as a 
reserve. The selected team is as follows:
From Sydney:
DAINA DICIUNAS
JACINTĄ ANKUS
DANIELLE ANDRIEJUNAS
From Melbourne:
GINTA STATKUS
DANIELLE MILVYDAS
ADELE KRISTENS
ZITA SUKYS
From Geelong
DANA KOSZELA
REBECCA WIASAK
From Adelaide
KATHERINE VABOLIS
Reserves
MARISSA VAICIURGIS (Sydney) 
JOLANTA LAURINAITIS (Adelaide) 
COACH
ANGIE KRISTENS (Melbourne) 
BASKETBALL
VETERANS - MEN

Some years ago when this division was 
added to the program it was a REAL fun 
event but now it has almost become an 
extension of the Men’s’ event. It’s a bit 
rich when the winning Melbourne veteran’s 
team includes FIVE members of the 
winning MEN’S TEAM.
Sydney “Kovas” had the right idea and 
played genuine “veterans”. It should revert 
back to what it was meant to be - a comp
etition for “semi-retired” or “retired” 
basketbailers.

For the record, Melbourne defeated Sydney 
in two straight games.
In the first encounter it was a pleasant 
surprise to see Peter Stanwix and Andy 
Andriejunas on the court giving their all.
Melbourne 42 (B Stanwix 12, R 
Vysniauskas 9, W Stanwix 8, S Balnionis 
8, P Stanwix 5)
Sydney 37 (Algis Šutas 12, Alvit Dulin- 
skas 9, A Andriejunas 8, A Sazenis 5, Ron 
Popenhagen 2, P Andriejunas 2)

In the second match Sydney raced away to 
20-9 halftime lead but in the second half 
the Melbourne “junior” veterans pounced 
and demolished a tiring Kovas outfit.
Melbourne 43 (S Balnionis 5, A Skimbi- 
rauskas 6, R Mickus 6, D Liubinas 2, I 
Roussiyan 1, V Roussiyan 5, R 
Vysniauskas 4, W Stanwix 1, P Stanwix 9, 
B Stanwix 4)
Sydney 23 (A Andriejunas 2, A Sazenis 2, 
A Milvydas 5, A Šutas 10, R Popenhagen 
1, A Dulinskas 3)
BASKETBALL-Men

Six teams - Adelaide, Geelong, Sydney 
and three teams from Melbourne contested 
this division. I noted with interest that 
Brennan Stanwix, Algis Milvydas, Ray 
Malisauskas, Peter Walford, Ben Katauskas 
and Peter Stanwix all played for other then 
their home clubs - surely it would have 
been more interesting if these players had 
made up a composite team rather than 
Melbourne entering THREE teams.
The opening game was between Adelaide 
and Melbourne Red with the latter proving 
much too strong.
Melb. Red 47 (A Firinauskas 13, 
A Meiliūnas 13, A Firinauskas 9, 
J Skimbiraiiskas 4, L Skimbirauskas 3, 
C Firinauskas 3, M Firinauskas 2)
Adelaide 26 (R Beattie 9, A Milvydas 8,

49th SPORTO ŠVENTĖ

R Malisauskas 3, D Jaunutis 2, A Jaunutis 
2, A Laurinaitis 2)

Daniel Jaunutis kept Adelaide in the hunt 
with some excellent three point shooting 
but once he fouled out in the second half 
the game was lost. For Geelong Peter Šutas 
controlled the game and his “coolness 
under pressure” enabled Geelong to escape 
with a narrow win. Brisbane’s Ray 
Malisauskas, playing for Adelaide, injured 
his right leg and was a “spectator” for the 
rest of the carnival.
Geelong 27 (L Liebich 7, C Waldie 6, 
R Leibich 5, S Jovic 4, T Bindokas 3, 
B Milverton 2)
Adelaide 24 (D Jaunutis 14, P Walford 4, 
A Sankauskas 4, R Malisauskas 2)

