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Mums brangus istorinis momentas

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES PASKELBIMO AKTĄ 
Lietuvos Valstybės Tarybai skaito dr. Jonas Basanavičius. Pirmoje eilėje kairėje pusėje 
(sėdi): Jurgis Šaulys, Stasys Narutavičius, kun. Kazimieras Šaulys; dešinėje pusėje 
(sėdi): kun. Vladas Mironas, Petras Klimas, Antanas Smetona, kun. Justinas 
Staugaitis, Jonas Vileišis; antroje eilėje (stovi iš kairės į dešinę): Kazimieras Bizauskas, 
Donatas Malinauskas, Jonas Vailokaitis, kun. Alfonsas Petrulis, Saliamonas Banaitis, 
Pranas Dovydaitis, Aleksandras Stulginskis, Jokūbas Šernas, Jonas Smilgevičius, 
Mykolas Biržiška, Steponas Kairys. Petro Kalpoko paveikslas

Kiekvienas Lietuvos pilietis aukščiau 
išvardintus Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto signatarų vardus turėtų mokėti 
atmintinai, tačiau vargu ar taip yra. Tad 
prisiminkime juos visus bent kartą per 
metus - minėdami Vasario 16-ją.

Kai pažiūri j Petro Kalpoko paveikslą 
ar kitus oficialius meno kūrinius, skirtus 
didiesiems mūsų valstybės vyrams, jie 
atrodo tokie rimti, net rūstūs, vieningi ir 
niekuo neabejojantys.

Iš istorijos žinome, jog tvirto 
nusistatymo atkurti Lietuvos nepriklau
somybę jiems netrūko, tačiau ir jie buvo 
žmonės. Aktas nebuvo pasirašytas iš karto, 
redaguodami jo tekstą busimieji signatarai 
net buvo apsipykę, tačiau šiandien ne tas 
svarbu.

Šiandien juos visus prisimename su 
meile ir dėkingumu. Jei ne jų gūdžios 
žiemos viduryje prieš 83-jis metus Vilniuje 
pasirašytas ir paskelbtas Dokumentas,

kažin kada ir kaip Lietuva 
būtų atgavusi valstybingumą ir 
laisvę.

Vasario 16-ji nebuvo 
pamiršta ir sovietinėje 
Lietuvoje. Artėjant tai dienai 
ypač budriai veikė milicija ir 
saugumas, bet vistiek vasario 
16-sios rytą bent vienoje, o 
neretai ir keliose, Lietuvos 
vietose atsibudę žmonės 
pamatydavo plevėsuojančią 
trispalvę.

Dabar Lietuvoje Vasario 
16-ji ir vėl valstybinė šventė, 
laisva nuo darbo diena;

Šventiniai renginiai, 
koncertai ir vaikštynės 
(Vilniuje Vingio parke 
numatytas muzikos ir ugnies 
reginys “Laisvės dainų ir 
tarptautinių saliutų festivalis), 
nenustelbia ir Vasario 16- 
osios Nepriklausomybės Akto 
signatarų atminimo.

Iš ryto jie pagerbiami 
Rasų kapinėse, paprastai prie 
dr. Jono Basanavičiaus'kapo. 
Sovietiniais laikais vasario 16 
d. prie jo neprileisdavo 
saugumas. Mūsų tautos 
patriarcho amžinojo poilsio 

. vieta buvo stebima ištisus 
metus, tačiau prie kuklaus 
paminklo žiemą vasarą nevyto 
gėlės, o Vėlinių naktį žvakių 
būdavo tiek, kad jis liepsnojo
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lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir būt! 
Iškilūs Australijos Ketinių visuomenės veikėjai dr. Ramutis 
Zakarevičius ir Ramona Rataitė-Zakarevičienė tautiniais 
rūbais pasipuošė praėjusios Tautinių Šokių šventės proga.

Vytauto Vaitkaus nuotr.
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Lietuvos jungimosi į NATO auditas
Nuo sausio 31 iki vasario 2 Vilniuje 

viešėjo NATO delegacija, susidedanti iš 25 
specialistų. Jai vadovavo Santarvės gen. 
sekretoriaus padėjėjas politikos klausimais 
Klaus Peter Kleiber. Delegacijos tikslas - 
įvertinti Lietuvos pasiruošimą narystei 
NATO pagal politinius, teisinius ir kitus 
kriterijus.

Tuo pat metu Prezidentas Valdas 
Adamkus išvyko atostogų į Meksiką, o 
ministras pirmininkas Rolandas Paksas 
viešėjo Briuselyje, kur jis supažindino 
NATO vadovybę su Lietuvos pastangomis 
siekiant narystės Santarvėje.

Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos 
Daugiašalių santykių departamento 
direktorius Algis Dapkus vizitą apibūdino 
kaip “labai svarbų - tai nuodugni Lietuvos 
pasirengimo Atlantinės integracijos revizija 
ir visapusiškas įvertinimas pagal karinius, 
politinius, ūkinius ir kitus kriterijus. 
Įvertinimas gilus ir nepaprastai svarbus 
Lietuvai. Aukščiausi pareigūnai patikrina ir 
įvertina, kaip Lietuva visa tai praktiškai 
vykdo”, -sakė Dapkus ir tęsė: “dokumentas 
bus vienas iš svarbiausių dokumentų, kuriuo 
vadovausis Aljansas ateityje, priimdamas 
savo sprendimus”.

Nuo pat atvykimo dienos komisija 
gilinosi į Lietuvos kariuomenės reikalus.

Lietuvos Įvykių apžvalga

Anskis 
Reisgys

Krašto apsaugos viceministras Povilas 
Malakauskas teigė, kad “žiūrima į viską: 
kariuomenės struktūrą, gynybos planus, 
infrastruktūrą kokią mes kūrėme, koks yra 
kariuomenės valdymas, personalo ir resursų 
valdymas, karių rengimas. Į visa tai žiūrima 
kompleksiškai. Lietuva jaučiasi jau 
paslinkusi iki tokios stadijos, kad 
nebelaukiama komplimentų, o realių 
pastabų, skatinančių tolimesnę pažangą, ką 
mes ne taip darome, ką reikia pataisyti, kad 
iki2002-ųjų pasiektume viską kas reikalinga, 
kad galėtume būti priimti į NATO ”.

Lietuvos ministrui pirmininkui 
Rolandui Paksui lankantis Briuselyje, 
NATO generalinis sekretorius lordas 
George Robertson jam priminė, kad tarp 
trijų Baltijos valstybių, Lietuvoje yra 
mažiausias pritariančiųjų Atlantinei 
integracijai procentas.

Komisijai lankantis Vilniuje, visą laiką 
buvo linksniuojama ūkio ministro 
Eugenijaus Maldeikio skandalinga išvyka 
į Maskvą ir jo nenoras atsistatydinti. Be 
kitų skandalų, plačiai nuskambėjo ir 
Šustausko elgesys dėl nacionalinės bei 
rasinės neapykantos kurstymo.

Komisija, išnagrinėjusi visus duomenis, 
Lietuvos jungimosi į NATO darbų 
įvertinimą žada paskelbti po mėnesio.
Lietuvos - Lenkijos bendradarbiavimas

Vasario 5 d. Vilniuje įvyko 7-tas 
Lietuvos ir Lenkijos vyriausybių 
bendradarbiavimo tarybos posėdis, 
kuriame dalyvavo abiejų šalių ministrai 
pirmininkai Rolandas Paksas ir Jezi Bužek, 
bei kiti aukšti pareigūnai. Lietuvos ir 

Lenkijos gynybos bendradarbiavimo sutartį 
pasirašė Lietuvos krašto apsaugos 
ministras Linas Linkevičius ir Lenkijos 
gynybos ministras Bronislaw Kamarowski.

Plačiau buvo aptartas Lietuvos 
projektas - elektros linijos j Lenkiją 
statyba, kad Lietuva per Lenkiją būtų 
integruota į Vakarų Europos energijos 
tinklą ir galėtų eksportuoti savo 
pagamintos elektros energiją j Vakarus. 
Šiuo metu Lietuvos elektros energijos 
tinklas tebėra integruotas j Rytų, t.y. 
Rusijos - Baltarusijos tinklą.

Prieita nuomonės, kad projektui 
įgyvendinti bus steigiama dvišalė bendrovė. 
Norima, kad energijos tiltas būtų baigtas 
iki 2003 metų. Tilto kaina apie 400 mln. 
JAV dolerių.

Pakartotinai buvo aptarti tautinių 
mažumų klausimai. Lenkijos spauda nuolat 
spaudžia vyriausybę, kad ši reikalautų, jog 
Lietuvos lenkų vardai ir pavardės būtų 
rašomi lenkiškomis raidėmis su visais 
ženklais ir pagal lenkų kalbos gramatiką. 
Lietuvos atstovai įrodė, kad daugeliu atvejų 
tai tiesiog neįmanoma. Lietuvos pareigūnai 
sutiko šiuo reikalų tartis ateityje. Tačiau 
Lenkijos dienraščiai parašė, kad abiejų 
ministrų pirmininkų valia buvo panaikintas 
vienas iš paskutinių nesusipratimų Vilniaus 
ir Varšuvos santykiuose: Lietuva sutiko 
patenkinti Varšuvos pageidavimą, kad 
Lietuvoje gyvenančių lenkų vardai ir 
pavardės oficialiuose dokumentuose būtų 
rašomos lenkiškomis raidėmis ir pagal 
lenkų kalbos gramatiką.

