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PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENE KVIEČIA
paprastam žmogui, jo kilmei, jo kultūrai, 
kalbėjo iš širdies į širdį kėlė dvasią, gydė nuo 
širdies žaizdų ir nuo pragaištingų įpročių. 
Nenuostabu, kad jis susilaukė daugybės 
pasekėjų. Pastebėjęs, kad didžiausią nelaimę 
žmogaus gyvenime neša alkoholizmas. 
Valančius prie parapijų steigė Blaivystės 
brolijas. Sutapatinęs blaivybę su krikščio
niškomis dorybėmis, čia pritraukė daugiau 
kaip keturis penktadalius katalikiškosios 
krašto gyventojų dalies ir didelį skaičių 
kitatikių. Valančius tapo švyturiu, kuris rodė 
kelią iš degradacijos ir alkoholio liūno į 
prasmingesnį, vertingesnį ir laimingesnį 
gyvenimą. Žmonės atgavo savigarbą, pasiti
kėjimą, viltį. O kai akys pamato geresnį rytojų, 
kojos randa kelią, rankos pakelia naštą. Pakilę

Vladas Bosikis, O AM

Vyskupas Motiejus Valančius

2001-jų metų vasario 16 d. sueina 200 
metų nuo vyskupo Motiejaus Valančiaus, 
vieno iš didžiųjų XIX šimtmečio Lietuvos 
asmenybių gimimo. Tamsiausiu ir tragiš-

žmonių dvasinė būklė, kultūrinis lygis ir 
tautinis susipratimas eventualiai atvedė tautą 
į savarankišką, nepriklausomą gyvenimą, tapo 
akstinu Lietuvos valstybingumo atkūrimui.

Valančiaus ganytojiška veikla siejosi su jo 
pastangomis žmonių švietimui, analfabetizmo

kiaušiu Lietuvai metu, kai caro valdžia engė 
žmones, juos trėmė į Sibirą už lietuvišką žodį 
ir raštą, griovė bažnyčias, persekiojo tikin
čiuosius, bruko slavizmą ir stačiatikybę, jis 
stojo i darbą bažnyčiai ir žmogui. Valančius ir 
jo įtakoje išauklėti  jauni kunigai mokėžmones 
krikščioniškųjų vertybių ne valdžios - rusiška 
ar ponų - lenkiška, o kaimo valstiečių - 
lietuviška kalba, lito jis išreiškė pagarbą

naikinimui, raštingumo kėlimui, spaudos, 
istorijos ir folkloro gaivinimui Tapęs vyskupu, 
jis smarkiai ėmė plėtoti pradinį mokymą 
lietuvių kalba, prie parapijų steigė mokyklas. 
Suorganizavo lietuviškų knygų spausdinimą 
Rytprūsiuose, materialiai ir organizaciniai 
sudarė sąlygas jas platinti Lietuvoje, rėmė
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Australijos lietuvių vardu sveikiname Australijos Dienos proga 
apdovanotus - Medal of the Order ofAustralia - du mūsų Bendruomenės 
nartus Janiną Vabnlieną, OAM iš Adelaidės, buvusią ALB Krašto 
Valdybos pirmininkę, ir Vladą Bnsdtf, OAM iš Melboumo, Melboumo 
Karių Ramovės pirmininką ir Melboumo Lietuvių Klubo Valdybos 
pirmininką.

Jūsų darbai ir pasiekimai Lietuvių Bendruomenėje yra geri 
pavyzdžiai mūsų jaunesnėms kartoms. --r ALB Kraštu Valdyba

ALB Garbės Teismo pranešimas
Pranešame, kad ALB Krašto Tarybos XXVII sesijoje, įvykusioje 2000 m. gruodžio 

28-30 d.d. Sytinėjuje, 2-jų metų kadencijai išrinktas AI.,B Garbės Teismas pareigomis 
pasiskirstė sekančiai: pirmininkas - Petras Bielskis, sekretorius - Donatas Dunda, 
narys - Martynas Pocius.

ALB Garbės Teismo adresas: Petras Bielskis, 58 Marlborough St., Malvern, SA, 
5061. Tel. (08) 8271 7257. ALB Garbes Teismas

Kelionės į Maskvą atgarsiai
Nesibaigia ginčai dėl ūkio ministro 

Eugenijaus Maldeikio paslaptingos 
kelionės į Maskvą. Nors ministrą remia jo 
Liberalų partija, Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas yra pasakęs, kad jis 
turėtų atsistatydinti, o premjeras Rolandas 
Paksas paprašė, kad ministro elgesį 
komentuotų saugumo departamentas. 
Ministro išlikimas savo poste šiuo 
momentu yra neaiškus.

E.Maldcikis pastaruoju metu buvo 
Prezidentūros, opozicijos ir žiniasklaidos 
dėmesio centre, paaiškėjus, kad 
organizuojant jo vizitą į Maskvą ir kai 
kuriuose susitikimuose ten su Rusijos 
naftos ir du jų bendrovių vadovybe dalyvavo 
privataus verslo atstovai, suinteresuoti 
dalyvauti bendrovės “Lietuvos dujos” 
privatizavime. Ziniasklaida sužinojo, jog 
ministras Maskvoje apsigyveno ne Lietuvos 
ambasados Svečių namuose, kaip įprasta, 
o viename prabangiausių Rusijos sostinės 
viešbučių “Hotel Baltschug Kempinski”. 
Be to, ministras, prieš vykdamas į Maskvą, 
derama forma apie tai neinformavo 
Užsienio reikalų ministerijos.

Po ministro vizito į Maskvą Vakarų 
pramonės ir finansų korporacijos valdybos 
pirmininkas Antanas Bosas pareiškė, kad

įvykių apžvalga
būtent jis suorganizavo E.Maldeikio 
susitikimą Maskvoje su Rusijos dujų 
koncerno “Gazprom” vadovais, tuo tarpu 
ministras atsiribojo nuo šių A.Boso 
pareiškimų. ABosas yra Rusijos dujas 
Lietuvoje parduodančios bendrovės “Stella 
Vitae” direktorius. Dalis šios bendrovės 
akcijų priklauso Rusijos “Gazprom”. Abi 
šios bendrovės neslepia ketinimų dalyvauti 
busimajame “Lietuvos dujų” privatizavime.

Ziuganovas piktinasi
(BNS). Rusijos Federacijos komunistų 

partijos lyderis Genadijus Ziuganovas laiko 
neteisėtais Lietuvos reikalavimus, kad 
Rusija atlygintų sovietų okupacijos metu 
padarytą žalą. Savo laiške Rusijos 
premjerui Michailui Kasjanovui jis sako, 
kad “Lietuvos vadovybė ignoruoja faktą, kad 
tuo laikotarpiu, nuo 1939 iki 1991 metų, 
centralizuotų sąjunginių kapitalinių įdėjimų 
dėka ten aktyviai tyko pramoninė ir civilinė 
statyba, buvo kuriamos ištisos pramonės 
šakos, augo gyvenamieji kompleksai, 
kultūros, mokslo ir sporto objektai’’.

Įgyvendinant praėjusią vasarą Seimo 
priimtą įstatymą dėl SSRS okupacijos žalos 
atlyginimo, Lietuva skaičiavo sovietų 
okupacijos padarytą žalą, kuri buvo 
vertinama 20 tnlrd. JAV dolerių (80 rnlrd. 
litų). Įstatymas įpareigoja Lietuvos 
Vyriausybę inicijuoti derybas su SSRS 
teisių perėmėja Rusija dėl šios žalos 
atlyginimo. Ankstesnė konservatoriaus 
Andriaus Kubiliaus Vyriausybė pavedė 
Lietuvos ir Rusijos tarpvalstybinės 
bendradarbiavimo komisijos lietuviškajai 

daliai įtraukti į darbotvarkę klausimą dėl 
sovietų okupacijos padarytos žalos 
atlyginimo. Dabartinis užsienio reikalų 
ministras AValionis yra sakęs, kad vienas 
iš naujosios Vyriausybės programos 
prioritetų yra gerinti santykius su Rusija, 
todėl žalos atlyginimo klausimą reikėtų 
kelti “labai apgalvotai”.

“Attila” jau Amerikoje
(BNS). Vasario pradžioje JAV 

televizijos žiūrovai galės išvysti vasarą 
Lietuvoje nufilmuoto filmo “Attila” 
premjerą. Šį dviejų dalių mini serialą apie 
hunų kovas užkariaujant Romos imperiją 
Lietuvos kino studijoje sukūrė Amerikos 
televizijos kanalas “USA Network”. 
Lietuvos kino studijos direktorius Robertas 
Urbonas, ką tik grįžęs iš filmo pristatymo 
Hollywoode pasakojo, kad visi filmo 
herojai - pradedant aktoriais ir baigiant 
režisieriumi - negailėjo gražių žodžių 
Lietuvai

Filme dalyvavo apie 10 (XX) statistų ir 4 
000 arklių. Romos kareivius vaidino 
Lietuvos kariai. Filmuojant “Attilą” buvo 
sukurta didžiausia Lietuvos kino istorijoje 
vientisa erdvinė dekoracija - “Apijos 
kelias”. Pasak R.Urbono, po šio filmo 
Lietuvos kino studija yra vertinama dar 
geriau.

“Šiuo metu turime apie 20 pasiūlymų, 
tarp kurių - didžiųjų kino studijų siūlymai 
kurti istorinius filmus”, sakė R.Urbonas.

Tkys geriausi menininkai
(BNS). Lietuvos dailininkų sąjungos 

premijos už 2000 metų kūrybinius 
pasiekimus atiteko Algirdui Bosui, Algirdui 
Petruliui ir Rimantui Sakalauskui. ABosui 
Lietuvos dailininkų sąjungos tarybos 

nutarimu premija paskirta už skulptūrą 
“Ilgesio paukštis”, pastatytą prie Klaipėdos 
universiteto. Algirdas Petrulis apdovanotas 
už 2000 metais surengtų parodų ciklą - 
tapybos paroda “Lietuvos aido” galerijoje 
Vilniuje, akvarelių ir pastelių paroda 
“Akademijos” galerijoje Vilniuje, tapybos 
paroda “Laiptų” galerijoje Šiauliuose, 
tapybos, akvarelių ir pastelių paroda 
“Baroti” galerijoje Klaipėdoje, tapybos, 
akvarelių ir pastelių paroda Panevėžio 
dailės galerijoje, pastelių paroda Dusetų 
dailės galerijoje. Rimantui Sakalauskui 
premija atiteko už Tabernakulį ir Dievo 
žodžio stalą Kryžių kalno pranciškonų 
koplyčioje Šiaulių rajone.

Kardinolo Sladkevičiaus muziejus
(BNS). Arkivyskupas Sigitas 

Tamkevičius ir kultūros ministras Gintautas 
Kėvišas pasirašė bendradarbiavimo sutartį, 
kuria numatoma paskutinėje kardinolo 
Vincento Sladkevičiaus rezidencijos vietoje 
Kaune įrengti ir atidaryti jo memorialinį 
butą-muziejų. Tai bus M. Valančiaus gatvės 
5-me name. Muziejus bus įrengtas bendro
mis Kauno arkivyskupijos kurijos ir Kultū
ros ministerijos pastangomis. Pagal sutartį, 
muziejų išlaikyti ir finansuoti įsipareigoja 
Kauno arkivyskupijos kurija. Kultūros 
ministerija ketina esant galimybėms iš 
dalies finansuoti muziejaus veiklos 
programas, kurioms pritars ministerijos 
ekspertai. V.Sladkevičių popiežius Jonas 
Paulius II kardinolu paskyrė 1988 metais. 
V.Sladkevičius mirė pernai.

Auga pritarimas dėl ES
Nuo praėjusių metų lapkričio
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Redaktorės skiltis}Trumpai iš visur
Vytautas Patašius

♦ Vakarinės Naujosios
Gvinėjos sukilėliai separatistai paleido beveik 
visus 17 įkaitų, pagrobtų prieš koletų savaičių.
Jie pasilaikė tik tris įkaitus deryboms su 
Indonezijos vyriausybe. Tačiau sukilėliai 
mirtinai nukankino jiems į nelaisvę patekusius 
keturis Indonezijos specialiųjų pajėgų karius.
♦ Zimbabvės diktatoriškas prezidentas 
Robert Mugabe bando nuslopinti opozicijos 
bakus. Sausio 28 d. jo vyriausybė pažadėjo 
nutildyti vienintelį išsilaikiusį nepriklausomų 
laikraštį “Daily News”, nes jis veikiąs prieš 
tautinius interesus. Tą pačią dieną ginkluotų 
vyrų būrys įsiveržė į laikraščio patalpas, padėjo 
keturias bombas ir susprogdino spaustuvės 
mašinas. Vasario 3 d. žurnalistai irspaustuvės 
darbuotojai susirinko protesto eisenai, bet 
turėjo išsiskirstyti, nes policija pagrasino 
pavartoti jėgą bei ašarines dujas.
♦ Tarptautinių sankcijų pasėkoje Lybija 
Škotijos tekmui buvo išdavusidu savo piliečius 
dėl 1988 metais virš Lockerbie Pan American 
lėktuvo susprogdinimo. Byla buvo svarstomi 
Olandijoje. Sausio 31 d. škotai teisėjai 
paskelbė teismo sprendimą. Meghrani, buvęs 
Lybijos Arabų Oro Linijos šefas Maltos oro 
uoste 1988 metais, pripažintas kaltu. Fahima, 
antrasis kaltinamasis, tos pačios bendrovės 
aukštas pareigūnas Maltoje, išteisintas dėl 
nepakankamų kaltės įrodymų.