Sydney played its first match against 
probably the weakest Melbourne team and 
after establishing a clear lead at half time 
coasted to an easy win. Michael Wallis was 
easily the MVP with Sydney’s Vytas 
Andriejunas next best. The main weakness 
in the Sydney team was its lack of height 
with Michael Wallis doing most of the 
rebounding and the majority of the scoring. 
Sydney 53 (M Wallis 18, V Andriejunas 
14, G Čerkesas 12, B Andriejunas 6, 
M Sepokas 2, V Sliteris 1)
Melb. Yellow 24 (M Zdanius 8, 
J Rutkauskas 5, R Stakus 4, A Mickus 3, 
A Lipsys 2, J Balbata 1, E Hinnchsen 1)

In a closely fought match Geelong hung on 
for a well-deserved victory.
Geelong 45 (R Liebich 14, B Milverton 10, 
L Liebich 7, M Obeliūnas 5, T Bindokas 4, 
S Jovic 3, G Bindokas 2)
Melb. Yellow 34 (A Lipsys 13, M Zdanius 
8 ,J Balbata 8, J Rutkauskas 3, R Statkus 2) 
Melbourne Red kept on the winning road 
with an easy victory over an already jaded 
Geelong team. Chris Firinauskas was best 
on court followed by Stepas Levickis and 
Geelong’s Romas Liebich.
Melb. Red 43 (A Firinauskas 12, 
C Firinauskas 12, S Levickis 10, 
L Skimbirauskas 3, J Skimbirauskas 3, 
M Firinauskas 2, A Meiliūnas 1)
Geelong 27 (C Waldie 11, B Milverton 5, 
T Bindokas 5, L Liebich 4, R Liebich 2)

The pre-toumament favourites, Melbourne 
Green, made their first appearance and it 
was obvious that there didn’t appear to be 
another team that could get within twenty 
points of them. Melbourne scored at will 
against a “gutsy” but outclassed opponent. 
For Adelaide Algis Sankauskas and Peter 
Walford never gave up whilst Warren 
Stanwix and Eddie Ragauskas played well 
for the winners.
Melb. Green 78 (R Poskus 12, 
D Sadauskas 12, B Stanwix 12, W Stanwix 
11, E Ragauskas 10, S Balnionis 9,
V Roussyan 6, R Vysniauskas 6)
Adelaide 17 (A Sankauskas 8, R Beattie 5, 
A Laurinaitis 2, P Walford 2)

Sydney was unimpressive against an 
outclassed Adelaide team. Best for the 
winners’ were Grant Čerkesas and the ever
consistent Michael Wallis. The highlight 
for the Adelaide team was Peter Walford’s 
first half “huge” three-pointer.
Sydney 50 (M Wallis 18, G Čerkesas 15,
V Andriejunas 12, M Sepokas 5)
Adelaide 24 (D Jaunutis 12, A Milvydas 4, 
P Walford 3, A Jaunutis 2, A Laurinaitis 2, 
R Beattie 1)

t( ............... --
To be continued
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ATVYKSTA IŠKILŪS LIETUVIAI MUZIKANTAI
Esu laisvas... savo trasia. Tos laisvės, 

nestandartinio muzikos perteikimo ir su
vokimo dabar siekiu ir grodamas.

Ši Antano Smolskaus (g. 1951) - žy
miausio Lietuvos birbynininko, Muzikos 
akademijos profesoriaus ne kartą išsakyta 
mintis, rodos, tapo jo kūrybos credo. Šiuo 
metu jis intensyviai koncertuojantis at
likėjas, ištobulintos šiuolaikinės koncer
tinės birbynės virtuozas, efektingai at
skleidęs instrumento tembrines bei tech
nines galimybes (muzikavimo birbyne 
tradicijas įprasta sieti su lietuvių liaudies 
instrumentarijaus raida), praturtinęs savo 
repertuarą originalių sudėčių duetais, 
ansambliais bei kūrinių aranžuotėmis.

. Daugeliolietuviųkompozitoriųkūrinių 
birbynei pirmasis atlikėjas, plačiai pasau
lyje paskleidęs lietuviškos muzikos dva
sią — melodingumą, meditaty  vu pastora- 
liškumą. Smolskaus birbynė skambėjo 
bemaž visoje Lietuvoje, Varšuvoje ir Niu
jorke, Tokijuje ir Paryžiuje, Londone ir
Toronte, Maskvoje ir Sankt Peterburge, 
Sydnėjuje ir Melbourne, Baltijos, Skandi
navijos ir Azijos bei Okeanijos šalyse.