Dėl lenkų pasieniečių apgyvendinimo 
lietuviškame Punsko rajone Lenkijos 

ministras pirmininkas Bužek sakė, jog ten 
bus apgyvendinta tik 20 pasieniečių; tai 
nedaug ir nekelia įtampos taip vietinių 
gyventojų. Būrys apgyvendinamas tik 
laikinai, tikimasi, kad abiems šalims 
įsijungus į Europos Sąjungą, sienos apsauga 
bus labai silpna - ji taps ES vidaus siena. 
Rusijos verslininkų ir politikų delegacija

Vilniuje
Vasario 6-7 dienomis Vilniuje lankėsi 

40 atsakingų Rusijos verslininkų ir politikų 
delegacija. Tarp jų ir bendrovės “Vieninga 
Rusijos energetinė sistema” valdybos 
pirmininkas Anatoli Čiubais. Lietuva 
pasiūlė keisti penkiašalį (Estijos, Latvijos, 
Lietuvos, Baltarusijos ir Rusijos) susitarimą 
dėl elektros tiekimo šiame regione. 
“Lietuvos energija” pateikė susitarimo 
pataisą, kuri leistų Lietuvai nekliudomai 
pasitraukti Iš susitarimo ir prisijungti prie 
Vakarų energetinės sistemos. 
Konservatorių Vyriausybė iki šiol 
susitarimo nepasirašė, nes buvo galimybė, 
kad Lietuvai jungiantis į Vakarų struktūras, 
ši sutartis gali tapti kliūtimi. Be to, sutarties 
šalys gali pareikalauti kompensacijų. 
Dabartinė Lietuvos Vyriausybė to pavojaus 
neįžvelgė. Lietuva sutartį pasirašė.

Rusijos delegacija pasirodė gan 
agresyvi, nepanaši į prekybos delegacijas 
iš Vakarų. Delegacijos vadovas Arkadi 
Volski pareiškė: “Politinis suverenitetas - 
taip, tačiau ekonominis suverenitetas yra 
absurdas”.

Renginio iniciatorė, Seimo narė 
Kazimiera Prunskienė pritarė - izoliacija
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♦ Neįprasti žiemos šalčiai 
Rusijoje iššaukė butų

Vytautas Patašius

' apšildymo krizę. Ypač 
kenčia Sibiras ir Tolimieji Rytai, nes ten 
temperatūra kartais krenta iki - 60 laipsnių 
Celsijaus. Miestams nuolat išjungiamas 
elektros tiekimas. Rusijos prezidentas 
Vladimir Putin vasario 5 d. iš pareigų atleido
energetikos ministrą Aleksander Gavrin, “dėl 
jo nesugebėjimo išspręsti problemos”.
♦ Vasario 6 d. visuotiniu balsavimu Izraelio 
ministru pirmininku išrinktas 72 metų 
amžiaus Likud partijos išstatytas Ariel Šatu n, 
surinkęs apie 62% balsų. Naujasis šalies 
vadovas nusistatęs imtis griežtos bekom-
promisinės politikos prieš palestiniečius. Jis 
tuoj pareiškė, kad derybas su jais pradės tik 
tada, kai šie sustabdys teroro veiksmus. Be 
to, A.Šaron atšaukė visas nuolaidas 
palestiniečiams, kurias šie buvo išsiderėję iš 
Ekud Barak vyriausybės pasitarimuose
Egipte. Derybas reikės pradėti visai iš naujo.
♦ Jugoslavija vis dar atsisako tarptautiniam 
karo nusikaltimų teismui išduoti buvusį 
prezidentą Slobodan Milosevic. Pačioje 
Jugoslavijoje vienas po kito žūsta buvę 
Milosevicbendradarbiai. Vėliausia auka -62 
metų amžiaus Zoran Sokolovič, buvęs vidaus 
reikalų ministras, “neaiškiomis aplinkybėmis” 
rastas negyvas savo automobilyje.
♦ Didžioji Britanija vis dar kenčia nuo 
“pamišusių karvių” ligos atgarsių. Susirūpinta, 
kad tos ligos žmonėms pavojinga atmaina, 
Creutzfeldt Jacob liga, plinta per kraujo 
transfuzijas. Šia liga susirgo bent trys asmenys, 
reguliariai aukoję savo kraują. Jų krauju galėję 
būti užkrėsti kraujo preparatai, parduoti 11 
vaktybių: Airijai, Brazilijai, Brunei, Dubai, 
Egiptui, Indijai, Marocco, Omanui, Rusijai, 
Singapūrui ir Ttirkijai.
♦ Vasario 10 d. JAV branduolinis 
povandeninis laivas Greeneville staiga išniro

Lietuvos įvykių apžvalga
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perspektyvų neturi. Rusijos ambasadorius 
Lietuvoje Juri Zubakov tvirtino, jog kai 
kurie Lietuvos politikai nuolat kalba 
absurdus, tačiau yra neapkaltinami.

Išlindo yla iš maišo: Kazimiera 
Prunskienė teigė, kad “Mažeikių nafta” dėl 
nepakankamo naftos tiekimo dirba mažiau 
nei pusė pajėgumo. Ji tęsė: “Protingiausia 
būtų pakviesti Rusijos kompanijas pirkti dalį 
“Mažeikių naftos” akcijų ir suderinti 
ilgalaikio naftos tiekimo klausimą”.

Rengėjai skundėsi, kad pasitarimuose 
nedalyvavo nei vienas aukštų Vyriausybės 
narių. Pasitarimų antros dienos popietę 
ministras pirmininkas Rolandas Paksas 
priėmė AVolskį, AČiubais ir “LUKoil” 
viceprezidentą Juri Storožev. Kalbėdamas 
su “LUKoil” viceprezidentu R.Paksas 
paragino derybas tęsti, kad būtų užtikrintas 
“Mažeikių naftos” darbas ir kuo greičiau 
pasirašytas ilgalaikio naftos tiekimo 
susitarimaš. ‘ s'•** ■

Profsąjungos prieš darbo rinkos 
liberalizavimą

Keturi didžiausi profesinių sąjungų 
susivienijimai: Darbininkų sąjunga, Darbo 
federacija, Profesinių sąjungų 
susivienijimai ir Profsąjungų centras 
vieningai smerkia dabartinės Vyriausybės 
planus liberalizuoti darbo rinką, 
tvirtindami, kad tai bus žalinga dirbantiems 
žmonėms. Profsąjungos perspėjo, kad jos 
gali imtis ryžtingų visuotinio protesto būdų.

Liberalai teigia, kad liberalizavimas yra 
naudingas dirbantiesiems, kurių profesinės 
sąjungos neatstovauja. Jiems yra kuriamos 
naujos darbo vietos.

Profsąjungos perspėjo, kad jeigu 
atitinkamus darbo santykius 
reguliuojančios darbo pataisos liks antroje 
šio mėnesio pusėje prasidedančios
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K gilumos 14 km į pietus nuo Havajų salų ir 
susidūrė su čia pat plaukusiu japonų žvejų
laivu Ehime Maru. 500 tonų japonų laivas 
nuskendo. Iš juo plaukusių 35 žmonių 
išsigelbėti pasisekė tik 26, devyni dingo. Laivas 
buvo naudojamas žvejybos mokinių 
apmokymui. JAV prezidentas George Bush 
atsiprašė Japonijos už šį incidentą.
Pravedamas povandeninio laivo įgulos 
tardymas.
♦ Vasario 10 d. darbiečių partija, 
vadovaujama Geoff Gallop, laimėjo 
parlamento rinkimus Vakarinės Australijos 
valstijoje. Darbiečiai surinko 37.6% balsų, 
liberalų - National partijų koalicija surinko 
34.3%balsų, bet mažesnės partijos savo balsus 
nukreipė darbiečių naudai. Politikus 
nemaloniai nustebino Pauline Hanson 
vadovaujamos One Nation partijos surinkti 
9.6% bakų.
♦ Per rinkimus Vakarinėje Australijoje į
valstijos parlamentą išrinkta darbietė Carol 
Martin yra pirmoji aborigene moteris bet 
kuriame iš Australijos parlamentų. Ji 
atstovauja didžiulę Kimberley rinkiminę 
apygardą, savo plotu prilygstančią Viktorijai 
♦ Palestiniečių vyriausybė yra sunkioje 
ekonominėje padėtyje, negalėdama išmokėti 
algų savo tarnautojams, nes Izraelis yra 
sustabdęs visus surinktų muitų išmokėjimus 
palestiniečiams nuo “intifados” pradžios 
rugsėjo mėnesį. Pagal 1993 m taikos sutartį, 
Izraelis privalo už naftą surinktus muitus 
išmokėti palestiniečių vyriausybei

JAV, Norvegija ir Europos Sąjunga kreipėsi 
į Izraelį, kad šis pildytų taikos sutarties sąlygas, 
neaštrinant ir taip jau įtemptų santykių. 
Palestiniečių lyderis Yasser Arafat asmeniškai 
kreipėsi į naujai išrinktą Izraelio ministrą 
pirmininką Ariel Šaron, užtikrindamas jį, kad 
kovoja prieš terorizmo veiksmus ir 
prašydamas atnaujinti nuiitų mokėjimus. □ 

neeilinės Seimo sesijos darbotvarkėje, tai 
profsąjungos pradės piketus prie Seimo 
narių namų ir prie Parlamento rūmų. 
Piketai bus maži, ne didesni kai devynių 
žmonių - tokiems nereikia jokio 
savivaldybės leidimo.

Profesinių sąjungų centro vadovas 
Socialdemokratų partijos atstovas Seime 
Juozas Olekas įvardijo keturias numatomas 
naujoves, kurioms profsąjungos ypatingai 
priešinasi.

Vasario 8 d. buvo išplatintas Europos 
Profesinių Sąjungų Federacijos generalinio 
sekretoriaus Emil Gabalio kreipimasis į 
Lietuvos vadovus. Kreipimęsi nerimau
jama dėl planuojamų permainų Lietuvos 
darbo rinkos santykių reguliavime. Panašų 
kreipimąsi prieš porą savaičių atsiuntė ir 
Tarptautinės Laisvųjų Profesinių Sąjungų 
Konfederacijos generalinis sekretorius Bill 
Jordan.