Lybija kol kas atsisako pripažinti 
Meghranikaltu. Ji taip pat atsisako apmokėti 
nuostolius 270 žuvusių žmonių artimiesiems.
♦ Vasario 1 d. Rytų Timoro sukilėlių 
Falintil organizacija persiformavo į 
tarptautiniai pripažintą kariuomenę, kuri 
oficialiai pasivadino “Rytų Timoro Gynybos 
Pajėgos”. Į šias pajėgas priimtus karius 
apmokys Portugalijos kariniai instruktoriai 
Australija parūpino dalį ginkluotės.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL

padaugėjo pritariančiųjų greitai Lietuvos 
narystei Europos Sąjungoje (ES). Sausio 
mėnesį atliktos apklausos duomenimis, 
22.9% pasisakė už kuo greitesnį I .ietuvos 
įstojimą į ES. Pernai lapkritį greitesnę 
narystę palaikė 19.6% respondentų. 15.9% 
mano, kad Lietuvai tikslingiausia įstoti į ES 
yra 2002-2005 metais.

Remiantis apklausa, kategoriškų 
euroskeptikų šiuo metu Lietuvoje yra 
12.4%, jie niekada nestotų į ES. Dėl 
narystės laiko neapsisprendę 20.9% 
respondentų. Jęj,lilrfdabar vyktų 
referendumas, už LiejjųyĮęynarystę ES 
balsuotų 47.1 %, prieš ~^^i)?.uA ir.: 4

Kritikuoja Vytautą Šustauską^::,...
(BNS). Trys Kauno miesto tarybos 

frakcijos paragino atsistatydinti iš tarybos 
radikalizmu pasižymėjusį Lietuvos laisvės 
sąjungos lyderį bei Seimo narį Vytautą 
Šustauską. Kaip teigiama Kauno tarybos 
frakcijų pareiškime, taryboje susiklosčiusi 
padėtis yra “nenormali ir socialiai 
grėsminga”. Pareiškimą .pasirašė tarybos 
Centro, Liberalų bei. Kopąęryątorių 
frakcijų atstovai. Centro frakcijoje, ęląbar 
yra 3 nariai, Liberalų frakcijoje - 5, o 
Konservatorių frakcijoje - 7 nariai. Iš viso 
Kauno taryboje yra 41 narys.

Neseniai duotame interviu Švedijos 
televizijai VŠustauskas ne tik paniekinamai 
atsiliepė apie žydus, bet ir užsipuolė 
užsienio investuotojus, tarp jų Švedijos 
bendrovę “Vattenfall”, norėjusią 15-kai 
metų išsinuomoti skolose skęstančią 
“Kauno energiją”. Pasak kritikų, dėl tokio 
V.Šustausko elgesio Kaunas vis labiau įgyja 
uždaro, atsilikusio, besipriešinančio 
reformoms bei užsienio investicijoms

Mūsų Pastogė Nr. 6, 2001.02.12, psl. 2

♦ Vasario 1 d. Indonezijos parlamentas 
didele balsų dauguma priėmė specialios 
komisijos raportą, kaltinantį prezidentą 
Wahid korupcija. Prezidentas neteisėtai iš 
Brunei sultono priėmęs 2 mln. JAV dolerių 
dovaną. Jis taip pat esąs įveltas į 3 700 000 
JAV dolerių sumos pasisavinimą iš valdiškos 
maisto bendrovės “Bukig”.

Sekančią dieną prezidentas Wahid viešai 
atsiprašė visuomenės, kad kraštui sudarė 
rūpesčių, tačiau paneigė kaltinimus ir atsisakė 
atsistatydinti Pagal Indonezijos įstatymus, jis 
turi 90 dienų terminą, per kurį turi paruošti 
ir parlamentui įteikti savo pasiaiškinimą. 
Džakartoje vyksta triukšmingos 
demonstracijos tiek prieš, tiek už prezidentą.
♦ Indijos vyriausybė galiausiai pripažino 
pabėgėlio statusą daugiaukaip prieš metus iš 
Tibeto atbėgusiam jaunuoliui Karmapa 
I ama, vienam iš asmenų, kurį Tibeto budistai 
laiko įsikūnijusiu Buda
♦ Vasario 1 d. vėl nukentėjo Anglijos 
pakrantės puošmena - baltosios Doverio 
uolos. Į jūrą nuslydo apie 100 000 tonų žemės 
- 150 metrų pločio ir 15 metrų gylio žemės 
juosta.
♦ Buvęs JAV prezidentas Bill Clinton ir jo 
žmona senatorė Hillary kritikuojami 
žiniasklaidos, kad sau pasilaikė per daug 
dovanų, gautų per paskutinius 
prezidentavimo metus. Dabar jie paskelbė, 
kad grąžins dalį dovanų jų įteikėjams, 
išmokėdami jiems pinigais86000JAV dolerių.
♦ Vasario 1 d. Čili teisėjas Juan Guzman 
paskelbė namų areštą buvusiam Čili 
diktatoriui Augusto Pinochet, laukiant bylos 
dėl politinių žmogžudysčių 1973-1990 
laikotarpyje. A.Pinochet advokatai vis dar 
tikisi išvengti tylos, motyvuodami kaltinamojo 
sveikatos būkle.

□

miesto įvaizdį. “Tokiomis aplinkybėmis 
svarbu netylėti, kai neturintys politinės 
nuovokos gatvių triukšmadariai ima 
reprezentuoti miestų ir šalį”, teigiama 
frakcijų pareiškime. Vasario 1 d. Seimo 
pirmininkas Artūras Paulauskas kreipėsi į 
Seimo Etikos ir procedūrų komisiją, 
prašydamas įvertinti parlamentaro 
V.Šustausko pasisakymus bei jų atitikimą 
teisinėms normoms ir etikos reikala
vimams. Prieš tapdamas Kauno meru, o 
dabar ir Seimo nariu, VŠustauskas buvo 
pagarsėjęs kaip radikalių demonstracijų ir 
“ubagų žygio” rengėjas.

Kazio Gimžausko byla
(BNS). Generalinė prokuratūra vasario 

2 d. paprašė teismo pripažinti Kazį 
Gimžauską padėjus vykdyti žydų genocidą 
Lietuvoje nacių okupacijos metais ir jo 
veiksmus vertinti kaip nusikaltimą. Kartu 
valstybės kaltintojas Rimvydas Valcntu- 
kevičius per teisminius ginčus Vilniaus 
apygardos teismo paprašė nutraukti 
progresuojančiu psichikos sutrikimu 
sergančio 92 metų teisiamojo bylą, nes 
realiai atlikti bausmės jis negali. Prokuroras 
apgailestavo, kad dėl sunkiausio nusikalti
mo žmonijai - genocido - K Gimžauskas 
negalėjo atvykti į posėdžius, stoti prieš 
teismą ir suvokti bausmės. Prokuroro 
R.Valentukevičiaus manymu, KGimžaus- 
kas nusipelno gauti griežtą ir teisingą 
bausmę, tačiau dabar tai neįmanoma. 
Nutartį K Gimžausko byloje teismas skelbs 
vasario 14 dieną.

Pačiupo klastotojus
Kaip praneša “Lietuvos rytas” 

(2000.02.01), Kauno organizuoto 
nusikalstamumo tyrimo tarnyba (ONTT), 
pernai demaskavusi net keturias 
amfetamino gamybos laboratorijas, sausio 
pabaigoje likvidavo trijuose butuose

Dr. Algimantas Kabaila paskaitoje ALB 
Tarybos posėdyje sakė: (citatos pradžia) 
“Naujai atvykę lietuviai iš Lietuvos 
daugumoje į Bendruomenės gyvenimą 
jungiasi gana vangiai, o ir jų galvosena dažnai 
taip skirtinga nuo mūsų, kad mums sunku 
rasti bendrą kalbą, o bendrą kalbą rasti 
privalu” (citatos pabaiga). Žiūr. š.m. AfPNr. 
4, psl. 7 antra skiltis 2-a pastraipa 8 eilutė.

Sekančios pastraipos 7-je eilutėje 
klausiama: (citatos pradžia) “Kokie 
pagrindiniai bendruomeninio veikimo 
principai, kurių negalime atsisakyti vienybės 
vardan?

Pirmiausia, tai komunizmo nedvi
prasmiškas ir besąlyginis pasmerkimas” 
(citatos pabaiga).

Kadangi naujai atvykę lietuviai nėra koks 
nors nedalomas vienetas, o tikri gyvi žmonės 
Jonas, Petras ir pan., Redakcijos skiltyje (MP 
Nr. 3) pateikiau paprastą klausimą, kaip 
praktiškai turėtų atrodyti tas besąlygiškas 
komunizmo atsižadėjimas. Pasitikėdama 
skaitytojų jumoro jausmu, palyginimui 
priminiau pirmininką Mao ir kaip atsvarą taip 
populiariam komunistinėse šalyse raudo
najam kampeliui, paminėjau mūsų tautines 
spalvas. Jeigu tuo ką nors įžeidžiau, nuošir
džiai atsiprašau ir dar kartą užtikrinu, kad 
jokios blogos valios neturėjau.

Dr. Kabaila šiandien 5 psl išspausdintame 
rašinyje “Ar turėtume nutylėti?” į šį konkretų 
klausimą neatsako, o mano žodžius vadina 
“tipišku sovietinio stiliaus žumalizmu” ir 
teigia, kad paskaitos mintys buvo iškraipytos 
(tą anksčiau esą padaręs ir SauliusVamas).

Aš manau kitaip ir pasakysiu tik viena: 
ginčytis, kai esu užsipuolama asmeniškai, 
nuobodu ir beprasmiška,

Tame pačiame rašinyje VKabaila sako, 
kad aš esu “redakcijos kolegijos narė, kuri 
elgiasi kaip laikraščio “de facto” redaktorė.”

Na, taip, bet tik todėl, kad tokia ir esu, 

įrengtą pogrindinę dokumentų leidybos ir 
gamybos įmonę. Ji dirbo aukščiausio rango 
Kauno nusikaltėliams. Kratos truko 
septynias valandas ir buvo suimti penki 
asmenys - vyrai nuo 17 iki 35 metų. Keturi 
iš jų turi aukštojo mokslo diplomus, yra 
kompiuterių specialistai, bet oficialiai 
niekur nedirba.

Iš pogrindinės leidyklos paimti 
modernūs kompiuteriai, kopijavimo, 
spausdinimo, laminavimo įranga, įvairių 
ruošinių. Pareigūnai juokavo, kad į ONTT 
patalpas parsigabentų kompiuterių užtektų 
modernizuoti policijos darbą. Šioje įmonėje 
buvo gaminami asmens ir automobilių 
pasai, JAV vizos, policijos darbuotojų, kitų 
teisėsaugos pareigūnų, net žiniasklaidos 
atstovų pažymėjimai, aukštojo mokslo 
diplomai, įmonių buhalterinės apskaitos 
dokumentai. Jie buvo labai aukštos 
kokybės. Pareigūnai turi duomenų, kad 
sulaikytieji pagamino dokumentus, kuriais 
pasinaudoję nusikaltėliai pernai ir anksčiau 
įvykdė kelis garsius nusikaltimus. Manoma, 
kad klastotojus globojo garsios nusikaltėlių 
gaujos.

Baustasis vadovaus boksui
Lietuvos bokso federacijai (LBF) ėmė 

vadovauti kaunietis Remigijus Daškevičius, 
kuris prieš kelerius metus buvo teistas už 
turto prievartavimą. 33 metų Daškevičius 
1989 metais organizavo Kaune veikusią 
“daškinių” grupuotę, vėliau buvo teistas ir 
dar neseniai buvo kriminalinės policijos 
įskaitoje. Kauno nusikaltėlių rate žinomas 
Daškės pravarde, jis pakeitė buvusį LBF 
vadovą, vidaus reikalų eksministrą 
Vidmantą Žiemelį.

Kaip dienraščiui “Respublika” sakė 
Lietuvos kūno kultūros ir sporto 
departamento direktorius Rimas 
Kurtinaitis, departamentas negali kištis į 
sporto šakos federacijos, kuri yra 
visuomeninė organizacija, reikalus. Tačiau

labai ačiū. Žinoma, dirbu ne viena.
Kadangi kiekviename numeryje 

rašomos Skilties praktiškai beveik 
neįmanoma suderinti su visais Redakcinės 
kolegijos nariais, nuo šiol ji vadinsis ne 
Redakcijos, o Redaktores skiltis.

Pabaigai - linksma naujiena: Sydnėjuje 
atsirado dar vienas naujai atgimęs lietuvis! Tai 
Steve Kryžius; praėjusį sekmadienį jį 
nufotografavau klubo bibliotekoje drauge su 
ten budėjusią Pajauta Pullinen. Maryland 
gyvenantis ir dirbantis 30-metis gydomojo 
masažo specialistas, tik neseniai susigrąžino 
lietuvišką pavardę (jo tėvas buvo ją pakeitęs į 
Keating).

Paveiktas savo tetos Irenos Stumbrienės, 
kuri apsilankiusi Lietuvoje tenai rado net 70 
jiems giminingų šeimų, Steve ėmė mokytis 
lietuviškai, sakė dabar taupąs kelionei į 
Lietuvą, įstojo į mūsų klubą, dalyvavo a.a. 
Leono Urbono pomirtiniame pagerbime. Sis 
renginys jam labai patikęs, ypač tas, kad 
apeigos buvusios pagoniškos. Klube jam irgi 
viskas patinka, lietuviai esą labai draugiški ir 
malonūs, valgiai nepaprastai skanūs.

Iki šiol jis savo bobutės kepto kugelio 
gaudavo tik Vasario 16-sios proga. r_b_

R.Kurtinaitis sakė nemanąs, kad boksas, 
vadovaujamas nusikaltėlių autoriteto, 
atsidurs “už ribos”.