Prieš trejis metus birbynininko inicia
tyva gimė unikalus iki šiol nebandytų gre
tinti bei derinti tiek tembrais, tiek muzi
kavimo stiliumi instrumentų duetas - 
birbynė ir sopraninis saksofonas.

Petras Vyšniauskas (g. 1957) - ryš
kiausia Lietuvos džiazo asmenybė, multi- 
instrumentalistas, koncertavęs daugelyje 
Europos miestų, dalyvavęs bemaž visuo
se žymiausiuose Vakarų ir Rytų Europos 
džiazo festivaliuose. Pirmasis lietuvių 
muzikantas, grojęs su kvartetu festivalyje 
The Festival of Perth 95 Australijoje ir su 
kvintetu 16 Detroito džiazo muzikos festi
valyje JAV. Koncertavo su Vladimiro 
Čekasino bigbendu, Viačeslavu Ganelinu, 
Steve Lacy, Han Bennink, John Christensen, 
Jimmy Owens, Karl Berger, Kent Karter, 
Klaus Kugel, Rova Saxophone Quartet. 
Pastaraisiais metais itin populiarus ir 
užsienyje buvojo duetas su lietuvių liau
dies dainų atlikėja Veronika Povilioniene.

Birbynės-saksofono dueto atsiradimą, 
gausius įrašus Lietuvos radijo fondams bei 
pirmajai bendrai kompaktinei plokštelei 
lėmė intensyvi abiejų solistų - Antano 
Smolskaus ir Petro Vyšniausko - koncer
tinė veikla, artistiškumas bei ne kiekvie- Pfitras Vyšniauskas (kairėje) ir Antanas Smolskus.
nam atlikėjui pasiekiama interpretato
riaus kūrėjo meistriškumo pakopa, nepa
sitenkinant vien profesionaliu užrašytos 
muzikos perteikimu, savojo muzikos žan
ro puoselėjimu, o ieškant naujų skambe
sio derinių, spalvų ir nuotaikų. Duetas 
neįtikėtinai „dera“ instrumentų tembrais, 
muzikinių mąstymu, noru praplėsti savojo

instrumento išraiškos ribas. Naujai plė
tojama ir muzikinė kūrinio forma- minia
tiūra ar improvizacija pasirinkta tema 
kaskart sugrojama vis kitaip, netikėtai 
(improvizacijos J. Švedo, V. Mikalausko, 
J. Juozapaičio kūrinių temomis). Lietuvių 
liaudies dainos (Pasvarcyk antela, Pjovė 
lankoj šieną) skamba įtaigiai, meditaty- 
viai: subtilios ir lanksčios saksofono 
muzikinės replikos papildo „doru“ birbynės 
tembru grojama melodija. Intriguojantis 
dueto bandymas prisiliesti ir prie B. Brit- 
teno kūrybos. Pasirinktos dvi pjesės: Pa
nas ir Fajetonas iš 6 Metamorfozių pagal 
Ovidijų obojui solo. Girdėsime ir dauge
liui gerai žinomą koncertinių programų 

perliuką - J. Naujalio Svajonę stygi
niu kvartetui. Šioje kompaktinėje plokš
telėje ji skamba aranžuota birbynei ir sty
ginių orkestrui.

Duetas koncertavo Lietuvoje, Izrae
lyje. bei Euromusica festivalio klausyto
jams Norvegijoje.

P. Vyšniausko ir A. Smolskaus 
koncertai Australijoje

Sydnėjus sekmadienis balandžio 2
Canberra trečiadienis balandžio 5
Adelaidė šeštadienis balandžio 8

sekmadienis balandžio 9
Melbournas sekmadienis balandžio 16

Parengė. Alis Migus

Atkelta iš 2 psl.
Retai kuriame vokelyje redakcijos ar 

Spaudos sąjungos adresu rasime čekį, 
kurio vertė neviršytų prenumeratos 
kainos. Labai esame už aukas dėkingi, 
Užtat su dideliu susinepatoginimu 
prašome apsižiūrėti savo (o gal ir 
draugų bei pažįstamų) namuose, gal 
kas turi atliekamą rašomąjį arba 
kompiuteriui skirtą stalą. Dabar Dalios 
Donielienės Paccard Bell įsitaisęs ant 
keturių Yellow Pages knygų, tačiau 
geresnius laikus matęs stalas tik 
dalinai pasidaro stabilesnis...