Ušackas padės verslininkams
Naujai paskirtas Lietuvos 

ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas 
kartu su Užsienio reikalų ministerijos 
Ekonomikos departamento direktoriumi 
R. Švedu vasario 6 dieną lankėsi 
Klaipėdoje, kur susipažino su verslo 
padėtimi, trūkumais ir verslininkų 
pageidavimais. Taip jis ruošiasi darbui 
Amerikoje. Naujasis ambasadorius 
aplankė “Phillip Morris” bendrovę, 
Būtingės naftos terminalą ir susitiko su 
Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų taryba, miesto meru E.Gentvilu, 
apskrities viršininke V.Lukošiene ir 
žymesniais pramoninkais.

Svarbiausiomis savo darbo kryptimis 
JAV Ušackas linkęs laikyti: politinio 
palankumo siekimą, investicijų į Lietuvą 
pritraukimą, Lietuvos produkcijos 
eksporto į JAV skatinimą, kultūros ryšių
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kaip didžiulis laužas, matomas nė neįėjus į 
Rasas.

Šiemet Vilniaus visuomenė į Vasario 
16-sios minėjimą dienos metu renkasi prie 
Signatarų namų. Iškilmingas vyriausybinis 
minėjimas vakare - Operos ir baleto teatre.

Neseniai įkurta ir Valstybinė Jono 
Basanavičiaus premija. Šiemet ji teko 
kraštotyrininkui Antanui Stravinskui.

Laikinojoje sostinėje Vasario 16-ji 
pradėta ryto varpų muzikos koncertu 
Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje. 
Vidurdienį čia pakeliamos Vytauto 
Didžiojo ir Vyčio kryžiaus vėliavos. 2 vaL 
popiet Kauno rotušėje - iškilmingas 
Vytauto Didžiojo karo muziejaus 80-mečio 
minėjimas.

Kaip visuomet Vasario 16-ji minima ir 
visose Lietuvių Bendruomenės Apylinkėse. 
Hobarte penktadienį, vasario 16 d., buvo 
numatytas iškilmingas Lietuvos vėliavos 
pakėlimas prie Wall of Friendship, o 
minėjimas nukeltas į sekmadienį, vasario 
18d., kaip ir Sydnėjuje. Canberroje 
minėjimas vyks kitą sekmadienį, kovo 4 d., 
o Geelonge - dar kitą, vasario 25 d.

Lietuvos garbės generalinio konsulo 
Viktoro Šliterio rezidencijoje, kaip ir 
kasmet, Vasario 16-ji primenama dideliam 
būriui tarptautinio korpuso narių ir 
Australijos politikų. Šiemet pažadą 
dalyvauti minėjime atsiuntė ir Australijos 
imigracijos ministras Phillip Ruddock su 
žmona.

Apie visus šiuos renginius tikimės 
perskaityti “Mūsų Pastogėje”, tad turėsime 

plėtrą. Jo teigimu, Lietuvos ambasadoje 
Wasghingtone bei konsulatuose New Yorke 
ir Chicagoje ekonomikos srityje dirbantys 
žmonės ne tik stebės verslo aplinką, bet ir 
įteiks Lietuvos verslininkams reikalingą 
informaciją, ieškos lietuviškai, produkcijai 
nišos Amerikos rinkoje.

Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų tarybos nariai ir verslininkai buvo 
maloniai nustebinti tokiu diplomato 
pažiūriu j šalies verslininkus ir jų poreikius. 
Pramoninkai teigė, kad anksčiau 
kreipiantis pagalbos verslo klausimais į 
Lietuvos ambasadą JAV, buvo atsakoma, 
jog diplomatai atstovauja Lietuvai, o ne 
privačioms kompanijoms.

Klaipėdos verslo atstovai naujai 
skiriamam Lietuvos ambasadoriui JAV 
pateikė konkrečių problemų ir 
pageidavimų.

Liūdnos Maldėikio išvykos pasekmės
Nekontroliuota ūkio ministro 

Eugenijaus Maldeikio išvyka į Maskvą 
smarkiai pažeidė dabartinės Rolando 
Pakso Vyriausybės prestižą. Nors ministras 
pirmininkas skandalą stengėsi užglostyti, 
nepasitenkinimas augo net pačioje 
valdančioje Liberalų partijoje. Vasario 5 
dienos vakare, po Liberalų sąjungos 
valdybos posėdžio, E.Maldeikis įteikė 
atsistatydinimo pareiškimą, nurodydamas 
asmenines priežastis. Tai jau antras 
priverstinai atsistatydinęs Pakso 
Vyriausybės ministras.

Maskvos išvykoje dalyvavo ir Seimo 
pirmininko Artūro Paulausko patarėjas 
Rolandas Zujevas. Po skandalingos 
kelionės Seimo pirmininkas pareiškė, kad 
atsistatydinti turėtų ne tik Maldeikis, bet 
ir jo patarėjas. Kol Maldeikis nebuvo 
atsistatydinęs, Zujevo likimas kabojo ore. 
Seimo Naujosios sąjungos frakcijos nariai 
kritiškai vertino Zujevo tolesnį ryšį su 
Seimo pirmininku. Zujevas gynėsi esąs 
nekaltas, vizito neorganizavęs ir į delegaciją 
buvo įjungtas paskutinę prieš išvyką dieną. 
Maldeikiui atsistatydinus, Zujevui neliko 
kito kelio, kaip irgi pasitraukti iš Seimo 
pirmininko patarėjo pareigų. 

progos ir vėliau prisiminti garbinguosius 
Nepriklausomybės Akto signatarus, 
pamastyti apie 83 metų senumo įvykius, 
kurie mums niekuomet nepasens.

Savųjų ratelyje ar kad ir vienam likus 
namuose, Vasario 16-ji - gera proga iš 
stalčių bei komodų išsitraukti iš Lietuvos 
atsivežtas relikvijas. Patiems pasižiūrėti ir 
vaikams bei anūkams parodyti.

Ne vieno lietuvio paskutinio poilsio 
vietoje, Rookwoodo eukaliptų pavėsyje ar 
kitur, buvo užpilta velionio ar jo šeimos 
narių saugota Lietuvos žemės sauja

Jau pasakojome apie Naujojoje 
Zelandijoje gyvenančios beveik 90-meiės 
p. Uršulės Reinartienės išsaugotą iš 
Lietuvos atsivežto muilo gabaliuką irvėliau 
giminių atsiųstą dar jos motinos 
praėjusiame šimtmetyje pačios tautiniais 
raštais išsiuvinėtą prijuostę.

Prašėme skaitytojų parašyti, ką 
įdomaus jie turi iš Lietuvos. Laiškų dar 
laukiame, bet štai Sydnėjaus Lietuvių klubo 
bibliotekos talkininkė Nata Liutikaitė 
papasakojo, kad balandėlius ar velykinį 
kumpį ji namie verda savo velionės mamos 
Elenos Liutikienės iš Lietuvos atsivežtame 
aliuminijaus puode, turi kelis sidabrinius 
šaukštelius “iš namų”. Natos mama 
atsivežė ir lietuviškos duonos kriaukšlę ir 
iš jos padarė raugą; iš jo NZ lietuvės dar ir 
šiandien kepa duoną.

Laiškų ir toliau laukiame, o tuo tarpu 
gal galima būtų pagalvoti ir apie tokių 
lietuviškų šeimos brangenybių parodėlę, 
sakykime, Lietuvių Namuose. Gal kitos 
Vasario 16 proga?

R. B.

Du parlamentarai - slapta į Baltarusiją
Du Seimo Socialdemokratų frakcijos 

nariai Sergejus Dmitrijevas ir Vladimiras 
Orechovas lankėsi Baltarusijoje, kur jie 
susitiko su Vakarų pasaulio nepripažįstamo 
Baltarusijos nacionalinio susirinkimo 
(parlamento) nariais.

Ši Lietuvos Seimo narių išvyka nebuvo 
suderinta nei su Seimo kanceliarija, nei su 
Užsienio reikalų ministerija. Nežinojo apie 
tai nei Lietuvos ambasada Minske.

Valdančiosios liberalų partijos narys 
Alvydas Medalinskas perskaitė Seime 
neklaužadoms pamokslą, o šie atkirto, kad 
į Baltarusiją vyko ne kaip Seimo nariai, o 
kaip Rusų sąjungos nariai ir vadovai Rusų 
sąjunga išgarsėjusi savo išskirtina pozicija 
dėl Lietuvos stojimo į NATO. Jos nariai 
tam priešinęsi.

Seimo pirmininko dešimties principų 
projektas

Seimo pirmininko Artūro Paulausko 
sudaryta darbo grupė parengė politikų ir 
valstybės tarnautojų etikos dešimties 
principų projektą. Seimo pirmininko 
atstovas spaudai Vytautas Makauskas LE 
Radijui išvardijo šiuos principus: 
Nesą vanau disku m as, garbingu mas, 
nešališkumas, atsakomybė, viešumas, 
sąžiningumas, pavyzdingumas, pagarba 
teisei, teisingumas, tolerancija ir pagarba 
žmogui

Gedimino Kirkilo nuomone, tai 
valdančiosios koalicijos mėginimas 
nukreipti visuomenės dėmesį nuo 
prasižengusių ministrų problemų. Jis 
abejoja, ar išvis moralės dalykus įmanoma 
sureguliuoti įstatymais ir kitais teisės aktais.

Konservatorius Andrius Kubilius mano, 
kad principų kūrėjai mąsto pernelyg 
idealistiškai. Konservatoriai apie tai yra 
pagalvoję 1995-96 m, bet vėliau sukūrė 
“viešųjų ir privačių interesų derinimo 
įstatymą”, kuris panašus į JAV interesų 
konflikto įstatymą, kad politikai ir 
tarnautojai nesinaudotų tarnybine 
padėtimi savo tikslams.