Naujas policijos vadovas
Prezidento dekretu, sausio 24 d., 

naujuoju policijos vadovu buvo paskirtas 
Vytautas Grigaravičius. Keletą dienų vėliau 
policijos darbuotojams jį pristatė Vidaus 
reikalų ministras Vytautas Markevičius. 
V Grigaravičius yra ilgai dirbęs Alytuje - 
pradėjęs kaip apylinkės inspektorius, tapo 
miesto policijos vadovu. Prieš dvejus metus 
jis pradėjo dirbti Vidaus reikalų 
ministerijos organizuotų nusikaltimų 
tyrimo tarnybos vadovu. Pernai 
V. Grigaravičius buvo paskirtas šalies 
kriminalinės policijos vyriausiuoju 
komisaru.

Gyventojų surašymas
Balandžio 8 d. prasidės visuotinis 

Lietuvos gyventojų bei būstų surašymas ir 
truks 8 dienas. TUo metu Statistikos 
departamente dirbs apie 15 000 žmonių. 
Surašinėtojai dirbs 19 kalendorinių dienų. 
Vienam surašinėtojui mieste teks apklausti 
350 gyventojų, kaimo vietovėje - 250 
gyventojų. Šiemet gyventojų surašymui 
atlikti yra paskirta 26 mln. litų. Pasak 
departamento direktoriaus Petro Adlio, 
apie 70% šios sumos bus skirta apmokėti 
surašinėtojų darbui. Jo teigimu, visą 
surašymo organizavimui reikalingą įrangą 
padeda įsigyti tarptautinės organizacijos. 
Departamentas skelbia, jog ne mažiau 
svarbu surašymui parengti gyventojus. Šiuo 
metu baigiama parengti gyventojų 
surašymo radijo reklama, apie visuomenės 
informavimą taip pat ketinama kalbėtis su 
visomis televizijos stotimis. Pirmieji 
surašymo rezultatai bus paskelbti praėjus 
pusei metų nuo gyventojų surašymo, tai yra 
šių metų spalį.

□
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Lietuvos Baleto Bičiulių popietė, 
surengta Ramonos Rataitės-Zakarevičic- 
nės ir Liudos Apinytės-Popenhagen, 
lankytojus supažindino su Lietuvos baleto 
ir jo bičiulių veikla. Sekė šokiai: vaikų 
tautiniai bei lietuvių kilmės balerinos Sally 
Wiks meistriška moderniųjų šokių 
interpretacija, o Juozo Songailos entuzias
tiška polka akordeonu papildė programų. 
Programa nesiekė tobulumo aukštybių, bet 
paprastu nuoširdumu linksmai nuteikė 
žiūrovus. Staiga prisiminiau, kaip prieš 40- 
45 metus mes, “Dypukai” išreikšdavom 
savo troškimą “veikti lietuviškai”, išlaikyti 
savo kultūrą lietuviškoj “saloj” Australijos 
“plačioj jūroj”: paprastai, bet nuoširdžiai. 
Ir kaip patikdavo visiems: jauniems ir 
seniems, dalyviams ir žiūrovams! Tai buvo 
geri laikai...

Jaunųjų Talentu Vakarą, deja, man 
teko praleisti. Teatro spektaklio nesiryžau 
žiūrėti dėl priežasčių, minėtų prieš dvejus 
metus. Choro Švente taip pat praleidau 
sąmoningai, atsižvelgdamas į savo kritiką 
prieš dvejus metus.

Tai ką daryti, kad ALD kultūrinės 
programos pagrindiniai renginiai (teatro, 
choro ir tautinių šokių šventės/vakarai) 
pasiektų tobulesnį, patrauklesnį lygį? Kaip 
išvengti Australijos lietuvių išeivijai gręsian
čio kultūrinio dinozauriškumo?

Reikia:
* Naujų formų;
* Prisitaikyti prie esamų sąlygų.
Telieka tie patys reiškiniai: daina, šokis, 

muzika, teatras, poezija, proza. Tai mūsų 
kultūros esminiai elementai. Bet 
pritaikykime juos skirtingame formate.

Vieną galimybę siūliau prieš dvejus 
metus. Gal nesuerzinsiu skaitytojų 
pakartodamas tai, ką tada rašiau:

Vienas siūlymas... tai, kad vietoj masinių 
chorų ir tautinių šokių irjiems skirtų atskirų 
švenčių, ruošti pasirodymus ANSAMBLIU 
formate. Kiekvienas Australijos lietuvių 
‘‘didmiesčių”(Adelaide, Sydney, Melbourne) 
iš savo geriausių kultūrinių pajėgų galėtų 
sudaryti ansamblį ir supinti spektaklį. 
Suderinant “balsingus” dainininkus su 
šokėjais, su vaidyba, su jaunais ir vyresniais 
kultūrinių reiškinių “talentais”, pateiktų 
žiūrovams įdomią viso vakaro programą. 
Tada galima paskirti per ALD-as po vieną 
vakarą kiekvienam “didmiesčiui". Tarp 
gruodžio 27-tos ir 30-tos - keturi vakarai. 
Taigi, ketvirtą vakarą skirti mažesnių kolonijų 
(Geelong, Canberra, Hobart, Perth, 
Brisbane) ansamblių, grupių ar pavienių 
talentų pasirodymams, kurie būtų kuklesni.

Kultūrinio Lietuvos gyvenimo nuotrupos
Isolda Poželaitė-Davis, AM

Neapsiriksiu teigdama, kad kultūrinis 
gyvenimas sostinėje ir didesniuose provincijos 
miestuose yra gajus ir įdomus. Vilniuje veikia 
29 meno galerijos. Be to, proginės parodos 
vyksta ir kituose sostinės rūmuose. Kaime yra 
10 meno galerijų, Šiauliuose - net 5, iš kurių 
teko pamatyti kelias. Labiausiai patiko 
“Laiptų galerija”. Sprendžiant iš metinio 
kalendorinio bikleto, Lietuvoje yra stiprių 
tapytojų. Parodų temos yra betarpiškos, 
atstovaujančios modernizmo pakraipą. O 
kartais paveiksluose atsispindi minčių ir 
pojūčių srautas. Paminėsiu tik Giedrės 
Riškutės drobę “Aukštyn”, kuri man sudarė 
tiesiog modemiško kiniečių peizažo įspūdį. 
Ar ne sutapimas, kad tik neseniai teko gilintis 
į Vidos Kabailienės kinietiško stiliaus 
gamtovaizdžius, siekiančius nepasiekiamų 
aukštumų, o paskui ko? Dievybės? Galerijos 
direktorės Janinos Ališauskienės įvadinės 
mintys taikliai apibūdina 2000-ųjų metų 
projekto temas.

“Baigiasi antrasis tūkstantmetis... 2000 
metų po Kristaus.. (Šiuo projektu) bandome 

O jei mažesnė kolonija paruoštų didesnio 
masto spektaklį, jai skirti visą popietę.

Kad nekiltų pagunda kokio nors miesto 
Ansamblio dalyviams, atlikus savo 
programų, tuoj pat grįžti namo, nelaukus 
ALD galo, duoti visų miestų Ansambliams 
akstiną sukurti kuo įdomesnę, tobulesnę 
programą, kad tiesiog priviliotu žiūrovus. Juk 
visi viešai pasirodantys asmenys, ypač 
kultūrininkai, jei jie pasitiki esą talentingi, 
nori būti matomi ir įvertinti kuo gausesnės 
publikos. Panašiais motyvais per sekančias 
ALD-as duoti skirtingų dalą kiekvienam 
miestui, kad neišsivystytų nuobodi rutina.

Ansamblio stiliaus veikla Australijos 
lietuviams ne naujiena. Joje jau pasižymi 
Melbourn’o lietuviai visuomenininkai. 
Mažesniu mastu ir Sydnėjaus.

Aš tikiu, kad tokie ansambliniai 
spektakliai išvystytų sveiką ir labai reikalingą 
“kultūrinę” konkurenciją tarp mūsų kolonijų. 
O sveika, tyra konkurencija sužadintų 
Australijos lietuvių kultūrinės išraiškos 
tobulumo siekį,, kuris dabar gerokai 
apsnūdęs nuobodaus pasikartojimo 
snauduliu. Tai duotų progos kūrybingiems 
režisieriams - gal net jauniems - įnešti naujų 
idėjų mūsų lietuviškon veiklon ir, gal 
svarbiausia, išlaisvintų mūsų visuomenę nuo 
jau šabloniškų ALD-ų kultūrinių ritualų.

Nereikia bijoti naujovių, net radikalių. 
Kai kas turi “mirti”, kadkas nors tinkamesnio 
“gimtų”. Evoliucija taip veikia. O be 
evoliucijos, mums, išeivijos lietuviams - ne 
tik Australijoje - gręsia dinozaurų likimas.

Pilnai suprantu, kad čia tik viena 
galimybė. Žmonės, su platesne vaizduote 
ir patirtimi negu mano, be abejo, galėtų 
pasiūlyti kitų, įvairesnių kultūrinės veiklos 
tobulinimo priemonių.

Svarstant šį siūlymą per ALB Krašto 
Tarybos sesiją Sydnėjuje buvo iškelta 
abejonė, kad “neturime režisierių”, kurie 
pajėgtų tokius spektaklius suruošti. Tačiau 
pagalvokime. Jųyra. Adelaidėje-Vytautas 
Opulskis ir kiti, kurie rengė(-ia) šiupinius, 
literatūros vakarus, jaunimo vaidinimus. 
Sydnėjuje - Liuda Apinytė-Popenhagcn ir 
jos vyras Ron, kurie stato teatro veikalus 
ne tik su Sydnėjaus australais, bet yra 
aktyvūs ir lietuvių visuomenėje. Taip pat 
Sydnėjuje yra Helmutas Bakaitis, 
Australijos teatre išgarsėjęs režisierius ir 
aktorius. Neužmirštamas jo įnašas 
(maždaug apie 1972 metus), kai Adelaidėje 
buvo ruošiamas “ansambliškas” pasirody
mas, kurį pavadinome: “Poezija, Daina, 
Žvakių Šviesa”. Tas vakaras tikrai 
skambėjo ir spindėjo.

Melbourne ansambliai jau sėkmingai 

atsakyti į mums lemto laiko klausimus... 
formos, spalvos, linijos, minties ir garso kalba.. 
(Tačiau)... Tik viena-Meilė-vienija visus- 
projekto sumanytojus ir kūrėjus”.

Palangoje lankiausi skulptoriaus Antano 
Mončio namuose-muziejuje. Kaip atgijo 
skulptoriaus darbai antro aukšto restauruo
tose salėse! Deja, dar ne visos patalpos 
įrengtos. Namai-muziejus išgyvena sunkų 
momentą. Laimei, dar atsiranda mecenatų, 
kurie laiku ištiesia pagalbos ranką, sydnėjiškio 
Kazimiero Butkaus aukos dėka, pavyko 
aptvarkyti pirmame aukšte parodoms skirtą 
patalpą. Spalio 28 d. čia įvyko naujos parodos 
atidarymas. Gavusios Dailininkų sąjungos 
rekomendaciją, šešios jaunos dailininkės iš 
Vilniaus eksponavo savo kūrybą. Parodos 
tema - “Fbtoantropologija”. Paroda turėjo 
neblogą pasisekimą. Nors metų laikas buvo 
vėlyvas, bet susirinko nemažai palangiškių ir 
suvažiavo antra tiek svečių. Vertėtų dar 
paminėti, kad šiose patalpose vyksta irateityje 
vyks vaikų menoparodos.Tad pamažu pildosi

Literatūros ir poezijos vakaro dalyviai (iš kairės):FJena Jonaitienė, JurgisJanavičius, 
Aldona Prižgintaitė, Liuda Popenbagen, Genovaitė Kazokienė, Zita Prašmutailė, 
Juozas Almis Jūragis, Darius Gakas, Birutė Prašmutaitė, Jadvyga Viliūnienė, Rita 
Mačiulaiticnė, Aldona Veščiūnaitė, Birutė Kymanticnė, Onutė Maksvytienė,Viktoras 
Ratkevičius, Rymantė Geli. Vytauto Vaitkaus nuotrauka

veikia: reikėtų tik praplėsti jų mastą. 
Prisimenu, kaip kadaise Melbourno 
jaunimas pastatė rock operą “Pakštuma”. 
Rcžisieriško talento yra. Lietuviams 
netrūksta vaizduotės ir kūrybingumo (tai 
patvirtina šių ALD Meno paroda)! Ko gero 
atsirastų net modernių, kompiuterių ir 
video amžiuje brendusių, vaizduotę 
turinčių ir režisūroje sugebančių jaunuolių. 
Kaip būtų įdomu sujungti modernią 
techniką su lietuvių liaudies (tikrąja 
prasme, ne sovietiška!) tradiciniais 
reiškiniais. Štai kultūrinė evoliucija!

Baigiant, iškelsiu dar porą ansamblio 
formato kultūrinės veiklos praktiškų 
aspektų:

L { ansamblį gana lengva įjungti 
įvairaus amžiaus dalyvius, nuo vaikučių iki 
bobučių ir senelių. Vaikai, apsupti 
vyresniųjų kultūrinės veiklos, neišvengia
mai bus paveikti, sužavėti. Aš gerai 
atsimenu, kaip dar būdamas mokinukas 
buvau įtrauktas (iš pradžių per prievartą) į 
literatūros vakarus. Kokia garbė maišytis 
su prityrusiais, Adelaidėje pripažintais 
kultūrininkais. Gal maišiausi labiau “po 
kojom”, bet man nebuvo tai svarbu: jaučiau 
tik pasididžiavimą, kad buvau “priimtas” į 
tokios aukštuomenės tarpą. Tada niekam 
nebūčiau to pripažinęs! Tik daug vėliau 
suvokiau gilią tiesą, kuri nulėmė mano 
sąmoningą įsitraukimą į lietuvišką 
visuomeninę, vėliau ir bendruomeninę 
veiklą: Australijos  plačioje jūroje visad liksiu 
maža žuvytė, o lietuviškame prūde, galiu būti 
didelė žuvis. Tada lietuviškoje veikloje 
radau savo gyvenimo prasmę ir 
pasitenkinimą. Drįskime rodyti savo 

skulptoriaus Antano Mončio siekiai: pairti 
Palangoje meno centrą. Tbko girdėti, kad2001 
m. Prano Domšaičio paveikslų kolekcija bus 
persiųsta iš JAV į Klaipėdą, kur bus jos pastovi 
vietovė. Kokia tai bus laimė mūsų pajūriui: 
ekspresionistas Pranas Domšaitis Klaipėdoje, 
o savo šaknų nepamiršęs modernistas 
Antanas Mončys Rilangoje!