Užtat Dalia patogiai sėdi,tegul ir ne 
ant pirmos jaunystės, bet darbui 
pritaikytos raštinės kėdės. Gal kas nors 
iš skaitytojų mums galėtų paaukoti 
antrą tokį (sukiojamą, su ratukais, 
keičiamu aukščiu) raštinės baldą?

Kai tik gausime dvigubą telefono 
jungiklį, prie redakcijos telefono (jį 
veltui atnaujino Telstra) prijungsime 
automatinį atsakiklį (answering 
machine); ją mums veltui pridėjo 
kompiuterių pardavėjai.

Bet jūsų skambučių laukiame jau 
dabar. Ačiū. R.B.

Padėka
Mylimam vyrui - tėvui

A. f A. Pranui Antanaičiui
iškeliavus amžinybėn, dėkojame kun. Grady už šv. Mišias ir palydėjus į 

krematoriumą. A. Reisgiui ir A. Kramiliui už jautrius atsisveikinimo žodžius, 
bažnyčios chorui, Katalikų komitetui, solo muzikei prof. Debrah Lander.

Dėkojame brangiems sesutei Martinai ir švogeriui Anskiui Reisgiams, bei 
seserėčiai Liudai Popenhagen ir jos šeimai.

Visiems, užjautusiems spaudoje, laiškais, asmeniškai, už aukas vietoje 
gėlių, palydėjusiems į paskutinę kelionę reiškiame nuoširdžią PADĖKĄ.

Vincenta, Gailius, Renius, Viktorija Antanaičiai

Mielam prieteliui
A. f A. Pranui Antanaičiui

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai ir visai šeimai
Bronius, June, Paul, Edward ir Jane Dambrauskai 

i Naujausias pasaulinio garso lenkų režisieriaus ANDRZEJ WAIDA filmas

TADAS>
pagal ADOMO MICKEVIČIAUS to paties pavadinimo poemą 

Lenkų kalba su angliškais užrašais

BALANDŽIO 9, sekmadienį, 2 vai. popiet
Jf'IrmoA . ■

ROXY PARRAMATTA CINEMA
65 George Street, Parramatta, NSW

Bilietus užsisakyti ORBIS EXPRESS kelionių agentūroje telefonu 
(02)97378099

Balandžio26 Ponas Tadasbus rodomas Melbourne, vėliau Adelaidėje ir Perthe.» s1?.. ..'H ' ...........- . .'   ' ......

Pirmajam Melbourne lietuvių choro dirigentui
A. f A. Albertui Čelnai

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Renatą, sūnus Vytautą ir Petrą bei visus
gimines. Stasys Žukas ir žmona Colette

Dideliam dainos mylėtojui ir ilgamečiam Melbourne Dainos Sambūrio 
dirigentui

A. f A. Albertui Čelnai
mirus, jo šeimai, artimiesiems, taip pat Dainos Sambūrio dainininkams 

reiškiame užuojautą ir kartu liūdime
Geelongo choro Viltis dainininkai

Vi^5ėliv
Mirus mielam

A. f A. Pranui Antanaičiui
su kuriuo kartu dainavome jau Dedelstorfe, M. Liuberskio Aušrinps chore,

vietoje gėlių Mūsų Pastogei aukoju $ 20.
Cecilija Pr oticnė

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

f Funerals of Distinction f
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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KURSAI ATGAUTI I
Sydnėjuje Lietuvių kalbos kursai šiais metais vyks šeštadienio rytais, 830 -1030 

ryto Strathfield Girls' High School patalpose. Mokslas prasidėjo kovo 4, dėsto Violeta 
Kondrotienė. Bendruomenės kalbų šeštadieninės mokyklos (Saturday School of Com
munity Languages) direktorius Tom Campbell maloniai sutiko kursus atgaivinti, nors 
norą mokytis pareiškė tik 4 asmenys.