Vargu ar tam paklus eiliniai tarnautojai, 
jei šiandien ne tik parlamentarai, bet ir 
ministrai nejaučia šios pareigos. Q
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Žvilgsnis į Australijos Lietuvių Dienų prasmę
Praėjusius, 2000-sius, metus mums 

apvainikavo XXI-osios Australijos Lietuvių 
Dienos. Jų pagrindinė organizatorė 
Sydnėjuje - dr. Genovaitė Kazokienė. Jos 
vyras, “Mūsų Pastogės” redaktorius a.a. 
Vincas Kazokas, 1960 metais buvo Lųjų 
ALD (Jos tada vadinosi Lietuvių Meno 
Dienos. Red.) iniciatorius. O Genovaitė 
užsibrėžė tikslą pratęsti šią ilgametę 
tradiciją j naują šimtmetį.

Po visų įvykių leidusi gerbiamai 
daktarei kiek pailsėti, paprašiau jos atsakyti 
į kelis klausimus

Ar galėtumėte trumpai papasakoti, kokie 
buvo I-ųjų Australijos Lietuvių Dienų tikslai 
ir uždaviniai?

Pirmųjų, paskutiniųjų ir visų kitų 
Australijos Lietuvių Dienų tikslas 
nepasikeitė ir, reikia tikėtis, nesikeis... Tai 
yra didžiausia lietuvių kultūros 
manifestacija įvairiose jos formose: 
dainose, tautiniuose šokiuose, poezijoje, 
literatūroje ir vaizduojamajame mene.

Ar pamenate 1960-ųįų metų ALD 
organizavimo rūpesčius ir džiaugsmus?

1960 metų Dienose aš aktyviai 
nedalyvavau, bet prisimenu, kad mano 
vyras Vincas Kazokas turėjo daug rūpesčių 
dėl Sydnėjaus Rotušės salės išnuomavimo 
iš visų pusių: iš australų (ką ten tie 
imigrantai išdarinės?) ir iš savo Krašto 
Valdybos: kam reikia tokios brangios salės?

Kitų salių kaip ir nebuvo: Bankstowno 
Lietuvių Namų salė - per maža, o 
Bankstowno Savivaldybė tinkamos salės 
visai neturėjo. Ir svarbiausia - norėta viską 
pravesti iškilmingai; atmintinai. Tik su 
ponios Teresės Reisgienės, to meto Krašto 
Valdybos vadovės kultūros reikalams, 
stipriu pritarimu, tas mūšis buvo laimėtas 
ir Sydnėjaus Rotušės salėje vyko I-ųjų 
Australijos Lietuvių Dienų, tuo metu dar 
vadinamų “Meno Dienomis”, jungtinių 
lietuviškų chorų koncertas.

Nuotaika buvo pakili. Nors tuo metu 
ne daug kas turėjo nuosavas mašinas ir 
susisiekimas buvo gana lėtas, niekas tuo 
nesiskundė, nes jaunystėje niekur nėra per 
toli. Bet geriausiai aš prisimenu Dailės 
parodą, kurią dailininkas Vaclovas Ratas 
surengė “Dainavos” (Bankstowno Lietuvių

Kultūrinio Lietuvos gyvenimo nuotrupos
Isolda Poželaitė-Davis, AM

Hi baiga, pradžia MP Nr. 6
Baigdama rašyti įspūdžius apie Lietuvos 

baletą, negaliu nepaminėti balerinos Jadvygos 
Jovaišaitės-Olekienės, kuri mirė spalio 22 d. 
Vilniuje. Ji šoko teatre net 42-jus metus ir 
ilgesnį laiką dirbo pedagoginį darbą 
M.K.Čiurlionio meno mokyklos 
choreografijos skyriuje.

Septyni sostinės teatrai irgi viliojo 
įdomiomis programomis. Neatsiliko ir 
Panevėžio teatras, kuriame puikiai suvaidinta 
Moliere’o komedija “Tariamas ligonis” ir 
Eugene O’Neill’o drama “Ilga kelionė į 
naktį”, paliko puikiausią įspūdį žiūrovams. 
Kaune mačiau dramaturgo Henriko Ibseno 
(1828-1906 m) analitinės kompozicijos, 
emociniu koloritu persunktą tramą “Hedda 
Gabler” (1890 m.). Spektaklis vyko 
Valstybinio dramos teatro ilgoje salėje. Jo 
premjera įvyko kovo 17-18 dienomis. Aktoriai 
turėjo pakankamai laiko įsigyventi į savo roles 
ir, pamiršus savo asmeniškus ypatumus, 
persiimti dramaturgo sukurtomis rolėmis. Ne 
tik aktoriai interpretuoja roles ir nuspalvina 
jas savitomis detalėmis, režisierius irgi savaip 
interpretuoja tematiką, potekstę ir 
filosofinius, etikos ir moralės dėsnius. 
Režisierius Gintaras Varnas tiesiog 
demoniškai sukūrė šį spektaklį. Jis, matyt, 
atkreipė dėmesį į Dmitrij Merežkovskij 
Heddos rolės apibūdinimą.

“Hedda nemoka ir nenori atleisti 
žmonėms jų niekšiškumo. Jos vienišą, 

Namų) salėje. Atrodė kukliai: paveikslai, 
daugumoje grafika, visi mažo maštabo, 
sudėstyti ant palangių bei priklijuoti ant 
sienų.

Fotografijos paroda vyko Redfemo 
Lietuvių Namuose. Ten fotografijos buvo 
ant popierių prilipintos ir ištiestos ant 
paklodės. Latvių Namuose Strathfielde 
vyko Literatūros ir Dainų vakaras, kuris 
labai užsitęsė: dar nemokėjom 
susidisciplinuoti, žodžiams nebuvo galo. 
Bet džiaugsmas buvo didelis. Nors mūsų 
dauguma dirbo fabrikuose, bet mūsų 
kūrybinė ugnelė gaivino išeivių širdis. Be 
to, buvo proga susitikti seniai matytus 
draugus ir su jais pabendrauti

Ar rengėte ALD emblemos sukūrimo 
konkursą 1960 ir 2000 metais ir ką Jos 
simbolizavo?

Pirmosios Lietuvių Meno Dienos jokios 
emblemos neturėjo. Ilgą laiką nebuvo 
lietuviškų emblemų. Ženklai, naudojami 
kataloguose ir leidiniuose, buvo abstrakčios 
konfigūracijos.

Nesu girdėjusi apie jokį emblemų 
kūrimo konkursą. Mūsų XXI-ųjų ALD 
emblema - verpstė. Aš ją nupiešiau ranka, 
buvo apvalutė, gana išsipūtusi, bet Jonas 
Biretas, kompiuterių analitikas, ir, kaip 
pasirodė, pats menininkas, verpstę 
patempė ir padarė tikrai elegantišką. O 
apie verpstės simboliką esu jau rašiusi 
“Mūsų Pastogėje” ir “Tėviškės Aiduose”.

2000-ųjų metų ALB Rengėjų Grupę 
sudarė vienos moterys. Kaip įvertintume savo 
pagalbininkių darbą?

Taip, XXI-ųjų ALD Rengėjų Grupę 
sudarė tik moterys ir iš įvairių ateiviškų 
laikotarpių: penkios - iš pirmosios ateivių 
bangos, dešimt - antrosios kartos, net dvi 
- trečiosios ir likusios penkios - iš naujųjų 
ateivių bangos. Mano tikslas buvo 
supažindinti ateinančias (ar jaunąsias, 
naująsias) kartas su Australijos lietuvių 
pastangomis išlaikyti savo kultūrą šiame 
kontinente ir, svarbiausia, jas įtraukti į 
kultūrinę veiklą.

Vien moterų grupė todėl, kad jos visos 
buvo kokių nors organizacijų (chorų, 
tautinių šokių, mokyklos, sporto) vadovės 
arba pasirciškusios spaudoje, mene, 

valdingą, praradusią tikėjimą širdį degina ir 
priverčia neapkęsti gyvenimo bei juo bjaurėtis 
paskutinė aistra - bevaisė meilė 
nepasiekiamam grožiui. Toje meilėje nėra 
jokios palaimos - ji panaši į nusikaltimą, 
alinančią ir beviltišką aistrą, į mirtiną ligą. 
Hedda myli grožį ir netiki jo galimumu 
žemėje”.

Aktorė Jūratė Onaitytė suvaidino šią rolę 
ekstravertiškai, su stebinančia energija ir 
tamsiais, gaivalingais asmenybės 
prasiveržimais. Jos vaidyba priminė kiek 
seniau skaitytą aktorės Eleonora Duse 
Heddos rolės interpretaciją. Dramaturgas 
Henrikas Ibsenas tariamai sunerimo pamatęs 
aktorės Heddos rolės interpretaciją. Aktorės 
Jūratė Onaitytė, Doloresa Kazragytė 
(Julianne Tesman) ir Liubomiras Laucevičius 
(Asesorius Brokas) pasigėrėtinai suvaidino 
savo vaidmenis. Nors reikia pripažinti, kad 
Robertas Vaidotas (Jorgen Tesman) irgi 
neblogai vaidino minkšto būdo, entuziastingą, 
bet neefektyvų Heddos vyrą. Tačiau jo vaidyba 
nepasiekė tų pačių aukštumų, kaip aukščiau 
minėti aktoriai

Lietuva laiminga, turėdama tokių 
režisierių kaip Eimuntas Nekrošius, kuris 
neseniai pravedė aktorinio meistriškumo 
kursus Italijoje; Rimas 'lūminas, pastatęs 
“Vyšnių sodą” Islandijoje ir “Žuvėdrą” bei 
“Mariją Stuart” Maskvoje; Oskaras 
Koršunovas, režisavęs “PS. Byla O.K.” ir 
M.Ravenhill dramą “Shopping and Fucking”;

Jungtais Australijos lietuvių choras Dainų šventėje 1960 m. gruodžio 28 <L Sydnėjaus Town 
Hali salėje. Nuotrauka ir parašas iš AL Metraščio, Sydney 1961

muzikoje. Taip, savo parinkta LD Rengėjų 
Grupe esu labai patenkinta, nes jutau jos 
norą įvykdyti savo užduotį kuo geriausiai. 
Mus savotiškai stiprino vyrų pavyzdys ir 
pravardžiavimas “gang of nineteen”.