Maždaug tuo pačiu laiku Kaune vyko 
Vytauto Eigirdo tapybos paroda.

Vilniuje teko matyti nuostabią parodą 
“Krikščionybė Lietuvos mene”. Tai neperse
niausiai atrasto Vilniaus Katedros sakralinio 
lobyno dalis. Kokia prabanga švyti relikvijo- 
riai, monstrancijos, bažnytinės taurės, rūbai! 
Nepaprastu puošnumu išsiskiria skoningoji 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kanclerio 
ir Vilniaus vaivados Gcranainių grafo Alberto 
Goštauto dovanota monstrancija (1535 m). 
Gaila, kad Radvilų rūmuose nebepamačiau 
dr. Genovaitės Kazokienės dovanotos 
“Išeivijos ir Ramiojo vandenyno čiabuvių 
meno kolekcijos”. Rūmai buvo uždaryti dėl 
patalpų šildymo sunkumų. Visur trūksta 
pinigų!

Vilniaus baletų programos pasirinkimas 
kiek nuvylė: “Gulbių ežeras”, “Kopelija, 

vaikams lietuviškos veiklos kilnų, dvasią ne 
tik praturtinantį, bet ir patenkinantį kelią!

2. Gerai susirepetavusiam ansambliui 
nereikėtų per pačias ALD-as ilgų, 
erzinančių repeticijų, kurios taip trukdo 
kitiems renginiams (tektų tik susipažinti su 
salės ypatybėmis). Liktų laiko paremti 
sporto žaidynes, aplankyti draugus, ramiai 
susirinkti kitoms organizacijoms 
(profesinėms ir religinėms) ir iš svetur 
atvykėliams turistams. Kiek iš dalyvių per 
šias AI. Dienas Sydnėjuje turėjo laiko 
patirti šio miesto unikalias ypatybes: 
Darling Harbour, Circular Quay, Operos 
rūmus, perplaukti uostą su Manly Ferry, 
pasimaudyti ar bent pabraidyti Bondi 
Beach, pavaikštinėti po Watson’s Bay ir 
South Head nacionalinį parką, aplankyti 
La Perouse, kur buvo statomas Mission 
Imposible 2 filmas, apžiūrėti Olimpinį 
kaimelį ir Stadium Australia ar, pagaliau, 
pasigardžiuoti puikiuose Sydnėjaus 
restoranuose? Ir kiek iš tų dalyvių to 
negalėjo padaryti dėl negailestingų, dalinai 
beprasmiškų repeticijų?

Ar ne laikas pabandyti naujoves? 
Nesibijoti? Neieškoti kliūčių? Siekti išvadų 
iš pesimistiškų prognozių šešėly blėstančios 
Australijos lietuvių ateities? Nuleidę 
rankas ir toliau tęsdami dabartinę, 
šablonišką lietuvišką kultūrinę veiklą - 
nepasieksimo to, ko sąmoningai mąstantys 
ir rimtai susirūpinę lietuviai trokšta: 
Australijos lietuvių prieauglio išlikimo 
lietuviais.

Antanas Stepanas

“Silfidė”, “Miegančioji gražuolė”, “Don 
Kichotas”, “Gisele”. Jau ne kartą matyti 
baletai Australijoje ir svestur. Tačiau labai 
gailėjausi, kad neteko pamatyti “Eglės, žalčių 
karalienės”.

Nacionalinio Kremliaus baleto spektaklis 
“Meilės alegorija” nepaprastai nuvylė, o 
Vladimiro Vasiljevo, Maskvos choreografo 
pastatytas baletas “Romeo ir Džiuljeta”, pagal 
W.Shakespeare tragediją ir Sergejaus 
Prokofjevo muziką, buvo labai aukšto lygio. 
Solistai AMolodovas atliko Tbbaldo partiją, 
o Merkucijų suvaidino V.Fadejevas. Abu 
puikūs, tačiau tikrosios šio baleto žvaigždės 
buvo Eglė Špokaitė - lyrinė, trapi, bet 
jaunatviškumo nestokojanti Džiuljeta ir 
ispanas Ygor Yebra - aistringo temperamento 
Romeo. Jiems abiem Vakarų pasaulyje nėra 
daug lygių. Neatsiliko nuo solistų ir 
kordebaletas.

Kauno muzikiniame teatre matytas 
RČaikovskio “Spragtukas” nepaliko didesnio 
įspūdžio. Vilniaus ir Kauno baletų ansamblių 
lygis labai skiriasi. Atmintyje pastarasis liko 
kaip ne pirmaeilis baleto kolektyvas.

(bus daugiau)
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“Panemunės” rajoninė skautų atovykla
Antanas Laukaitis

dos nugalėtoja tapo “Dzūkija” su savo 
vadovais (paminėti aukščiau) ir dalyviais 
Nikolcta Maksvytytc, Dominyku Gaku, 
laike Kains, Kristoferiu Kavaliausku, Kate 
Kazokaite, Sarah Markowskei, Kristute 
Milvydaite, Vytuku Milvydu, Marta 
Lukaityte, Alana Rountree, Max 
Sankausku, Saba Sankauskaite, Magdalina 
Soulos, Simonu Talansku ir Mantu Zėgeriu.

Visiems jiems buvo uždėti specialūs 
pergalės vainikai. Vainikais apdovanoti ir 
kiti gerai pasirodę sportininkai, t Jžgesinus 
“olimpinę” ugnį, stovyklos vadovas 
Jeronimas Belkus oficialiai uždarė gražiai 
pavykusią sporto olimpiadą “Panemunės” 
stovykloje.

Po žaidynių nuleidus vėliavą, salėje vyko 
“Pergalės” vakarienė. Šį kartą visi dalyviai 
sėdėjo prie stalų apkrautų jau ne 
stovykliniais, bet labiausiai mėgstamais 
valgiais, specialiai atvežtais iš Gosfordo. 
Patarnavo vyresnės skautės ir skautai. Tai 
buvo tikrai didinga puota vaikams, o po jos, 
kaip olimpinis statutas reikalauja, vyko 
smagi diskoteka.

Jau paskutinį šeštadienio vakarą po 
vakarienės, nemažai tėvų išsivežė savo 
vaikus namo. Autobusu išvažiavo ir didelė 
Melbourne stovyklautojų grupė.

Pradžioje, kol nebuvo artimiau

Pabaiga, pradžia “MP” Nr. 4,5.

Maršo garsams aidint pražygiavo visos 
4-rios grupės ir sustojo prieš balkoną.

Olimpiados vadovė ir pranešėja buvo 
Elena Erzikov.

Įžygiavus sportininkams, iš tolimesnio 
miško pradėjo bėgti sporti-ninkai su 
“olimpine” ugnimi, kurią paskutinis 
perėmė ir specialų žibintą balkone uždegė 
brisbanietis Raimondas Mališauskas.

Vėliau visų keturių grupių atstovai ■■ 
atnešė stovyklos “olimpinę” vėliavą, kuri 
su kitomis grupių vėliavomis buvo 
pakabinta stovyklos salės balkone. 
Perskaičius lietuvių ir anglų kalba dalyvių 
ir teisėjų priesaikas, sveikinimo ir 
atidarymo žodį tarė stovyklos vadovas 
Jeronimas Belkus, palinkėjo visiems geros 
sportinės sėkmės.

Varžybos vyko dvi dienas. Buvo tikrai 
labai gražu ir įdomu stebėti atskiras rungtis, 
žaidimus, kovą vandens balionais ir kita. 
Tomis dienomis visiems pagerėjo apetitas, 
todėl virėjai turėjo'daugiau paruošti 
limonado, arbūzų ir ypač - ledų.

Olimpiados uždarymas vyko taip pat 
iškilmingai ir gražiai. Vadovei Elenai 
pakvietus stovyklos viršininką Jeronimą, jis 
padėkojo išsirikiavusiems sportininkams už 
gražų pasirodymą ir pranešė, kad olimpia-

“Olimpinę” ugnį atneša Raimondas Mališauskas ir olimpiados vadovė Elena Erzikov.
Antano laukaičio nuotrauka

susipažinta, keletą dienų tarp vaikų 
nesimatė tarpusavio draugystės, jie laikėsi 
atokiau, bet paskutinę dieną kai kam net 
ašarėlės ritosi, buvo keičiamasi adresais, 
ant stovyklinių marškinėlių dedami parašai, 
daromos nuotraukos ir aiškiai matėsi, kad 
tai buvo viena, graži lietuviška šeima.

Pasilikę apie 50 skautų su vadovybe dar 
uždegė paskutinį stovyklos laužą, gražiai 
dainavo. Kaip ir kiekvieną vakarą laužo

metu, kai tik skautai uždainuodavo, būrys 
kukabarų medžiuose taip pat pradėdavo 
savo dainas. Taip ir šį vakarą jos paskutinį 
kartą atsisveikino su mūsų stovykla 
“giedodamos”. O jau kitą dieną - sekma
dienį, pavalgę paskutinius pusryčius bei 
viską gražiai sutvarkę ir mes palikome šį 
gražų “Kariong” stovyklos mišką.

Tai buvo puiku!

Atkelta iš 1 psL
bibliotekas, padėjo knygnešiams. Tuo tikslu 
pats parašė ir išleido eilę knygų religinėmis, 
istorinėmis ir didaktinėmis temomis. Verti 
prisiminti jo beletristiniai kūriniai: “Palangos 
Juzė”, “Mikė melagėlis”, “Guvus Vincė”, 
“Geroji Onelė” bei kiti prozos raštai Jis rašė 
paprastai, patraukliai, labai vaizdingais 
liaudies žodžiais bei išsireiškimais. Įdomus ir 
reikšmingas jo tautosakos rinkinys-posakiai, 
patarlės, papročių aprašymai. Jo tvirtinimu, 
“lietuvių liaudies kūrybayra ne tik savarankiškas 
ir gyvybingas reiškinys, bet ir tvirčiausias tautinės 
kultūros pamatas, be kurio neįmanomas ir 
pačios tautos atgimimas”.

Pasaulio I jetuvių Bendruomenės Valdyba 
šiam jubiliejui paminėti sukūrė keletą 
projektų. Jų tikslas yra plačiau atskleisti 
M.Valančiaus krikščioniškąsias ir 
humanistines idėjas bei iškelti jo skatinamas 
vertybes, kurios kėlė žmonių dvasią, tvirtino 
jų charakterį, jungė juos į bendrą tikslą ir tuo 
padėjo pagrindą Lietuvos valstybingumo 
atstatymui bei įtvirtinimui. PLB įsteigė dvi 
vienkartines stipendijas išeivijos studentams 
- už disertaciją ir už rašinį - mokslinę studiją 
apie vysk. Motiejų Valančių pasirinkta tema. 
Pavyzdžiui, M.Valančiaus asmenybė bei 
laikmetis; jo vieta, veikla ir įtaka Lietuvos

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Stasio Montvido piešiniai ir žodžiai

North Kronuloj po kurortą 
Vaikšto Dulkė su pana. 
Nuostabi panelė Morta 
Meilės Pijui kupina.
Dulkė baigia susiprasti: 
“Reiks su Morta apsivesti!”
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formavimosi procese; jo įnašas kuriant ir 
formuojant tautinę švietimo sistemą; jo 
literatūrinis palikimas. Medžiagos rinkimas 
turėtų būti atliktas Lietuvoje. Studentus 
kuruoti sutiko Lituanistikos Katedros Illinois 
universitete Čikagoje prof. dr. Violeta 
Kelertienė ir Vytauto Didžiojo universiteto 
prof. Egidijus Aleksandravičius. Vertinimo 
komisijoje taip pat sutiko dalyvauti pn>f. dr. 
Giedrius Subačius. Stipendijoms skiriama $3 
000 už disertaciją, $1000 už studiją - mokslo 
darbą.

PLB taip pat įsteigė premiją už išeivijoje 
sukurtą originalų darbą laisva tema apie vysk. 
Motiejų Valančių, jo kūrybą ir/arpropaguotas 
idėjas. Pavyzdžiui, “Blaivybė M.Valančiaus 
raštuose”; jo apysakų inscenizavimas; 
literatūrinių veikėjų posakiai su iliustracijomis; 
jo kalbos žodyno, vaizdingų išsireiškimų 
paaiškinimai-pamokos; tautosakos, patarlių 
iliustracijos; to laikmečio - knygnešių, 
pasipriešinimo lenkponiams, žandarų 
pergudravimo nuotykiai, atsispyrimas 
nudvasinimui ir nutautėjimui, istorijos - 
geografinių vietovių iliustracijos bei kita. Tai 
galėtų būti elektroninis puslapis, CD-ROM, 
vaizdajuostė, kompaktinis diskas, muzikos, 
teatro ar rašyto žodžio kūrinys, plakatų - 
reklamų serija, netgi “komikų” knygelė ar 
kitas originalus darbas, iškeliantis

Savo dukterį paslėpęs 
Kamarėlėj po palėpe, 
Piktas senis - tikras krienas 
Pijaus neima į žentus. 
Dulkė nutarė vis viena 
Be Mortelės negyventi.