T. Campbell supranta, kad ateityje priaugs daugiau mokinių / gimnazistų, kurie norės 
mokintis lietuvių kalbos. Jis prašo, kad sekančiais metais tinkamo amžiaus vaikų tėveliai 
paduotų prašymus mokslo metų pradžioje per jų lankomą gimnaziją. Jei atsirastų 
norinčių dalyvauti lietuvių kalbos kursuose šiemet, reiktų kreiptis pas savo gimnazijos 
"Career Advisor".

Dėmesio suaugusiems! Ir jūs galite lankyti kursus, tik reikia užsiregistruoti per 
artimiausią jums gimnaziją. Jūsų registracijos pagrindas būtų noras studijuoti lietuvių 
kalbą kaip priedą prie Higher School Certificate. Dėl platesnės informacijos skambinkite 
Violetai tel. 9743 5744 arba Liudai 9543 3118.

Lithuanian classes regained
The Sydney Lithuanian Language classes are taking place this year on Saturdays, 

830 -1030 AM, at Strathfield Girls’ High School. Classes began on March 4 and will 
be taught by Mrs Violeta Kondrotienė. Mr Tom Campbell, the principal of the Saturday 
School of Community Languages, has very graciously allowed the classes to happen 
even though only 4 students enrolled. He realises that there will be more high school 
students applying to learn Lithuanian in future years.

Mr Campbell has asked that next year parents of suitably aged children apply at the 
very beginning of the school year through their child's high school. If any high school 
student would like to join in still this year it is possible to do so through your child’s high

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, BANKSTOWN NSW 2200

TEL.: 9708 1414 FAX.: 9796 4962

ČIA LAUKIAMI SVEČIAI IŠ VISŲ PASAULIO KRAŠTŲ 
Šeštadieniais ir šventadieniais nuo 12.00 vai. 

Darbo dienomis nuo 4.00 vai.
ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

Kiekviena .vekmadienį nuo 5.00 iki 6.00 vai 

LINKSMOJ/ FALAMM 
Gėrimų kainos pusiau sumažintos!

SAVAITĖS MINTIS: JEIGU NORIME DIRBTI ATEIČIAI, PRIVALOME DIRBTI
JAU DABAR.- Spalding. 

Dėmesio Canloerros lietuviams
Canberros Lietuvių Būstinė, esanti 114 Maitland gatvėje, Hackett priemiestyje, bus 

atidaryta tautiečiams ir svečiams kas šeštadienį nuo 2 vai. iki 4 vai. pradedant 2000 
vasario 19. Tautiečiai ir svečiai mielai kviečiami apsilankyti, pasisvečiuoti, išgerti 
kavutės ir pasiskolinti knygų iš Būstinės bibliotekos.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Canberros pensininkų dėmesiui,
Pensininkų Paguodos Valdyba praneša, kad sekantis susirinkimas įvyks kovo 15 d., 

trečiadienį, 2 vai. po pietų Lietuvių Būstinėje, Hackett priemiestyje.
_______  < "7 Paguodos Valdyba

school career advisor. Adults may participate if they enrol through their local high-school 
to study Lithuanian as a single subject towards their HSC. For further information contact 
Violeta: 9743 5744 onLiuda: 9543 3118. '

Pranešimas Melbourno moterims

Aukos Vilnijos lietuviškoms mokykloms per Socialinės Globos 
Moterų Draugiją Melbourne: p. MMatulionienė mirusio vyro Ernesto at
minimui aukojo $ 300; p. V.Ročienė - $ 50; p. O.Aleknienė - $ 50.