Kaip, jūsų manymu, pavyko 2000-ųjų 
metų Australijos Lietuvių Dienos? Jeigu būtų 
leista jas pakartoti, ar ką nors darytumėte 
kitaip?

Taip. Jeigu būtumėme žinojusios, kokie 
nevykėliai yra šviesų ir garso operatoriai, 
jų būtumėme nesamdžiusios iš viso.

Genovaite, jums turbūt teko aktyviai 
dalyvauti daugelyje, o gal net visose ALD. 
Kurios iš jų paliko giliausią įspūdį?

Mane labiausiai veikia chorai ir dailės 
parodos. Visų didžiausią įspūdį sukėlė pats 
pirmasis bendro choro pasirodymas 1960 
m Sydnėjaus Rotušės salėje, kada mes, dar 
skausmo ir ilgesio kankinami, klausėmės 
“Lietuva brangi”.

Iš dailės parodų gerą įspūdį paliko 1964 
m suorganizuota Adolfo Vaičaičio paroda 
Toorak galerijoje, Melbourne, 1974 - 
Lidijos Pocienės suorganizuota paroda 
Adelaidėje, Lidum galerijoje, 1996 - 
Gailutės Gasiūnienės suruošta paroda 
Melboumo Rotušės salėje.

Iš tautinių šokių pasirodymų 1964 m 
neužmirštamą įspūdį paliko Melboumo 
grupės šokis “Sadutė”, kuriam vadovavo 
ir eilėje pirmoji šoko Dalia Statkutė, vėliau 
Antanaitienė. įspūdis buvo toks stiprus, 
kad ir dabar, po 36 metų, aš ją pakviečiau į 
XXI-ųjų ALD iškilmingą atidarymą vėl

Gintaras Varnas, pastatęs “Gedulas tinka 
Elektrai”. Be jų yra kiti dėmesio verti 
režisieriai kaip Gytis Padegimas ir 
Šinkariukas, jaunesnės kartos - V Iertclis ir 
VBalys. O kas gali pamiršti “Barboros 
Radvilaitės” režisierių Joną Jurašą, Miltinį 
Panevėžyje. Jo pastatyti “Devynbėdžiai” 
mane sukrėtė 1975 metais Vilniuje.

Gerų aktorių irgi nestinga Be aukščiau 
minėtų Onaitytės, Kazragytės, veteranių 
Rūtos Staliliūnaitės ir a.a. Monikos 
Mironaitės (didelių vaidybinių ir 
intelektualinių gabumų asmenybės), stipriai 
vaidinančios aktorės yra: Aldona 
Janušauskaitė, Nijolė Geležinytė, Kristina 
Kazlauskaitė ir kitos. Iš vyrų reikėtų paminėti 
Liubomirą Laucevičių, Vytautą Paukštę, 
Algirdą Latėną, Kostą Smoriginą, Vladą 
Bagdoną, Valentiną Masalskį ir Regimantą 
Adomaitį.

Muzikinis gyvenimas stebina gausa ir 
aukštu lygiu. Plungėje girdėtas liaudies 
muzikos ansamblis pranoko mano viltis ir 
pažiūras į tokius muzikinius liaudies orkestrus. 
Vilniuje šv. Jonų bažnyčioje girdėta J.S.Bacho 
“Pasija pagal Matą”, kurioje grojo Lietuvos 
kamerinis orkestras, diriguojant Sauliui 
Sondeckiui, vokalines partijas atliko geri 
solistai bei Kauno valstybinis choras, kurio 
dirigentas yra nepamainomasis RBingelis, 
pripildė klausytojų sielą džiaugsmu ir 
pasididžiavimu - kompozitoriaus, muzikų ir 
dainininkų talentu. O turbūt didžiausią 
komplimentą Sondeddui parašė Vokietijos 
muzikos kritikas Klaus Geitel. Jis teigė 
“Berliner Morgenpost” (1989 m.): “... 

mums parodyti žaviąją “Sadutę”.
Australijos Lietuvių Dienos suteikia progą 

atrasti gabių lietuvių laimės menininkų. 
Kokias naujas žvaigždes išryškino praėjusi 
lietuvių Meno paroda.

Mūsų rengtoje ALD šventėje, kurioje 
aš pati organizavau iškilmingą atidarymą, 
žvaigždėmis laikau aktorių Helmutą 
Bakaitį, jau minėtą Melboumo šokių 
grupę, vadovaujamą Dalios Antanaitienės, 
Melboumo “Kaimą”, mūsų sydnėjiškių 
“Sutartinę”, o iš Jaunųjų talentų vakaro yra 
išskirtinas šokėjas Gintaras Radzivanas.

Meno parodoje stipriausiais 
menininkais pasirodė Linas Vaičiulevičius, 
Elena Zdanė, Dalia Antanaitienė, 
Resemary Aliukonytė, Faustas Sadauskas 
ir visa eilė kitų talentingų menininkų.

Ką norėtumėte palinkėti po dvejų metų 
Adelaidėje vyksiančių XXII-ųįų ALD 
rengėjams?

Norėčiau palinkėti sėkmės ir 
nepamiršti, kad tai yra lietuviškos kultūros 
demonstracija, todėl priminti visiems 
atlikėjams, kad tai dienai išmoktų lietuvių 
kūrėjų darbus: dainoje, muzikoje, poezijoje 
bei šokiuose.

Manau, kad “Mūsų Pastogės” skaitytojai 
sutiks, jog gerbiama dr. Genovaitė Kazokienė 
ir jos Rengėjų Grupė po sunkaus ir įtempto 
darbo užsitarnavo ir pagyrų, ir laurų.

Tad pagerbiame jas vienu lietuvišku ilgu 
V-A-L-I-O! Dėkoju už pokalbį.

Gražina Pranauskienė

Tarptautinę šlovę pelnęs Lietuvos režisierius 
Oskaras Koršunovas

Sondeckis sollte man moegKchst bald einmal 
an die Spitze des Chamber Orchestra of 
Europe verpflichten” (Reikėtų kaip galima 
greičiau Sondeckį paskirti Europos kamerinio 
orkestro vadovu).

Lapkričio 25-ąją Nacionalinėje 
filharmonijoje vyko ketvirtoji Lietuvos muzikų 
šventė. Atlikėjų skaičius prašoko 400. 
Dalyvavo solistai muzikai keturi orkestrai 
du chorai aštuoni kameriniai ir du džiazo 
ansambliai Taigi kiekvienas galėjo rasti sau 
tinkamos muzikos.

Baigdama dar norėčiau pastebėti kad 
lietuvių tauta tikrai nestokoja meninių 
gabumų ir kad Lietuvos įvaizdis užsienyje yra 
geras, kiek tai liečia menų įvairovę ir atlikėjų 
lygį- O kaip būtų gera, jei ir ekonominė padėtis 
būtų tokia pat gaji kaip ir kultūrinis gyvenimas 
Lietuvoje! q
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Toliau kalbam apie kalbą_________
Raidės neraudonuoja...

Janina Malijauskienė
„Besikartojant bandymams keisti išeivijos 

įprastą rašybą... — šiais žodžiais pradeda 
savo straipsnį V. Doniela „Dar dėl rašybos“ 
(MPtir. 4). Iki šiol, rodos, niekas, išskyrus 
mane, nėra tuo klausimu plačiau pasisakęs 
mūsų spaudoje. Negi mano „Lietuviškas 
nesusikalbėjimas“ sukėlė įtarimą, jog 
ruošiuosi iš pasalų kažką griauti? Kas gali 
išeivijai ką nors uždrausti ar sukliudyti? 
Kurkit savas rašybos taisykles, tik reikėtų 
susimąstyti, kas iš to išeis.

Du kartus perskaičiau šį straipsnį, o taip 
pat “Vytautas Doniela komentuoja” (MP 
Nr. 5), deja, nesupratau, kas reikalauja 
nelietuviškuose sudėtiniuose pavadi
nimuose, pvz., Sydney Morning Herald ir 
kt. tik pirmąjį narį išskirti didžiąja raide? 
Kur pasakyta, kad vėsus svetimžodžius 
reikia transkribuoti, jei autorius net 
apklausą skelbia? Vėl kartoti iš naujo 
Komisijos nutarimus, aišku, beprasmiška, 
tikiuosi, kad bent*kiek išprusęs kalbos 
reikaluose skaitytojas pats atskirs skiedras 
nuo pliauskų.

Istorinės tiesos dėlei pasisakoma prieš 
rašybos keitimą, kai įvardijamos ikikarinės 
Lietuvos įstaigos, organizacijos, pvz.,: 

Lietuvos Bankas, Žemės Ūkio Ministerija, 
bet šiandieninius lietuviškus atitikmenis 
leidžiama (kol kas!) perteikti pagal 
tenykštę rašybą. Pokario partizanų junginių 
ar pogrindžio spaudos pavadinimų rašybos 
keisti nevalia, nes tai prilygtų nusikaltimui, 
bet nepaaiškinama, kaip rašyti kitus ano 
laikmečio oficialių žinybų pavadinimus, juk 
jų rašyba įvairavo. Kažin, ar istorinės tiesos 
kriterijus jiems taikytinas, o gal kai kuriuos 
leidžiama falsifikuoti pagal savo paties 
ideologines nuostatas, kad ir laikraštis būtų 
“nei velnias, nei gegutė”.