M. Valančiaus skatintas moralines vertybes. 
Šią 1000 dolerių premiją sponsoriuoja 
Labdarių Draugija, vadovaujama dr. Lino 
Sidrio, nes šios organizacijos veikla taip pat 
pagrįsta M. Valančiaus idėjomis.

Darbai turi būti atlikti iki mokslo metų 
pabaigęs, 2003-jų bitželio.

Informaciją teikia Gabrielius Žemkalnis, 
PLB atstovybė Lietuvoje, Gedimino pr. 53, 
LR Seimo 111 rūmai, Vilnius 2002,I jetuva, 
e-mail: plbav@rc.lrs. lt ir Laima Žliobienė, 
1500 Lake Shore Dr. South, Barrington, IL 
60010, USA, e-mail: lzlioba@hotmailcom

Laima Žliobienė
PLB valdybos narė kultūros reikalams
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Sporto klubo “Kovas” metinis narių susirinkimas 
įvyks sekmadienį, kovo 25 dieną, 4 vai. po pietų Lietuvių Klube, Bankstown.

Dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas. 2. Prezidiumo kvietimas. 3. Tylos minutė 

pagerbti mirusius narius. 4. Praėjusių metų susirinkimo protokolo skaitymas. 
5. Pirmininkės pranešimas. 6. Iždininkės pranešimas. 7. Revizijos Komisijos 
pranešimas. 8. Sporto sekcijų vadų pranešimai. 9. Diskusijos dėl pranešimų. 
10. Naujos valdybos rinkimai. 11. Klausimai ir sumanymai. 12. Susirinkimo 
uždarymas.

Praėjusioje Sporto šventėje dalyvavo 127 “Kovo” sportininkai!!! Būtų gražu, 
jei dalis jų sudalyvautų ir metiniame susirinkime. “Kovo” Valdyba

I
I 
I
I
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Lyg vaiduoklis šiurpulingas, 
Lyg vidurnakčių šešėlis, 
Pasiryžęs žūt-būtingai, 
Slenka Dulkė Pijušėlis 
Išvaduoti karalaitę, 
Užrakintą kamaraitėj.

Dėmesio - loterija
MP buvo skelbta, kad Lietuvių 

Dienų metu organizuojama loterija, 
skirta paremti Lietuvos našlaičius. 
Loterijos prizas - Susan Dryžos 
dyksniuotas apklotas “Prisimenant 
vasarą” - laimingąjam turėjo atitekti 
Naujų Metų naktį.

Kadangi nebuvo parduotas 
pakankamas bilietų skaičius, loterija 
pratęsta iki vasario 18 dienos. Ačiū 
visiems, jau nusipirkusiems loterijos 
bilietus. Tikimės, kad kad atsiras ir 
daugiau norinčių paremti Lietuvos 
našlaičius.

Bilietai bus traukiami Sydnėjaus 
lietuvių Klube iš karto po Vasario 16- 
sios minėjimo.

Moterų draugija

Koks bjaurus siurprizas vėliai: 
(Nesibaigia mano bėdos) 
Vieloj Mortos kamarėlėj - 
Labai piktas tėvas sėdi. 
Žinau, kur telefonuoja, 
Bėgsiu! Duok, Dievuli, kojas!
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Aliutės kampelis
Iš vieno - šimtas!

Iš vieno krikščioniško vardo galėjo susidaryti dešimtys ir net šimtai pavardžių. Na, 
įdomumo dėlei papilsiu dar pluoštą pavardžių, pasidariusių iš Jono: Joncikis, Jonikas, 
Jonėnas, Jonynas, Janonis, Janiūnas, Jonužis, Jonulis; o iš jų - Jonikaitis, Janulaitis, 
Janulionis ir Jenulionis, Janulynas.

Kai žmonės, lenkų įtakoje, ėmė mėgdžioti jų pavardes, atsirado Janekas, Janušauskas, 
Janiševičius, Janauskas, Janavičius. Kai lenkų kunigų įtakoj ir patys vardai sulenkėjo 
(pasidarė Janko, Jančy, Jas), atsirado ir pavardės Jankus, Jankauskas, Jančiauskas, Jončys, 
Jončcvskis, Jasonis, Jasiulis, Jasiukaitis, Jasinskas.

Apsigyvenusių Lietuvoje rusų Ivanų vaikai tapo Ivoniais, Ivonaičiais, Ivanauskais, 
Ivinskiais, Ivaškevičiais, o iš mažybinio Ivano - Vanios - atsirado Vanauskas.

Iš vokiško Jono (Ilans), numetus, numetus lietuvių seniau netariamą “H”, dabar 
turime Ancą ir Oncių, Anokį, Ancevičių ir Onusaitj. Iš mažybinio vokiško Hanschen 
turime Enčių, Enskį ir Enskaitį.

Čia suminėjau tik vieną kitą iš Jono kilusią pavardę. Iš Motiejaus (Mateus), kuris 
atėjo dar prieš masinį krikštą, turime Motiejūną, Matiejaitį; iš lenkiško Mataušo turime 
Matijošaitį, Matišiūną; iš sutrumpinto Mato turime Mataitį, Matuką, Matukonį, Matulį, 
Matulaitį, Matulevičių, Matūzą ir daugelį kitų.

Jokūbas mums davė Jokūbaitį, Jakubėną, Jokubyną, Jokubonį. Iš Baltraus turime 
Baltrukonj, Baltrūną, Baltrukėną, Baltrušaitį, o iš senesnės formos Bartolomeus (Bart) 
turime Bartašių, Bartkų, Bertulį, Bartašką.

Juozapo (Juzefo) palikuonys tapo Juozapaičiais, Juzėnais, Jusupavičiais, Juozaičiais.

(lj REDAKCIJOJ P AITO

Arliirėtume Nutylėti?
Sugriuvus pagrindinei komunistinės 

propagandos platintojai, Sovietų Sąjungai, 
būtų galima manyti, kad nebėra aktualu 
kalbėti apie komunizmą Deją taip nėra, nes 
komunizmo virusas gyvas ir toliau bando 
sklisti mūsų tarpe.

Savo paskaitoje, skaitytoje Sydnėjuje, 2000 
12 29, ALB Tarybos 27-tosios Sesijos Atstovų 
Suvažiavime, tarp kitko, paliečiau ir 
idcalogines bendruomenės gaires bei 
įsijungimą trečiosios emigracijos bangos 
lietuvių į mūsų visų bendruomenę. Kelios, 
kiek galima sutrumpintos citatos iš tos 
paskaitos:

Naujai atvykę lietuviai iš Lietuvos 
daugumoje į bendruomenės gyvenimą 
jungiasi gana vangiai, įtad] mums sunku rasti 
bendrą kalbą o bendrą kalbą rasti privalu

(...) Vienybė dažnai suprantama 
neteisingai - vienybė nėra nuomonių 
tapatybė, o sugebėjimas dirbti kartu, turint 
skirtingas nuomones, bet sugebant rasti 
pakankamai bendrų svarbiausių principą 
Kokie pagrindiniai bendruomeninio veikimo 
principai, kurių negalime atsisakyti vienybės 
vardan?

Pirmiausia, tai komunizmo 
nedviprasmiškas ir besąlyginis pasmerkimas. 
(...) Mes turime teisę ir pareigą ne tik savo 
tarpe, bet ir plačiau pasaulyje garsinti 
komunizmo nusikaltimus mūsų tautai ir 
mums, ne savo valia ar geresnės duonos 
ieškant, atsidūrusiems už savo gimtojo krašto 
ribą Komunistinė okupacija fiziniai sunaikino 
Lietuvos geriausius žmones, (...) užteršė 
Lietuvos žmonių galvoseną (...) visokiais 
būdais metų metais šmeižė užsienio lietuvius. 
(...) Mums atsisakyti kalbėti apie komunizmo 
padalytas skriaudas “nepolitiškumo” vardan, 
būtų visiškai nelogiška ir nepateisinama, 
(citatos pabaiga).

Pirmoje po Tarybos sesijos “Mūsų 
Pastogėje”, Australijos Lietuvių 
Bendruomenės laikraštyje, Dr Saulius Varnas 
paskaitą komentavo taip (cituoju):

[Paskaitininkas] palietė naujųjų ateivių 
iš Lietuvos problemą-sunkumus rasti bendrą 
kalbąsujais. [...]Jisiškėlėdvisąlygas,bekurių

Pora a
Nuoširdžiai dėkodamas dr. Vytautui 

Donielai už taip gražų aprašymą apie 
mane, noriu padaryti porą mažų pataisymų: 
1943 metais baigęs Kauno IV-ąją 
Gimnaziją buvau 17 metų. Tais pačiais 
metais buvau sugautas ir išvažiavau į Darbo 
Tarnybą Vokietijoje. Dirbdamas Australijos 
pašte niekada “supervisor” pareigų 
neturėjau. . . , , ...Antanas Laukaitrs 

bendradarbiavimas su naujaisiais ateiviais 
neįmanomas. [Pirmoji jų] tai besąlyginis 
komunizmo pasmerkimas, (citatos pabaiga).

Gaila, kad Dr Varnas taip iškraipė 
paskaitininko mintis dar prieš paskaitos tekstą 
išspausdinant “Mūsų Pastogėje”. Jokios 
“sąlygos” nebuvo statomos, tiktai pasilaikyta 
teisė ir gal net moralinė prievolė pasmerkti 
komunizmo ideologiją pagal kurią buvo 
sukurta viena klaikiausių šių laikų žmogaus 
teisių pažeidėjų, Sovietų Sąjungą kuriai 
tegalėjo gal prilygti tik nacių “Trečiasis 
Reichas”.

“Mūsų Pastogės” redakcijos kolegijos 
narė, kuri elgiasi, kaip laikraščio “de facto” 
redaktorė, ponia Rita Baltušytė, išsireiškė kur 
kas aštriau (rituoju):

... Buvo pareikšta mintis, kad ALB gali 
bendrauti tik su tais neseniai iš Lietuvos 
atvykusiais lietuviais [...] kurie besąlygiškai 

■ pasmerks komunizmą. [...] Kaip praktiškai 
turėtų atrodyti tas besąlygiškas komunizmo 
atsižadėjimas? Gal tiktų pirmininko Mao 
metodai? Ar gal reikėtų įrengti geltoną-žalią- 
raudoną kampelį su kokia klaupka, kur 
naujasis lietuvis galėtų viešai muštis į krutinę, 
kad jam komunizmas “niet-niet”.(ritata 
baigta).

Tipiškas sovietiško stiliaus žumalizmas. 
Ne tik iškraipomos paskaitos mintys, nes ten 
tikrai nebuvo siūlyta apriboti “bendrauti” su 
betkuo, bet ta pačia proga darpasityčiojama 
iš lietuviškų tautinių simbolių, iš trispalvės, iš 
simbolių už kurių teises daug kraujo išlietą 
daug įvairių skriaudų iškentėta. Negana to, 
tai daroma iš Redakcijos Skilties platformos, 
kuri iš ties paprastai reprezentuoja ne 
redakcijos, o leidėjų nuomones.

Taip pat nenorėčiau, kad mūsų priešai 
galvotą kad pasityčiojimu gali užgniaužti 
balsus tų, kurie skaudžiai jaučią komunizmo 
padarytą didžiulę skriaudą Lietuvai, kurie 
smerkė, smerkia ir smerks komunizmą ir jo 
pasėkas.

Dr. A. KabaBa, Canberra.

(Aukščiau skelbiamas sutrumpintas 
laiškas autoriaus skaitytas per A. Siuto nulijo 
valandėlę Čikagoje 2001.01.19. Red.)

įtaisymų
Gustavui suėjo d augelio garbingų metų 

sukaktis. Smagiai su jo šeimyna ta proga 
atšventėme. Liudviko Jedinrino Rhezos ten 
nebuvo. Atsiprašau jų abiejų, kad spaudoje 
minėdamas vieną sukerčiau jo vardą su kito 
vardą Nemanyčiau, kad ką “apstačiau”, 
bet jei taip, atleiskit man užklaidą.

Matyt, kad ar pedaug švęstą arsenstą 
o gal ir abu atvejai

Edis Lipšys

CALL FOR PAPERS 
ll*b Baltic Studies in Australia Conference 

DEAKIN UNIVERSITY 
Geelong

Friday 5“, Saturday 6“ & Sunday 7“ October 2001
Following the success of the IO“1 Conference in September 1999, the committee 

has completed planning for the next conference. An initial call for papers has so 
far elicited a number of responses from scholars based in Australia and overseas.

We wish to hear from scholars who desire to present a paper on some aspect of 
Baltic Studies. This is necessarily quite broad and previous papers have dealt with 
issues in Linguistics and Literature, Cultural Studies, History & Geography, Sociology, 
Politics and Musicology.

Papers given at previous conferences are published by Prof. Trevor Fennell of 
Flinders University as Hallie Studies in Australia. Volumes I & II are available and a 
3rd volume is in preparation.

Other articles of interest in this field of studies can be found in Journal of Baltic 
Studies [AABS, USA] and Lithuanian Papers [TULSS, Uni. of Tasmania], copies of 
which are held by the Secretary. AABS [Latvia & USA] has a website which is also a 
rich resource for intending speakers. It can be found on:

http://www.balticstudics-aabs.lanct.ly
It is customary to have at least one section of the conference devoted to junior 

scholars’ papers, students both undergraduate & graduate, are encouraged to participate.
This conference is being held in Geelong, a friendly and welcoming city. A number 

of concurrent exhibitions and social functions are being arranged, including a display 
of Baltic authors’ works from Deakin University’s Multicultural Collection.