SGMD sekretorė

Kovo 26 d., sekmadienį, 1 vai. po pietų Melboumo Socialinės Globos Moterų

Aukos Mūsų Pastogei

MP administracija

E. Juška NSW $10.00
A. Skinkys NSW $10.00
V. Šutas NSW $10.00
Mrs M. Linas NSW $10.00
Mrs M. Kavaliauskas NSW $10.00
A. Griškauskas NSW $10.00
J. Abromas NSW $20.00
A. Reisgys NSW $20.00
A. Grikepelis Vic. $50.00
D. Baltutienė JAV $53.54
V. Lozoraitis NSW $10.00
K. Bagdonas Qld. $20.00
A. Kudžius Qld. $15.00
T. Grinčelis ACT $20.00
V. Aukštiejus Vic. $10.00

Dėkojame už aukas

TAIKA 
Information

The following interest rates apply from 
March 21,2000
for all new and renewed deposits:

ė ka
Labai ačiū Sydnėjaus Lietuvių Klubo Bibliotekos Bičiulių Būreliui už 

puikiai suruoštą pristatymą mano knygos Nekrošius ir Lietuvos Teatras. 
Ypatingas ačiū knygą pristačiusiems dr. Vytautui Donielai ir dr. Ron Popenha- 
gen. Taip pat visiems, prisidėjusiems prie popietės pasisekimo: Martinai ir 
Anskiui Reisgiams, Onutei Kapočienei, Gailiui Antanaičiui, Irenai Dudaitienei. 
Nuoširdžiai dėkoju Sydnėjaus Lietuvių Klubui ir visiems apsilankiusiems.

 Dr. Liuda Apinytė-Popenhagen

Nauja prenumeratorė
NJLGŪNIENĖ (S.A.)
Sveikiname įsijungus į MP skaitytojų 

būrį. Kviečiame ir kitus.
Red.

Dėmesio!
Šiauliuose įsikūręs privatus atvirukų 

muziejus, turintis virš 50 000 atvirukų, 
kreipiasi į tautiečius užsienyje ir kviečia 
dovanoti nereikalingus atvirukus su vaiz
dais. Ypač tinka lietuviškos temos, tačiau 
laukiamair"miestųbeimiestelių ", "gam
tos", "paminklų" ir t.t. iš bet kokio krašto. 
Peržiūrėkite savo šeimos ar įstaigos ar
chyvus... Siunčiant ant atskiro lapelio dėl 
registracijos užrašykite savo vardą, pavar
dę, adresą... Rašyti adresu:

A. Dilys, Atvirukų muziejus, 
Vilniaus g. 140, LT-5400, Lithuania.

E anksto dėkojame.
■—i—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Term Deposits
Account minimum $500

12 Month 5.75%
6 month 5.0%
3 month 4.6%

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 rates.
Withdrawals may be made from term 
deposits before the maturity dale.
However, only 0.5% is payable on the 
withdrawn sum.

At-Call Accounts
Account minimum $10

$5,000+ 3.5%
$1,000-$4,999 2.5%
$10-$999 1.5%

Lithuanian Co-Operative Credit
Society Talka" Ltd

Melbourne (03) 9328 3466
Adelaide (07)8362 7377
Sydney (02)9796 8662

Batter than tht Bank

Paieška
Norėčiau surasti Vytą Jasulaitį. Asmenys, ką nors žinantys apie jį ar pats Vytas 

Jasulaitis tegu kreipiasi į Andrių Žilinską, Lietuvos Konsulatą 47 Somers Street, 
Burwood 3125. Tel. (03) 9808 8300 arba (03) 9819 5515.

A.a. biochemijos dr. Kazio MartinkailS (1953 - 1984) prisiminimui, 1984 
jo tėvų, sesers ir artimųjų draugų yra įsteigtas stipendijos fondas, kuriuo gali pasi
naudoti visi lietuviai studentai, siekiantys magistro arba doktoranto laipsnio iš griežtųjų 
mokslų vėžio tyrimo sričių (pvz. farmakologijos, biochemijos ir pan.)

Norit gauti daugiau informacijos arba prašymo formų, rašyti šiuo adresu: Kristina 
Martinkutė, Dr. Kazys Martiniais Memorial Scholarship Fund, 7120 S. 
Richmond, Chicago, IL 60629 - 3011 USA. Prašymų formos turi būti grąžintos iki 
2000 gegužės 30.

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 
Tel.: (02) 9790 2319 Faksas: (02) 9790 3233 E-mail: rita@qd.com.au 
Redakcinė kolegija: Rita Baltušytė - Ormsby, Antanas Laukaitis, Kęstas Protas, Vytenis Šliogeris. 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

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

U žsienyje oro paštu $ 110
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