Kai žmonės išvyksta svetur, o ypač 
ankstyvoje jaunystėje ir ryšiai su tėvyne 
ilgam nutrūksta, gimtoji kalba ne tik 
sugrumba atsineštiniame lygyje, bet, 
stelbiama svetimos, palengva ima dilti, 
blėsta žodžių bei jų formų darybos taisyklės, 
junginių prasmės, atspalviai bei niuansai, 
nuskursta žodynas ir t.t. Gal todėl p. 
V.Donielai Lietuvos bankas ir lietuviškas 
bankas turi ta pačią prasmę, juolab 
Palangos duona ir palangiškė duona arba 
Biržų alus ir biržietiškas alus. Man atrodo, 
kad autorius kartais susipainioja savo 
paties rašybos taisyklėse, kaip antai: "...

gausėjant lietuvių sporto klubams, 
gimė ir lietuviškos Sporto Šventės” 
Kodėl šiame bendrinių 
daiktavardžių junginyje, 
neturinčiame jokių išskirtinumo
požymių ir dar daugiskaitos forma, 
liepiama abu narius rašyti 
didžiosiomis raidėmis? Negi tik 
todėl, kad šios sporto šventės 
lietuviškos ar įvykusios išeivijoje?

Pareigybes autorius linkęs 
painioti su tikriniais vardais. Mus 
dar pradžios mokykloje mokė, kad 
kreipinyje pagarba asmeniui 
reikalauja rašyti: ... Vedėjui, 
Pirmininkui, Direktoriui, Ministrui, 
bet tai esą bendriniai daiktavardžiai, kurių 
rašybą žmonės dažniausiai susieja su 
asmeniniu nusiteikimu konkrečiam 
pareigūnui.

Publikacijose suminėta keletas 
pavardžių, cituojami jų pasisakymai, tik ar 
asmeninės nuomonės svarbiau už Kalbos 
komisijos įteisintas taisykles? Beje, prof. 
Z. Zinkevičiaus „Lietuvių kalbos istorijos“ 
6 tome nesvarstomas didžiųjų ar mažųjų 
raidžių rašybos klausimas. Autorius 
susitelkė ne ties gimtosios kalbos raida, 
kaip rašo V. Doniela, bet šnekamosios 
kalbos degradacija, svetimybių brukimu. 
Dėl Kalbos komisijos priimtų rašybos 
taisyklių taikymo profesorius pasisakė

Virgo mokykla. Petro Rimšos skulptūra.

vienareikšmiškai: „Šiomiš mintimis 
nesiekiame tęsti įgrisusią kalbą apie seniai 
nustatytą svetimžodžių rašybą. Kuriems kyla 
abejonių, gali rasti atsakymą „Lietuvių 
kalbos komisijos nutarimai 1977 — 1998“ 
(Dienovidis, 2000, Nr. 22).

Baigdama noriu pareikšti 
apgailestavimą, kad autorius ir redakcija 
pristigo geros valios laikytis spaudoje 
įprastų etikos normų — neužbėgti 
oponentui už akių. O gal tai man neįprastas 
vakarietiškas „savoir vivre“? □

I Sporto klubo
1 “Kovas” metinis

narių susirinkimas
, įvyks sekmadienį, kovo 25 dieną, 
’ 4 vai. po pietų Lietuvių Klube,
■ Bankstown.
! Dienotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas.
I 2. Prezidiumo kvietimas. 3. Tylos
| minutė pagerbti mirusius narius.
| 4. Praėjusių metų susirinkimo
| protokolo skaitymas. 5.

= Pirmininkės pranešimas. 6.
‘į Iždininkės pranešimas. 7.
J Revizijos Komisijos pranešimas.
. 8. Sporto sekcijų vadų
į pranešimai. 9. Diskusijos dėl
J pranešimų. 10. Naujos valdybos

rinkimai. 11. Klausimai ir 
i sumanymai. 12. Susirinkimo
1 uždarymas.
| Praėjusioje Sporto šventėje 
| dalyvavo 127 “Kovo” 
| sportininkai!!! Būtų gražu, jei 
| bent dalis jų sudalyvautų ir 
s metiniame susirinkime.
ž “Kovo” Valdyba

Pijušo Dulkelės nuotykiai
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Keistos gairės
Saulius Varnas

Nustebino š.m “Mūsų Pastogės” nr. 5 
paskelbtos LB Spaudos Sąjungos Valdybos 
“Rašybos gaires”. Labai keista, kai išeivijos 
laikraštuko leidėjai ryžtasi skelbti savas 
lietuvių kalbos rašybos taisykles, kurios skiriasi 
nuo galiojančių Lietuvoje. Netgi skaičių rašybą 
siūloma keisti pagal anglosaksų kraštuose 
Įsigaliojusias taisykles! Argumentuojama, kad 
tokia rašyba naudojama ir kompiuterių 
simbolikoje. Čia kažkoks nesusipratimas. 
Tekstų redakcinės programos leidžia 
tekstuose rinkti skaičius kokiu nori formatu, 
nes visi šie simboliai traktuojami taip patkaip 
raidės. Jeigu autoriai turi omenyje programos 
naudojamus skaitmeninius parametrus, 
apibrėžiančius parašau plotį ir pan., tai jų 
formatas priklauso nuo kompiuterio 
operacinėje sistemoje įdiegtos lokalizacijos. 
Australijai ar JAV lokalizuota operacinės 
sistema interpretuos šiuos parametrus pagal 
Australijos ar JAV priimtus standartus, o 
Lietuvai kikalizuota sistema - pagal lietuvių 
kalbos taisykks, kurios užfiksuotos Lietuvos 
standarte IN r 1285 (Lietuvos standartizacijos 
tarnyba 1993). Pacituosiu du punktus iš šio 
leidinio Bendrųjų reikalavimų skyriaus:

2.1.1 Skaičių dešimtųjų dalių skyriklis yra 
kablelis “,”.

2.1.2 Tūkstančių grupavimo skyriklis 
pinigams yra taškas

Dar blogiau, kai siūlomos gairės yra 
neaiškiai apibrėžtos. Pavyzdžiui, rašoma, kad 
“Vietoje “tūkst” vartoti nulius ir pan.” Ką 
reiškia tas “.. .ir pan.”? Ar vietoje “16 mid.” 
bus reikalaujama rašyti “16 000 000 000”? O 
gal vietoj “milijardų” nuo šiol “Mūsų 
Pastogėje” turėsime rašyti (“vengiant 
sumaišties”) taip kaip įprasta pas anglosaksus 
- “bilijonai”, kaip ne kartą man jafrteko šiame 
laikraštyje aptikti? Deja, tas sukeltų dar 
didesnę sumaištį, nes šio žodžio prasmė 
lietuvių kalboje yra kita (1 bilijonas = 1 000 
000000000).

Toliau “MP” korespondentai raginami 
vartoti “įprastinius simbolius: $, % ir pan., ne 
tik “doL”, “proc.” ir Lt”. Šie simboliai labiau 
įprasti anglosaksų literatūroje, o Lietuvoje 
daugumoje naudojami būtent “doL” ir “proc.” 
Matyt dėl to, kad kompiuteriuose naudojant 
standartinę lietuvišką klaviatūrą, minėtieji 
simboliai ($ ir %) yra neprieinami ir, norint 
juos surinkti, rašančiajam tenka perjungti 
klaviatūrą į amerikonišką, kas yra daug 
nepatogiau, negu surinkti kelias papildomas 
raides. Juk dėl tos pačios priežasties 
nenaudojame ir kitų valiutų simbolių “€”, 
“£” ar “F”, o rašome žodžius “euras”, 
“svaras” ar “frankas”.

Dėl svetimvardžių rašymo originalo kalba 

lygtai niekas nesiginčija, bet kai kurie asmenys 
LB Spaudos Sąjungos Valdyboje aiškiai 
mėgaujasi jų iškraipymais, nes jų visa aibė 
prigalvota ne tik Valdybos “gairėse”, bet 
pastaruoju metu jie kartojami vos ne 
kiekviename Valdybos nario dr. V. Donielos 
straipsnyje apie lietuvišką rašybą. Vietoj to, 
Spaudos Sąjungos Valdyba būtų galėjusi 
paskelbti, kurie Australijoje plačiai paplitę 
vietovardžiai gali būti sulietuvinami, pvz., ar 
priimtina “MP” rašyti Sydnėjus, Adelaidė, 
Melburnas, Brisbane (ar Brisbanas), Ftertas, 
Engadynė, nes jie mūsuose gerai pažįstami, 
ar reikia naudoti originalias formas su 
lietuviškomis galūnėmis, Sydney’us, 
Adelaide’ė, Melbourne’as, Brisbane’as, 
Perth’as, Engadine’as, kaip reikalauja 
Lietuvoje priimtas taisyklės? Deja, atsakymo 
į šitą klausimą “Rašybos gairėse” rasti 
nepavyko.

Taip pat nepateikiamos jokios 
rekomendacijos dėl pareigybių rašymo. Kodėl 
“MP” dažnai viduryje sakinio didžiosiomis 
raidėmis (buvo?) rašomi titulai “Dr.” ar 
“Profesorius”, o mažosiomis raidėmis 
“ponas”, “ponia”? Jeigu jau Spaudos 
Sąjungos Valdyba taip linkusi lygiuotis į 
anglosaksų rašybos taisykles, tai kodėl ji šiuo 
atveju jas ignoruoja? Juk angliškai neparašysi 
“mr.” vietoj “Mr.”, ar “mis.” vietoj “Mrs.”