Title and 200 word abstract of a 20-minute presentation should be 
communicated to the Secretary by 30 June 2001, whereupon a presenter’s 
registration pack will be forwarded.

CONTACTS FOR FURTHER INFORMATION
Conference website: http://homc.iprimus.com.au/cjrcilly go to “aabs” logo 
President: Dr. Didis Ozolifiš 221A Rathmines St., Fairfield Victoria 3078
ph: 03 94861491 e: uldis@languagesolutions.com.au
Secretary: Dr. Edward Reilly PO Box 3016 Geelong Victoria 3220 
ph: 03 52232106 e: e reilly@iprimus.com.au 

-.............. —

PAJIJAKO X PLJ KONGRE/O DALYVIAI
Didžiausią įspūdį man padarė Lisos 

Jungaitytės pasiryžimas prakalbą pasakyti 
lietuviškai (tą kalbą ji pasirašė angliškai, 
kiti jai išvertė ir ji lietuviškai perskaitė). 
Kongreso metu sužinojau, kad yra daug 
daugiau lietuvių, išsisklaidžiusių po pasaulį, 
negu kad buvau manęs.

Kongresas buvo puikiai organizuotas 
bei pravestas. Be abejonės, žadu dalyvauti 
sekančiame kongrese, nes labai svarbu 
palaikyti glaudžius ryšius su asmenimis 
visame pasaulyje, su kuriais turime bendras 
kultūrines tradicijas.

Internetas yra tikrai geras įrankis, 
lengvai bus galima palaikyti ryšius su visais 
iki sekančio Kongreso.

Vincas Čižiūnas
(Studentas, 20 m. Virginija, JAV)

Iš Kongreso programos man geriausiai 
patiko Harbour Cruise ir Studijų Dienos. 
Per Kongresą patyriau, kad visi išeivijos 
lietuviai susiduria su panašiomis 
problemomis, bandydami pritraukti kuo 
daugiau jaunimo į bendruomenės darbą.

Bendraudamas su lietuvišku jaunimu 
turėjau progos patobulinti lietuvių kalbą 
pajutau, kad visi esame panašūs ir labai 
gerai sugyvenome. Kongresas sudarė 
sąlygas lietuviškam jaunimui susirinkti, 
pabendrauti ir pasikalbėti temomis, kurios 
aktualios lietuviškų bendruomenių ateičiai. 
Jau pats laikas mums - jaunimui įsijungti 
į bendruomenių darbus. Jei mes 
nedirbsime, tai kaip lietuvybės darbai bus 
tęsiami? Šiame Kongrese susidraugavau su 
jaunimu iš, Vokietijos, Čikagos, Toronto, 
Cleveland© ir nors išsiskyrėme, bet 
palaikome ryšius ir esu tikras, kad vėl 
susitiksime sekančiame Kongrese.

Vytas Brazaitis
(Web Designer, 22 m Melbourne, 

Australija)

Atitaisymo atitaisymas. MP Nr. 4 A-Laukaičio straipsnyje “Panemunės" skautų 
stovykla, išvardinant stovyklos virėjus nebuvo paminėtas jau antrus metus virtuvėje 
praktiką atliekantis Mark Wilson, o per klaidą paminėtas M. Atkinson. MP Nr.5 tūpusiame 
atitaisyme Marko pavardė ir vėl buvo neteisingai parašyta.

Gerbiamo Marko Wilson ir visų MP skaitytojų dvigubai atisprašome. Red.

Kongresai suriša lietuvius iš viso 
pasaulio. Labai įdomu buvo išgirsti kitų 
įdėjas ir nuomones. Didžiausią įspūdį man 
paliko lietuvybė ir paaiškėjo, kad dar daug 
darbų reikia atlikti.

Aš tikiuosi, kad mano dalyvavimas 
Kongrese padės mūsų bendruomenei 
pritraukti jaunimo. Tikiuosi dalyvauti 
sekančiame Kongrese ir iki tol esu 
pasiryžusi palaikyti e-mail ryšius su šiais 
kongresantais. Ateityje siūlyčiau, kad 
atstovams būtų suorganizuota daugiau 
turistinių pramogų.

Kristina Jonušaitė
(Studentė, 20 m., Chicago, JAV)

Šiais laikais vienintelis Kongreso tikslas 
- duoti progos lietuviams iš viso pasaulio 
susitikti ir socialiai pabendrauti. Nors 
nemanau, kad mano dalyvavimas Kongrese 
duos bendruomenei naudos, bet galvoją 
kad mano įspūdžiai iš šio Kongreso 
paskatins jaunimą dalyvauti sekančiame 
Kongrese kartu su manim.

Stovykloje “Dookie College” labai 
nustebau, kai mums belošiant golfą 
pasirodė kengūra. VB alaus negalima 
sulyginti su bet kokiu alum namie.

Gaila, kad JAV ir Kanados kongresan- 
tai už kai kuriuos parengimus mokėjo 
brangiau, pvz. už Naujų Metų balių, 
uždarymą, negu australiečiai. Aš nieko 
prieš, kad Pietų Amerikos ir Rytų Europos 
dalyviai mokėtų pigiau, bet Australijos 
jaunimas turi pinigų, be to jiems nereikėjo 
tūkstančius išleisti lėktuvo kelionėms...

Po IX Kongreso mažai palaikėme 
ryšius, nors buvo malonu vėl susitikti su 
buvusiais kongresantais Lietuvoje ir 
Australijoje. Galbūt per lithchat susirišim.

Aidas Kuolas
(Studentas, 22 m., Los Angeles, JAV)
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"S F-O RT ASi
50-oji Sporto Šventė

This special Jubilee Sporto Šventė was 
made very special by the great number not 
only of competitors, but also of spectators. 
For the Opening Ceremony we had in 
excess of 200 spectators. The atmosphere 
was great in spite of the extremely hot day.

The Centre Court was decorated with 
the different Club emblems and later with 
the Club flags. The Opening Ceremony was 
conducted by KOVAS President Nita 
Wallis. This Sporto Šventė was opened by 
our own distinguished sportsman Vincas 
Binkis. This was accompanied by the 
release of a mass of helium filled balloons 
in yellow, green and red. They rose to the 
stadium ceiling

The games began.
We had great difficulty in 

accommodating the greater number of 
teams that were entered, particularly in the 

men’s basketball section. 
This was a real test of 
stamina for the men as 
they had to play two or 
more games a day.

The competition was 
intense and maybe due 
to this fact we had a few 
more injuries than usual. 
It has been decided that 
at future Sporto Šventės 
a St. Johns Ambulance 
person must be in 
attendance.

Apart from the
action on the courts, another popular place 
was just outside the Stadium, where a Bar- 
b-q and “cool drinks” bar was operating 
The food and drinks were organised and 
run by Gražina Newman ably assisted by 
any KOVAS member that the Committee 
could “entice” to help. We certainly missed 
“Tėvas” Juraitis, who used to volunteer for 
the chefs job. All of this activity took place 
under canvas daily erected by Michael 
Šcpokas and his helpers.

These Sporto Šventės that arc held in 
conjunction with Lietuvių Dienos, are great 
in that more people tend to participate. But 
the downside is that all evenings are taken 
up by cultural festivities and not a single 
one is free, where the Sporto Šventė 
organizers can hold a function to help cover 
the expenses of running such a Šventė. This 
year was particularly bad in this respect, in

Km <'

VYTIS 
Geelong

Nita Wallis
KOVAS President

Vytauto Vaitkaus nuotraukose (iš viršaus 
pagal laikrodžio rodyklę): Australijos lietuvių 
sporto veteranai - garbės nariai ir jaunimas.

that there was another organisation taking 
part, namely Jaunimo Kongresas.

'lb hire the hall eg. for Folk dancing or 
Choir is only for one day each, whereas 
just for the basketball and volleyball - we 
had to hire the Stadium for 5 days. They 
cost over $2 500. And then on top the 
referees - a further $3 392. Wc are very 
grateful to the Lietuvių Dienų Rengėjų 
Grupė, for donating $2 000 towards our 
expenses.

Wc would also like to extend our thanks 
to all who participated either as 
competitors or as spectators.

I would personally like to thank my 
Committee for all the hard work that they 
have done during the Sporto Šventė as wcD 
as during the year.

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

Tęsinys, pradžia MP Nr. 1-2
Mūsų Kūčių stalas nebebuvo papuoštas 

kaip kitais metais. Rusų komunistai 
uždraudė švęsti Kūčias ir Kalėdas.

“Jeigu komunistai ką nors pagaus prie 
Kūčių stalo, nubaus be pasigailėjimo”, - 
prieš dieną nugirdau kalbant suaugusius.

Tboj pribėgau prie Stasės paklausti, ką 
tai reiškia. Truputį pagalvojusi, ji man 
atsakė: “Komunistai yra bedieviai ir 
nekenčia kalėdinių tradicijų.”

Šiais metais pirmą kartą nevažiavome 
į bažnyčią bernelių mišioms. Man buvo 
pikta, kad komunistai neleido turėti net 
Kalėdų eglutės. Mūsų namas nekvepėjo 
švelniu miško kvapu ir nebegalėjau grožėtis 
blizgančiais papuošalais tarp spygliuotų 
eglutės šakų. Pasigedau ir vaškinių, 
mirksinčių žvakučių, kurios Kūčių stalą 
apšviesdavo švelnia šviesa.

Po skubiai pavalgytos vakarienės mama 
nuvarė mus, vaikus, miegoti, o suaugusieji 
patamsyje dar ilgai kalbėjosi.

Per visus mokslo metus mokytoja 
įtikinėjo, kad Dievo nėra ir tvirtino, kad 
kunigai - patys baisiausi buržujai iš visų, o 
eiti į bažnyčią - tai didžiausias nusikaltimas, 
kokį mes galėjome padaryti.

“Žmonės, kurie vaikšto į bažnyčią ir 
klauso kunigo pamokslų, turi būti 
nubausti,” - dažnai kartojo ji.

Girdėjau kaimynus šnibždant, kad kai 
kurie kunigai iš aplinkinių parapijų buvo 
suimti, kankinti ir apkaltinti esą liaudies, 
priešai. Tuo tarpu mano tėvas ir kiti 
ūkininkai ir toliau įvairiausiais būdais buvo 
pesekiojami viršaičio Briedžio.

Žiemos metu tėtis ir Jonas, nežiūrint 
draugų komunistų trukdymo, turėjo 
prižiūrėti gyvulius, taisyti ratus, pakinktus 
ir vežti iš miško kuro malkas.

Šaltus žiemos vakarus leisdavome mūsų 
didelėje, šiltoje virtuvėje. Prieblandoje 
mama uždegdavo žibalinę lempą ir 
pastačius vidury virtuvės, taip 
pragiedrindavo mums ilgas žiemos naktis.

Vakarais tėvas iš linų, užaugintų ūkyje, 
sukdavo virves. Paruošti linus virvėms ar 

audimui, buvo ilga ir sudėtinga eiga, kuri 
reikalavo daug darbo. Nurovus rudenį 
linus, pirmiausia reikėjo iškulti sėmenis. 
Po to linų stiebai buvo mirkomi prūde tol, 
kol nupūdavo sumedėjusi dalis. Tada 
ištraukę juos šlapius ir apipuvusius klojo 
ant pievos. Tai buvo dvokiantis ir nešvarus 
darbas. Po kelių savaičių apdžiūvę linai 
būdavo vėl surinkami ir nuvežami į pirtį. 
Ten prie užkurtos krosnies juos galutinai 
išdžiovindavo. Vyrų darbas buvo sulaužyti 
linus ir išmušti iš jų medieną. Mama ir 
Stasė dirbo tik prie šukavimo ir rūšiavimo. 
Ploniausi ir blizgantys linai būdavo 
atidedami verpimui, o pakulos (antros 
rūšies linai) buvo naudojamos virvėms 
sukti.

Kartais Jonas į virtuvę parsinešdavo net 
šakes ir grėblius taisyti, o kitais kartais 
aštrindavo pjūklus, kirvius ir raukdavo 
nagines. Vieną vakarą pradėjau zirsti: 
“Padaryk man nagines irgi? Prašau... Labai 
gražiai prašau.”

“Mergaitės nenešioja naginių. Tai vyrų 
apavas.”

“Man nesvarbu, aš vis tiek jų noriu.”
“Ale, nustok erzinti žmogų. Eik padėk 

mamai,” - tėvas apibarė mane.
Ta vakarą stebėjau Joną klojantį jaučio 

odą ant virtuvės grindų. Pastatęs ant jos 
koją, jis pėdą apibrėžė ant odos. Tada aštriu 
peiliu išpjovė du tokius pat gabalus, išmušė 
skyles aplink jų kraštus ir įmetė į vandens 
kibirą išmirkyti.

“Kodėl tu taip darai? - paklausiau jo iš 
tolo.

“Eikše, tu išdykėle,"-pašaukė jis mane.
Po sekundės stovėjau šalia jo, 

tikėdamasi sužinoti naginių raukimo 
paslaptį.

“Pačiupinėk šitą gabalą, Ale,” - ir, 
ištraukęs iš vandens, jis pertraukė slidžia 
oda man per pirštus.

“Oi... Kaip bjauru... Oi,” - sušukau, 
šluostydamasi ranką į suknelę.

“Rytoj, dar esant odai minkštai ir 
šlapiai, aš visas skyles pakraščiuose suversiu 
virvute ir tada surauksiu, pritaikydamas sau 

prie kojos,” - kantriai man aiškino.
“Bet, Jonai, kodėl tik vyrai nešioja 

nagines?”
“Ale, aš jau tau sakiau neerzinti 

žmogaus,”- tėvas tryptelėjo koja į grindis 
ir nuvarė mane į lovą.

Apart virimo ir namų ruošos mama ir 
Stasė žiemą turėjo ir kitokių darbų. 
Vakarais jos verpė vilnas ir linus. Mama 
buvo labai gera verpėja ir galėjo suverpti 
linus plauko plonumo. Kartais net ir aš 
gaudavau pasukti ratelį. Kaip man tai 
patiko... Oi... Oi... Tada sėdėdama prie jo 
įsivaizduodavau verpianti linus lyg būčiau 
buvusi ta užburta mieganti karalaitė pasakų 
krašte.

Žiemos dienomis mama ausdavo. Aš 
labai džiaugdavausi, jei mane pasišaukdavo 
padėti suverti audeklo užmatus. 
Skirstydama plonus siūlus ir paduodama 
juos mamai į rankas suvėrimui per nytis ir 
skietą, jaučiausi didelė ir gudri.

Mamos austi rankšluosčiai ir staltiesės 
buvo labai vertinami mūsų kaimynystėje. 
Siuvėjas, kuris ateidavo mūsų apsiūti, be 
galo gyrė jos austas medžiagas. Kai kuriuos 
audinius ji margindavo tautiniais raštais, o 
kitus vasaros metu balindavo saulėje, 
paklojusi ant žolės.

Eiti į mokyklą žiemos metu buvo 
smagu. Pakeliui buvo daug užledėjusių 
pelkių ir upelių. Niekada negalėjau 
atsispirti nepačiuožusi ant ledo su savo 
gražiomis beržo klumpaitėmis, kurias tėvai 
buvo nupirkę turguje. Taigi grįždama iš 
mokyklos, klykaudama čiužinėjau nuo 
vieno prūdelio iki kito, o šaltas vejas degino 
skruostus, skatindamas aplakstyti visas man 
žinomas užledėjusias balas.

Vieną dieną atsiminiau mažą pelkę už 
kalniuko, kur dar šią žiemą nebuvau 
čiuožusi. Širdis suplazdėjo džiaugsmu ir 
nieko nelaukusi pasileidau jos link. 
Nepasižiūrėjusi greitai užšokau ant ledo ir 
jau buvau nučiuožusi iki vidurio prūdo, kai 
trakšt, trakšt subraškėjo ir aš iki pažastų 
atsidūriau sušalusiame vandenyje. 
Šaukdama pagalbos kapsčiausi į krantą, bet 
niekas manęs negirdėjo ir nematė. 
Kiekvieną kartą, kai bandžiau užlipti ant

ledo, jis lūžo ir aš vėl slydau į šąlantį 
vandenį. Po kurio laiko man vis dėlto 
pasisekė pasiekti krantą.

Diena buvo labai šalta. Kai priėjau 
mūsų sodybą, vien tik mano kojos judėjo. 
Drabužiai buvo sustirę į ledą, jaučiausi lyg 
ledinė statula.

“Niekada nečiuožk ant naujai užšalusio 
ledo,” - pakeliui į namus ausyse zvimbė 
tėčio žodžiai.

Iš baimės, kad jis nesužinotų ir 
negaučiau į kailį už neklausymą, atsidūriau 
prie gyvulių tvarto. Eidama pro Avietės 
ėdžias, kur ji buvo pririšta, jau buvau 
beeinanti prisiglausti prie jos kūno 
pasišildyti, bet mama pamatė mane per 
langą. Neturėdama kitos išeities, grįžau į 
vidų pasipasakoti savo nuodėmes.

Keista, bet mama ant manęs nesibarė. 
Vaikai niekada nežino, už ką jie gauna lupti 
nuo tėvų, pagalvojau drebėdama nuo 
šalčio. Be žodžių ji greitai perrengė mane 
sausais drabužiais ir pasodino ant suolo 
šalia šiltos krosnies. Pati sukinėjosi aplink 
plytą, virdama specialią žolių ir degtinės 
arbatą, kuri išgydydavo mus nuo visko, 
pradedant sloga baigiant plaučių uždegimu.

“Aš negabu šito gerti... Taip baisu... 
Prašau, tik nedaug- aš stūmiau puodelį 
nuo lūpų. Bet kaip visada, mama vaizdavo 
negirdinti to, ko ji nenorėjo girdėti.

“Tūri viską išgerti... Viską. Ta arbata 
tave sušildys. Gerk, bus viskas gerai,” - 
ragino ji, prispaudusi puodelį man prie 
lūpų.

(bus daugiau)
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Leono Urbono paskutiniojo atsisveikinimo ir pagerbimo metu atsisveikinimo žodį tarė: dr. Genovaitė Kazokienė, Lietuvos 
Respublikos garbės Generalinis konsulas Viktoras Šliteris, dr. Vytautas Doniela, Antanas Laukaitis ir dr. Kazys Kemežys.

Įvairių autorių poeziją skaitė: Vytautas Juška, Rymantė Geli, Genovaitė Kazokienė, Viktoras Ratkevičius ir Jadvyga Viliūnienė.
Raudojo raudotojos: Vincė Antanaitienė, Elvyra Belkienė, Jadvyga Dambrauskienė, Gražina Hurba, Genovaitė Kazokienė ir 

Martina Reisgienė.
Muzikinę dalį tvarkė Kęstutis Ankus.
Ąžuolų girliandas nupynė Jadvyga Viliūnienė.
Šermenis paruošė Genovaitė Kaspcraitienė.
Visiems prisidėjusiems ir visiems atėjusiems į Leono Urbono pagerbimą nuoširdus ačiū.

Genovaitė Kazokienė
Nuotraukose (viršuje kairėje): Leono Urbono paskutinio pagerbimo Lietuvių klube scenos dekoracija, centre - dailininko 

autoportretas, kairėje urna su velionio pelenais; (viršuje dešinėje): vakaro rengėja Dr Genovaitė Kazokienė (antra iš kairės) su a.a. 
Leono artimaisiais. Iš kairės: giminaitės Nijolė Usankienė ir Neringa Lisankaitė-IIojrup, buvusi žmona Elena ir sūnus Aras.

Genovaitės Kazokienės nuotraukos

Dėmesio!
Norite pasiųsti į Lietuvą originalią 
dovaną?
Norite nusipirkti sau atmintiną 
suvenyrą?
Yra proga pigiai įsigyti likusių XXI 
ALD daiktų:

marškinėlių su emblema (įvairių 
dydžių) - $10

XXI ALD leidinį-$2 
metalinių ženkliukų - $2.

Visa tai galite nusipirkti Lietuvių 
Klubo bibliotekoje sekmadieniais nuo 
1 vai. p.p. iki 3 vai. p.p. arba užsisakyti 
paštu, pridėjus pašto išlaidas.

XXI ALD Rengėjų Grupė

X Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
nutarimai

Sydnėjus, 2000 m. gruodžio 31 d.
1. INFORMACIJOS ĮGAUSIMAIS X
PUK

1.1 įpareigoja PUS Valdybą prie PI JS 
interneto puslapio pridėti nuorodas į 
lietuviškas profesines draugijas;

1.2 įpareigoja PUS Valdybą paruošti 
centrinį veiklos kalendorių bei jį reklamuoti;

1.3 skatina kraštų US bendradarbiauti 
su LSU (Lietuvos studentais užsienyje);

1.4 skatina kraštų US pateikti I.SU ir 
PUS tinklapiams informaciją apie US veiklą 
ir savo šalį pagal LSU sukurią modelį.
2 LITUANISTINIO ŠVIETIMO 
KLAUSIMAIS X PUK

2.1 kreipiasi į Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentą prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės, prašydamas plėsti 
tautinių meno kolektyvų vadovų ir 
lituanistinių mokyklų mokytojų kursus 
Lietuvoje, pakviečiant dalyvauti ir Vakarų 
kraštų atstovus;

22 kreipiasi į Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentą prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės, prašydamas 
surengti neakivaizdinius korespondencinius 
lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir pan. 
kursus;

23 įpareigoja PUS Valdybą platinti 
informaciją apie Hamiltono vyskupo 
M. Valančiaus lituanistinės mokyklos paruoštą 
lietuvių kalbos mokymo CD-ROM programą 
bei, reikalui esant, kitas lietuvių kalbos 
mokymo programas;

24 įpareigoja kraštų US skleisti 
informaciją apie jaunimo ir studentų vasaros 
kursus Ijetuvos universitetuose bei Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 
bei Mokslo ir studijų departamento 
informacijas;

25 ragina viso pasaulio lietuvius remti 
Vasario 16-osįos Gimnaziją.beį skatinti 

jaunimą mokytis šioje švietimo įstaigoje.
3. KULTŪROS KLAUSIMAIS XPLIK

3.1 skatina PUS Valdybą kartu su 
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentu 
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
suorganizuoti lietuvių jaunimo kultūros dienas 
Lietuvoje;

3.2 įpareigoja PUS Valdybą surengti 
jaunimo sąskrydį Lietuvoje po Dainų ir šokių 
šventės 2002 metais;

3.3 skatina kraštų US, 
bendradarbiaujant su PLB ir atitinkamomis 
institucijomis, rūpintis užsienio lietuvių 
jaunimo religijos, kultūros, švietimo ir sporto 
poreikiais;

3.4 pripažįsta, kad lietuvybė įvairiai 
suprantama, priklausomai nuo aplinkybių. 
Tikra lietuvybė - asmeninis apsisprendimas, 
kurį svarbu aktyviai išreikšti;

3.5 pripažįsta, kad lietuvybė labiausiai 
išugdoma šeimose ir lituanistinėse mokyklose 
bei skatina tolesnį vaikų auklėjimą lietuvybės 
dvasia
4. ORGANIZACIJOS KLAUSIMAIS X 
PUK

4.1 ragina PLIS Valdybą aplankyti 
silpnai veikiančias 1 JS bei jas remti;

4.2 ragina PUS Valdybą bei kraštų US 
Valdybų pirmininkus dalyvauti PLB 
pirmininkų suvažiavimuose;

4.3 ragina kraštų US Valdybas 
informuoti LB ir PLB apie savo veiklą;

4.4 kreipiasi į PLB Valdybą ir LB 
Valdybas prašydamas finansiškai ir moraliai 
remti US;

4.5 kreipiasi į PLB Valdybą prašydamas 
paruošti informacinį leidinį, kuriame būtų visa 
informacija apie lietuvių žiniasklaidą 
(laikraščius, radijo laidas, interneto puslapius) 
už 1 jetuvos ribų;

46 skatina kraštų US skelbti apie savo 

veiklą lietuviškoms organizacijoms, 
veikiančioms jų krašte;

4.7 kreipiasi į PLB, JAV LB ir PUS 
prašydamas padėti JAV US atgaivinti savo 
veiklą;

4.8 skatina US bendradarbiauti su 
jaunesniąja ir vyresniąja karta;

4.9 skatina PUS narius įsijungti į 
profesines lietuvių draugijas;

4.10įpareigoja LIS Valdybas informuoti 
PUS Valdybą apie veiklą savo kraštuose;

4.11 skatina kiekvieną LIS Valdybą savo 
kraštuose išsirinkti užsienio reikalų sekretorių, 
kuris palaikytų ryšį su kitomis US;

4.12 skatina PUS narius dalyvauti kitų 
US rengiamuose susitikimuose;

4.13 skatina US vienetus įtraukti naujai 
atvykusį ar studijuojantį jaunimą iš Lietuvos į 
savo bendruomeninę veiklą;

4.14kreipiasi į Australijos US 
prašydamas pokongresinį “Jaužinių” žurnalo 
numerį išsiųsti visiems X PLIK atstovams;

4.15 siūlo AUS leidžiamą žurnalą 
“Jaužinios” paskelbti PUS oficialiu leidiniu, 
kuris būtų leidžiamas kartą per metus;

4.16 prašo PUS ir kraštų US remti, 
užsiprenumeruoti ir platinti “Jaužinias”;

4.17skatina PUS Valdybą su US 
palaikyti Intcrnetinį ryšį;

4.18 įpareigoja PUS Valdybą išnagrinėti 
Lietuvos jaunimo atstovavimo klausimą PUS 
Valdyboje ir PUK
5. RYTŲ EUROPOS KRAŠTŲ IJS 
ĮGAUSIMAIS X PUK

5.1 ragina kraštų US geriau pažinti 
Lietuvos etnines žemes, jų kultūrinį paveldą, 
pagal galimybes organizuojant ten stovyklas, 
sąskrydžius, pažintines ekskursijas;

5.2 skatina PUS Valdybą pagal 
galimybes remti studijų ir darbo keitimosi 
programas tarp Vakarų, Rytų Europos ir 
I jetuvos.
6. XI PUK IR NAUJOS PUS 
VALDYBOS KLAUSIMAIS X PUK

6.1 skelbia, kad išrinkta nauja PUS 
Valdyba (iki XI PUK); jos nariai: Sonia 

Houle iš Kanados, Stasys Kuliavas iš Kanados, 
Federico Mahnc iš Argentinos, Aras Mattis 
iš JAY Daina Šlitcrytė iš Australijos, Matas 
Stanevičius iš Kanados, Virginija Valcnskaitė 
iš Lenkijos ir Irena Žukauskaitėtiš Kanados.