Man atrodo, kad LB Spaudos Sąjungos 
Valdybos rašybos gairės ne tik nepadės mums 
išvengti sumaišties lietuvių kalbos rašyboje, 
bet ją dar labiau pagilins. Q

Ką tiktai iš po remonto, 
Stovi priemonė transporto. 
Naujos dalys žiba dailiai, 
Pijušėlis ryja seilę.
Motoristo kraujas šaukia: 
Išbandykime kaip “traukia”.
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Skrieja plentu “aparatas”, 
Jau ir Engadinė matos. 
Pildo mano visus norus 
šitas nuostabus motoras. 
Sunkvežimį išmėgintą 
Laikas jau atgal grąžinti.

Leidžiamės nuo baisaus kalno, 
Aplink viskas kaip ant delno. 
Nors važiuojame prieš vėją, 
Greitis vis labiau didėja.
Ir štai tau, kai verkiant reikia - 
Stabdžiai visiškai neveikia!

Koks nešvankus sumišimas 
Pas vairuotoją kabinoj. 
Galva plyšta, spiegia ausys, 
Jau ir vairas nebeklauso. 
Bandymas gan nemaloniai 
Baigės moterų salone.

Stasio Montvido piešiniai ff žodžiai
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Aliutės kampelis
Atkeliavusios pavardės

Lietuva nuo Gedimino laikų mielai priimdavo svetimšalius, jiems suteikdavo lygias 
teises, todėl daugelis jų pasiliko^ vesdavo lietuvaites, sulietuvėdavo. Kartais sulietuvėdavo 
ir pavardės, bet gana dažnai likdavo ir atsineštinės. Jeigu dėl Brinkmano, Eichmano ir 
Špelvenio vokiškos kilmės niekas neabejoja (Eichmann, Spielherr), tai Digrys ir Čepas 
(Čepaitis) skamba visai lietuviškai. Kalbininkai aiškina, kad Digrys išsirutuliojo iš “Didrys” 
-vok. Didrich ar Dietrich. Gi Čepas buvo lenkiška pavardė Szczepan, atsiradusi iš Stefan 
ir gražiai įsipilietinusi Lietuvoje. Iš Lenkijos atėjo ir Dzeržinskis, Chadarauskas, 
Chatkevičius; iš Latvijos - Ciemenis, o iš Tiirkijos - Kvaradejus. Lenkų kilmės Jaso 
vaikai jau vadinosi Jasaičiai.

Kai kurių pavardžių atėjimą į Lietuvą galima lengvai atsekti iš dokumentų, pvz. dar 
šio šimtmečio pradžioje Lietuvoje užrašyta Makleinių šeima save kildino (ir turėjo 
dokumentus tą įrodyti!) iš MacLean šeimos, kuri XVII a. viduryje pabėgo iš Škotijos dėl 
Kromvelio vykdomų religinių persekiojimų ir gavo prieglobstį Lietuvoje.

XVII a. pradžioje iš Kuršo į Lietuvą atsikėlė pirmasis Landsbergis ir čia, nusipirkęs 
žemės apie Panevėžį, įkūrė Lietuvos Landsbergių šaką.

Dabar prie Kupiškio gyvena jauna Froziu šeima. Frozės tėvas buvo vienas iš tų, taip 
vadinamų, “vilko vaikų”, kurie po II pasaulinio karo likę našlaičiais, iš Prūsijos ateidavo 
elgetauti į Lietuvą, ir daugelis jų čia buvo lietuvių priglausti ir užauginti.

Daug svetimos kilmės pavardžių Lietuvos nepriklausomybės laikais tarp I ir II 
pasaulinio karo buvo išverstos į lietuvių kalba, pvz. Cibulskis pasivadino Svogūnėliu, 
Landsbergis - Žemkalniu, o bendros su Lenkija valstybės laikais išverstoms ar 
sulenkintoms pavardėms grąžinta lietuviška forma: iš Kozlovskio vėl pasidarė Oželis, iš 
Žuko - Vabalas, iš Vrublevskio - Žvirblis. Lenkų valdomo Vilniaus krašto per prievartą 
sulenkintas Golotylec (“plikadugnis”) vėl pasidarė Galatiltis.

Bet kaip tokios pavardės, kaip Oželis, Žvirblis ar Galatiltis iš viso galėjo atsirasti? 
Apie tai pakalbėsiu kitą kartą.

(£ If REDAKCIJOJ POJTO
Gerti. Redaktore!
Beslidinėdamas interneto bangomis 

užkliuvau už Lietuvos TV kanalo tinklo, 
kuriame rodoma nuo žinių iki jumoro 
siužetų. Gal atsiras, kas norės 
pasižiūrėti.

Tinklo adresas
http://www.tv.lt/evenLasp

Algimantas

Gerti. Redaktore,
Praėjusiais metais “Mūsų Pastogės” 

puslapiuose ALFAS ir Sydnėjaus sporto 
klubo valdybos skelbė (reklamavo) 50-tą 
jubiliejinę lietuvių Sporto šventę. Ar tokia 
šventė įvyko, ar ne? Nuo Australijos 
Lietuvių Dienų Sydnėjuje praėjo jau 
daugiau kaip 5 savaitės, bet apie 50-tą 
Sporto šventę “Mūsų Pastogėje” anei 
žodelio. Aprašyta apie Lietuvių Dienų 
atidarymą, Meno parodą, Dainų šventę, 
Tautinius šokius, Krašto Tarybos 
suvažiavimą, Naujų Metų balių, bet apie 
50-tą (jubiliejinę) Sporto šventę - nieko! 
Atrodo, kad jos nebuvo. Seniau būdavo 
apie sporto šventes pradėdavo rašyti nuo 
pat pirmo “Mūsų Pastogės” numerio ir 
būdavo rašoma kelis mėnesius. Pirmiausia 
rezultatai ir visų sporto šakų laimėtojai, o 
vėliau būdavo aprašomos net atskiros 
rungtynės. Bet šiais metais nei ALFAS, nei 
“Kovo” klubas nerašo nieko. Su pagarba

Liudas Bungarda
Nuo Redakcijos:p. Bungarda rasė, matyt, 

dar prieš gaudamas MP Nr. 6, kur jau buvo 
Nitos Wallis rašinys apie Sporto Šventę anglų 
kalba. Aprašymo lietuvių kalba dar 
laukiame... Taip pat laukiame ir Tautinių 
šokių ir Dainų švenčių bei Uždarymo, 
Jaunimo talentų vakaro ir “Vaidilos” teatro 
spektaklio aprašymų. Jų, deja, irgi dar 
negavome... O kodėl? Ir mes norėtume žinoti.

Gert). Redakcija,
Kaip ilgametis Australijos Pašto 

tarnautojas noriu patikslinti (MP nr. 5), kad 
Sydnėjuje POSTAL INSTITUTE buvo 
įstaiga, kuri pašto tarnautojams (savo 
nariams) suteikdavo įvairius patarnavimus, 
turėjo savo biblioteką ir 1.1., “Postai 
Institute” ir nieko bendra neturėjo su 
“Australia Post” tarnautojų priėmimu, 
paaukštinimu ir pašto administracija. Trio 
rūpinosi pats “Australia Post”.

Jurgis Karpavičius

Laba diena!
Dėkoju kad į MP Nr. 5 įdėjote Adelaidės 

Apylinkės Valdybos sveikinimą p. Janina 
Vabolienei su garbingu apdovanojimu Tik 
atrodo, kad nepastebėjote, jog praleidote 
vieno sveikintojo varda, ty. Lucia.

Su pagarba,
Jūratė

Nuo redakcijas: apgailestaujame, Lucia.

Gerbiama Redaktore,-
Ačiū, kad pagarsinote “Lithuanian 

Papers” žurnalą (MP Nr.5), tik įsivėlė 
vienas netikslumas: kalbant apie 
“Lithuanian Papers” tiražą, Jums nusirito 
vienas nulis. Iš tikrųjų, kasmet 
spausdiname ne po 200, bet po 2 000 
egzempliorių ir kasmet juos visus 
išplatiname.

Daugiau kaip 500 milijonų žmonių 
pasaulyje kalba angliškai. Vargu, ar bent 
šimtadalis jų žino, kas yra Lietuva ir 
lietuviai. Taigi, jeigu norime palenkti 
pasaulio viešąją nuomonę mūsų Tėvynės 
naudai, uždavinys yra milžiniškas, o darbas 
vos pradėtas. Su pagarba . ,, _r 1 ° A.Taskunas,

“Lithuanian Papers” red.

Gerb. Redaktore,
Vartodama savo, kaip jūs duodat suprasti 
(Redaktorės skiltis, MP Nr. 6), 
“jumoristinius” išsireiškimus, kaip pvz. 
pasiūlymą įkurti geltona-žalia-raudona 
kampelį su klaupka, kur su žodeliais “niet- 
niet” nauji atvykėliai galėtų išsižadėti 
komunizmo ir panašiai, malonėkit 
pabaigoje visada pridėti (skliausteliuose) 
žodį “jumoras” arba tiesiog - “ha-ha-ha”, 
kad mes, dauguma skaitytojų, žinotumėm, 
kada reikia pradėti juoktis...

Ignas Bieliūnas
Gerb. Redakcija,

“Mūsų Pastogėje” Nr. 5 tilpo Vytauto 
Donielos straipsnis “Antanui Laukaičiui - 
75”. Jame sakoma: “Antanas dalyvavo 
pirmojo lietuviško sportoklubo Australijoje 
įkūrime Sydnėjuje. Klubas netrukus 
pasivadino “Kovu”.”