' ■' 6.2 įpareigoja Vokietijos ir Lenkijos LIS 
suruošti XI PI JK Vokietijoje, Lenkijoje ir 
Lietuvoje 2003 arba 2004 metų vasarą;

6.3 įpareigoja P1JS Valdybą pagal 
poreikius ir galimybes kviesti dalyvauti XI 
PUK iš Lietuvos ne mažiau kaip 5 asmenis;

6.4 įpareigoja PLIS Valdybą paruošti 
PUK atstovo pasiruošimo vadovą.
7. X PUK DĖKOJA

7.1 Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdybai ir jos pirmininkui Vytautui 
Kamantai už moralinę paramą;

7.2 Australijos Lietuvių Bendruomenei 
už moralinę ir finansinę paramą bei sveikina 
visus XXI Australijos Lietuvių Dienų dalyvius;

7.3 Lietuvos Respublikos Prezidentui 
Valdui Adamkui už globą;

7.4 Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
Valdybai ir jos pirmininkui Rimui Baliuliui 
už prasmingą darbą;

7.5 X Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso Ruošos komitetui ir jos pirmininkui 
ftetrui Šurnai ir vicepirmininkui l jnui Šeikiui;

7.6 X Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso patarėjams ir pagalbininkams 
HenrikuiAntanakSui (Australija), Raimondai 
Bojažinskyloiog .(Lietuva), Gabijai 
FVtrau.skicnei‘(Kanada), kun. Edžiui Putrimui 
(Kanada), kurt Antanui Saulaičiui (Lietuva), 

' Albinui Šurnai (Australija), Sauliui Varnui 
(Australija), Gabrieliui Žemkalniui 
(Australija);

7.7 Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentui prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės, Lietuvių Fondui, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Fondui, Australijos 
I letavių Fondui; Kanados I letavių Fondui, 
Kanados J.ietuvių Bendruomenei ir visiems 
kitiems rėmėjams;

7.8 Pasaulio lietuvių žiniasklaidai už 
suteiktą galimybę nemokamai reklamuotis.

Plainway Funerals
Affordable Funerals with dignity and pride over 25 years experience in the 

Funeral Industry. Vast experience in Multicultural Funerals including the 
Lithuanian Community. Funerals arranged in the comfort of your own home 
or at our offices at Sefton.

24hr service 7 days a week.
Contact: Bruce on 9823 0919 or Steven on 9864 6893

Bossley Park I Fairfield, Blacktown, NSW.
Proudly Australian Owned

lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje
mūsyvisyirdkalas

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

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 
Foundation Inc. 44 - 50 Errol St, North Melbourne, Vic. 3051. 
Tbrint klausimų, galite skambinti Algui Šimkui tel. (03) 9578 4319.
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBE
Rimantas Vcnckutonis (Paralimpiados 

dalyvis) siunčia nuoširdžiausius linkėjimus 
draugams ir pažįstamiems Australijoje, 
džiaugiasi, kad metų pabaigoje dar spėjo tapti 
seneliu - jo sūnui gimė dukrytė Neringa.

Malonu matyti Genovaitę Bakaitienę, 
prisidėjusią prie klubo bibliotekos darbuotojų.

Pernai bibliotekoje talkino Adolfas 
Griškauskas, Lilė Gaidžionienė, Dalia 
Donielienė ir Jadvyga Dambrauskienė. 
Bibliotekos vedėjos Jadvygos Burokienės ir 
klubo direktorių vardu, esame jiems dėkingi 
už įdėtą darbą.

Sausio 15 d. Bibliotekos bičiulių būrelis 
išsirinko naują valdybą: M.Reisgicnę, 
RPullinen ir D.Skorulienę, kurios pareigomis 
pasiskirstys artimoje ateityje.

Sausio 28 d. Dr.G.Kazokienės ir artimųjų 
dėka klube buvo suruoštas pomirtinis 
atsisveikinimas su pernai lapkričio 6 d. mirusiu 
menininku Leonu Urbonu. Graži perpietė, 
sutraukė arti 100 dalyvių. Leonas buvo mūsų 
kaimynas, dažnai pas mus užsukdavo su 
kokiomis “egzotiškomis” retenybėmis, ar tai 
būtų retesni grybai, ar nematyti, neragauti 
pomidorai; gamtą jis ne tik mylėjo, bet ir 
sielojosi, matydamas ją naikinamą. Įdomus 
buvo žmogus. Štai eidamas dairosi, baksteli 
kojospirštu ir aiškina, kad prie takelio auganti 
žolė gydo reumatą. Pasigcsime Tavęs. I eonai 
Tavo gyvenimo tiesų, ginčų, deklamacijų, 
įdomių pasakojimų apie Tavo nueitus kelius. 
Kaip aiškindavai kad žmogus gimė tam kad 
mirtų, nors mirtis - tai dar nepabaiga... Todėl 
Nijolės ir mano vardu su Tavimi 
neatsisveikiname, bet iki pasimatymo!

Mūsų garb4s generalinis konsulas 
Viktoras Šlitcris į klubo biblioteką atnešė 
knygą “Lauktuvės iš Sidnėjaus”, išleistą 
“Iletuvos ryto”. Teksto autoriai - Roma 
Grinbergienė ir Remigijus Kazilionis, o

nuotraukų autorius Mindaugas Kulbis. Ačiū 
VŠliteriui už tokį leidinį.

Visiems gerai žinoma, kad Syd nėjus gavo 
užtektinai lietaus, o rašant šias eilutes Picton 
dar ir dabar lyja. Iš dangaus kibirais pylė ir 
Bankstown. Sako, taip pylė, kad ir pro klubo 
duris vanduo ėmė veržtis. Tik Dalios 
Donielicnės ir Jadvygos Dambrauskienės 
dėka, kurios skubiai griebėsi (“šiupeliu”) 
gelbėti beprigeriančią grindų dangą, 
išvengėme didesnių nuostolių. Klubo 
direktoriato vardu nuoširdžiai joms dėkojame.

Vienas nuolatinių mūsų klubo lankytojų 
Anatolijus Kasiulaitis, nenorėdamas atsiskirti 
nuo anūkės, nusipirko butą Forresters Beach. 
Apgailestauja, kad nebeįstengs sekmadieniais 
lankytis klube. Atsisveikindami išlenkėme 
postikla. nežinodami,kadavėljįpamatysimc. 
Gal kai papūs žvarbus vėjas ir įkyrės jūros 
bangų ūžesys, šaltą žiemos dieną jis vėl, 
prisiminęs klubo šilimą, aplankys mus.

Mano eilė buvo budėti klube praėjusį 
sekmadienį, vasario 4 d. Labai gaila, kad ir 
sekmadienį, neskaitant kelių nuolatinių 
lankytojų, klubas buvo beveik tuščias.

Vienas iš “pulkininkų” piktinosi, kad jį 
spaudoj aprašo kaip nekultūringą, 
primindamas, kad proferansą mėgdavo ir 
Lietuvos prezidento žmona. Susirūpinės jis 
manęs klausė, ar ji irgi buvusi “nekul
tūringa”? Kitas nugirdęs pridėjo, kad tai čia 
esąs tik ponų žaidimas, juk klebonai, 
viršininkai ir tik aukštieji karininkai 
težaisdavo, už tai žaidėjai buvo vadinami ne 
kortininkais, kaip aprašė, bet “pulkininkais”. 
Įsakė parašyti ir pagelbėti apginti jų gerą 
vardą.

Kur kitur surasi mielą lietuvį, jei ne klube!
IKI PASIMATYMO KLUBE!

Algis Bučinskas

Nepriklausomybės šventė Canberroje
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba kviečia sostinės 

lietuvius atšvęsti Lietuvos Nepriklausomybės šventę dalyvaujant pietuose, kurie 
įvyks š.m. kovo 4 d. (sekmadienį) 12.30 vai. p.p. Canberra Yacht Club, Mariner 
Place, Yarralumla.

Valdyba padengs pietų išlaidas Sąjungos nariams, bet svečiams ir ne nariams 
pietūs kainuos $30. Dėl pietų prašome registruotis pas Sigitą Gailiūnaitę tel. 
6248 6704 arba pas Barbarą Šilinienę tel. 6288 6283 iki vasario 23 d.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Nepriklausomybės šventė Hobarte
Nepriklausomybės šventės proga įvyks:

Vėliavos pakėlimas
Data: vasario 16 d., penktadienis, 11 vai.
Vieta: Taikos Siena (Wall of Friendship) 188 Collins St., Hobart.

Minėjimas
Data: vasario 18 d., sekmadienis, 4 vai. p.p.
Vieta: 43 Easton Ave, West Moonah. (maistas suneštinis)

Visus maloniai kviečiame kuo gausiau dalyvauti abiejuose renginiuose. Jei 
reikia pavežti, prašau kreiptis j R.Tarvydą tel. 6272 5147.

Vasario 16-osios minėjimas Geelonge
Nepriklausomybės šventės minėjimas įvyks vasario 25 dieną, sekmadienį. 

830 vai. kun. Egidijus Amašius aukos šv. Mišias šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. 
12 vaL Lietuvių Namuose (ffettitt Park) įvyks minėjimas. Bus paskaita ir meninė 
dalis. Pamaldose ir minėjime organizacijos kviečiamos dalyvauti su vėliavomis.

Po minėjimo visi kviečiami pasilikti pietums (švediškas stalas). Kaina 
asmeniui - $5. Lauksime visų!

S.Sutas, Geelongo Apylinkės Valdybos pirmininkas

“Gintaro” tautinių šokių ansamblis ruošia

Užgavėnių Vakaronę
ir kviečia visus susirinkti šeštadienį, vasario 24 d., 4 vai. po pietų Melboumo 

Lietuvių Namuose, 50 Errol Street, North Melbourne.
Gintariečiai skaniai Jus pavaišins, gražiai Jums pašoks, o piemenėliai 

linksmai padainuos.
Įėjimas - $12. Vaikams iki 13 metų - $6. Šeimai - $30.

Vietas prašome užsisakyti pas Ritą Mačiulaitienę tel. (03) 8800 4890 arba 
Rūtą Skeivienę tel. (03) 9857 8211. Lauksime visų atvykstant.

“Gintaro” tėvų komitetasV -

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

Tetf: 9708 1414 Fax: 9796 4962

DARBO VALANDOS:
Savaitės dienomis nuo 4.00 vai.

Šeštadieniais ir Sekmadieniais nuo 12.00 vai.
ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

Sekmadieniais nuo 5.00 iki 6.00 vai.
HAK5MC0Z VALANDA

Visi gėrimai tik pusė kainos!

Vasario 25 d. 2.00 vai.
VISI Į 

TURGŲ

Ar yra žinoma, kas laukiama kovo 18 dieną?

LIETUVOS SPORTININKAI SYDNĖJAUS 
OLIMPIADOJE

Kovo 25 d. 2.00 vai.
Didžiojoje salėje ant didžiojo ekrano

KLUBO DIREKTORIŲ TARTBA LAUKIA PASIŪLYMŲ DĖL 
KLUBO VALGYKLOS. SUINTERESUOTI PRAŠOM KREIPTIS 
RAŠTU AR ASMENIŠKAI I KLUBO ADMINISTRACIJĄ DĖL 
SĄLYGŲ. PAREIŠKIMAI PRIIMAMI IKI BALANDŽIO 29 D.

Vasario 16-oji Sydnėjuje
Nepriklausomybės Šventės minėjimasSydnėjuje įvyks sekmadienį, vasario

18 d., 2 vai. po pietų Sydnėjaus Lietuvių Namuose.
Kalbės: Rasa Mauragienė (Canberra).
Meninėje programoje: choras “Daina”, Savaitgalio Mokykla, deklamacijos.
Visi ir iš visur maloniai kviečiami dalyvauti.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Sveikiname mūsų 
aktyvią narę geelongiškę 
Loretą Čižauskaitę- 
Tigani ir vyrą Charles, 
sulaukus naujagimio 
sūnaus Roberto. Linkime 
jiems gero skautavimo 
ateityje. Budėkime.

Mebourno Skautininkų
Ramovė

V 'J
Naujas CD “Australijos 

lietuviai”
Šių metų pirmame “Mūsų Pastogės” 

numeryje ir per lietuvišką radijo 
programą buvo minimas naujas 2000 m. 
išleistas kompaktinis diskas (CD), 
pavadintas “Australijos lietuviai”. CD 
Lietuvoje išleido Antanas Fokas. CD yra 
Australijos lietuvių meninių jėgų 40 metų 
dainų ir muzikos apžvalga. CD galima 
įsigyti:

Adelaidėje - pas Vytautą Opulskį, 
Sydnėjuje - pas Antaną Kramilių, 
Melbourne - pas Birutę Prašmutaitę (2 / 
6 Niki Ct, East Bcntleigh, Vic. 3165). CD 
kaina - $25 (+ pašto persiuntimas). 
Birulė Prašmutaitė

“Musų I*astogės” adminstracija

Aukos “Musų Pastogei”
AV.Šutas NSW $ 5.00
LM.Kviklienė Qld. $ 15.00
E.Karblane Vic. $ 15.00
ASadauskienė Vic. $ 5.00
E.Juška NSW $ 15.00
Dr.K. Zdanius Vic. $ 7.50
N.Volkas Old. $20.00
P.Stankūnienė Qld. $ 5.00
R.Šilinis ACT $ 10.00
C.Proticnč NSW $ 12.00
R.Stašionis NSW $ 10.00
V.Stelemėkas NSW $ 10.00
V.Šncidcris NSW $20.00
J.Kušlcika NSW $ 5.00
E.Belkienė NSW $ 10.00
V.Vitkūnienė SA $ 15.00
Mrs.D.Gakas Qld. $ 5.00
E.Žukauskienė Wa $20.00
K.Bagdonas Qld. $25.00
AMalinauskas Wa $ 15.00
S.Šabrinskas Vic. $ 15.00
E.Pankcvičius Vic. $ 5.00
F.Luckicnė Qld. $ 10.00
Mrs.J.Palaitis NSW $ 15.00
AReisgys NSW .$25.00

Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.

Musų Pastogė 
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

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

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

Tinklapis: www.users.bigpond.com/mpastoge
Redakcinė kolegija: Rita Baltušytė, Antanas Laukaitis, Kęstutis Protas, Vytenis Šliogeris
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $55. Užsienyje paprastu paštu $65. N.Zelandijoje oro paštu $80.

' Užsienyje oro paštu $110.
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