Pirmasis mūsų sporto klubas buvo 
Įsteigtas 1950 metais ir vadinosiSydnėjaus 
Lietuvių Sporto Klubas. Jo būstinė buvo 
Balmaino priemiestyje, o valdybą sudarė 
J. Gružauskas. Goda Petrauskaitė, Algis 
Milašas, Vytautas Rauličkis ir Vytautas 
Dt'tus Nutolta i 7psL

If REDAKCIJOJ PIKTO
Gerb. Redakcija,

Pirmiausia norėjau pasakyti, kad 
staripsnyje “X PL Jaunimo Kongreso 
atgarsiai” (š.m. MPNr. 5,1 psl) yra klaidų, 
kurias reikėtų pataisyti:

Naujai išrinktas PLJ Sąjungos 
pirmininkas tai ne “Matas Stankevičius” 
bet STANEVIČIUS (be “k” raidės).

Nuotraukoje matomos gražuolės turėjo 
būti šitaip išvardintos: Laura Dainytė, 
Gilija Aukštikalnytė, Jura Gedvila-Landry, 
Daina Fraser, Stefutė Utz, Venta 
Civinskaitė. Lisa-Marie Yungaitytė, įmūra 
Rukšėnaitė ir Simona Gayauskaitė.

Yra pora ‘moderniškai’ parašytų 
pavardžių, bet čia parašiau, kaip jos pačios 
rašo, tai prašau pataisyti.

Taip pat norėčiau atsakyti į Daniaus 
Lėlio laišką (ten pat, 5 psl.): nesirūpink, 
Daniau, e-mail ir telefono numerių bei 
adresų sąrašas visų kongresantų yra 
tvarkomas ir tikrai jį gausi. Dar tikrinu pora 
detalių, bet jau už savaitės ar panašiai 
atsiųsiu visiems, kurie dalyvavo Kongrese. 
Ačiū už paraginimą!

Dar noriu atsakyti į Ventos Civinskaitės 
laišką.

Venta, tu ‘siūlai’, kad ateity Kongresą 
plačiau išreklamuotumėme, kad būtų 
pritraukta daugiau jaunimo. Na, tai reikia 
man išsiaiškinti, kaip mūsų reklamavimas 
veikė, nes mes tikrai smarkiai 
reklamavome, bet, aišku, yra sunku visus 
pasiekti. Mes rašėme straipsnius bei 
reklamas ir siuntėme (ir dar kiti mums rašė 
ir siuntė iš savo kraštų) į VISUS pasaulio 
lietuvių laikraščius. Jeigu ne visi laikraščiai 
kiekvieną žinelę išpausdino, tai gal buvo 
mažiau negu manėme, bet galiu užtikrinti, 
kad PLB žurnale “Pasaulio Lietuvis” 
dažnai buvo straipsnių ir reklamų apie 
Kongresą, taip pat PLB interneto 
svetainėje, PLJS interneto svetainėje ir dar 
Kongreso oficialioje interneto svetainėje 
irgi buvo daug informacijos. Toliau, 
“Lithchat” buvo išsiųsta reklamų, 
straipsnių ir kvietimų dalyvauti Kongrese. 
Bet visi žino, kad mažai kas iš jaunimo 
skaito savo bendruomenių laikraščius, tai 
sunku juos pasiekti, gal tik per tėvus ar 
senelius jie tuos straipsnius būtų pastebėję, 
nežinau.

Taip pat daug kur buvo išsiųsta radijo 
reklama bei interviu, o informacija ir 
užsiregistravimo anketos buvo nusiųstos 
visur, kur buvo Lietuvių Jaunimo Sąjungos

Suvaikictj pralinksmino morka

“Gamtos išdaigos” - taip pavadino 
šią nuotrauką Marijampolės apskrities 

I Kazlų Rūdos gyventojas Alfonsas 
i Sidabrą. Įdomios formos morka jo darže 
i užaugo šį rudenį. A.Sidabros nuotr.

(“Lietuvos rytas”) 

narių (egzistuojančių sąraše) ir panašiai. 
Įdomu tas, kad su Linu Šeikiu lankydamiesi 
JAV ir Kanadoje, tenai susipažinome su 
daugeliu iš jaunų žmonių, tačiau Kongrese 
matėme daugiausia kitus veidus (ir iš dar 
seniau pažįstamus); atvykusieji jau žinojo 
apie kongresus, patys susirado informaciją 
ir nusprendė atvykti.

Yra gan sunku pritraukti į kongresus 
naujo jaunimo, ypač nežinančius, kas tie 
kongresai ir kur savo kraštuose bei 
miestuose kreiptis, kad sužinotum apie 
PUS ir savo krašto US. Aš manau, kad 
kiekvieno krašto US pirmininkas turėtų 
kuo daugiau jaunimo įtraukti į vietinę 
veiklą ir išaiškinti, kas tie kongresai iš 
tikrųjų yra ir patys mėginti išreklamuoti 
kongresus savo žmonėms. Yra nepaprastai 
sunku iš tolimo krašto tokį dalyką pasiekti, 
nes mes nepažįstame visų kraštų kampų, 
nežinome, kas dirba, kas ne ir kaip aklos 
vištos ieškome to auksinio grūdo, kuris 
mums staiga pravers duris į kokią nors 
Jaunimo Sąjungą ir pritrauks jaunimo į 
Kongresą.

Gal, Venta, užmiršai, kad prieš 
Kongresą JAV nebuvo aktyvių Jaunimo 
Sąjungų. Kongrese kažin kas stebuklingo 
atsitiko ir visi prabudo - tokia jėga 
atgimimui atsirado, kad JAV ir kiti kraštai 
smarkiai dirbt pradėjo ir susibūrė į stiprias 
grupes. Dabar jauku ir gerai - atgims US 
ir gal kitaip bus negu praeitais metais. 
Dabar bus daug darbo naujai JAV US 
pirmininkei Dainai Žemaitaitytei 
(Zhemaitaitytci) ir PUS nariui iš JAV Arui 
Mačiui (Machiui) šitą ritmą išlaikyti ir 
plėsti informaciją apie veiklą. Linkiu jiems 
ir visų miestų US pirmininkams(-ėms) 
daug jėgų ir daug linksmų valandų prie savo 
kompiuterių bei telefonų sekančiais metais, 
kad JAV US galėtų vėl tapti viena iš 
stipriausių US pasaulyje. Linkiu sekančio 
Kongreso Ruošos Komitetui Europoje 
stiprybės ir visa ko geriausia Kongreso 
ruošai bei išreklamavimui. Kad kuo 
daugiau jaunimo atvyktų į XI-tąjį Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresą Vokietijoje, 
Lenkijoje ir Lietuvoje!

Melisa Savickaitė

Australijos lietuvių Jaunimo 
Sąjungos Valdybos 

rinkimai
vyks Melboumo Lietuvių Namuose 

Jaunimo kambaryje
pirmadienį, vasario 26 d., 8 vai. vakare

Kvi< ciame visą jaunimą į AUS metinį 
susirinkimą. Diskutuosime šių metų veiklos 
planą ir išrinksime 2001 m. AUS Valdybą. 
Kviečiame susirinkti kandidatus iš sporto 
organizacijų, šokių grupių, skautų ir Lt. 
Kandidatai ir susidomėjęs jaunimas (16-35 
m. amžiaus) iš visų Australijos miestų 
kviečiamas kuo greičiau paskambinti 
Melisai Savickaitei tel: (03) 9457 4348 arba 
išsireikšti e-mail:

melisasavkkas(aalphalinkcom.au
Australian Lithuanian Youth

Association Board

elections
Melbourne Lithuanian House, 
in the Youth Room (upstairs)

8 pm, Monday 26th February 2001
We invite all youth to the Annual 

General Meeting of the AUS. The 2001 
AUS Board elections will occur and the 
action plan for the following year will be 
discussed. We invite candidates fromsports 

• organizations, dancing groups, scouts etc. 
! to attend. Candidates and interested youth 
1 (16-35) from all Australian cities are invited 
1 to contact Melisa Savickas

ph.: (03) 9457 4348 or e-mail:
melisasavickas@aiphalink.com  .an
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Sporto Šventė BODO Sydney
Results

BILLIARDS
Singles: Paul Šliogeris (Syd)
Doubles: Vytas Burokas (Syd)

Jonas Ftečiulis
GOLF
Mens Stroke: Eddie Viržintas 163 (Syd)
Mens stableford: Vilius Jurkšaitis 75 (Syd)
Womens stableford: Marianne Čerkesas 61 

(Syd)
Mens stableford teams: “Kovas” (Syd):

Vincas Binkis, Eddie 
Viižintas, Peter Kains, 
Dairen Green

Visitors Trophy: Darren Green 73 (Syd)
TABLE TENNIS
Womens: Caroline Šutas (Syd)
Mens: Gediminas Bernotas (Syd)
Mixed doubles: Caroline Šutas (Syd)

Vytas Jasulaitis (Melb)
Womens doubles: Rožė Vaičiukvičius 

Caroline Šutas (Syd)
TENNIS
Mens singles: Justin Rutkauskas
Womens singles: Rhonda Šutas
Veterans singles: Romas Šatkauskas
Mens doubles: Saulius Karpuška and

Justin Rutkauskas
Womens doubles: Rhonda Šutas and

-»> Shama Šutas
Mixed doubles Rhonda Šutas and Ed

Vaidurgis
VOLLEYBALL
Mixed-Sydney
Women-Sydney
Men-Geelong
BASKETBALL
Mixed 12 and under - Sydney green
Under 14 boys - Adelaide
Under 16 boys - Adelaide / Melbourne
Under 18 boys - Adelaide

Under 18 unisex - Sydney
Veterans - Sydney
Womens - Sydney
Mens - Melbourne green
WOMENS VOLLEYBALL RINKTINĖ:

Rita Kasperaitis, Carol Noble, Jessica 
Rutkauskas, Janine Bindokas, Irena 
Ftetkūnas, Caroline Šutas, Zita Sankauskas, 
Rhonda Šutas, Leanne Kozela, Rūta 
Sankauskas. Coach - Gediminas Sauka 
MENS VOLLEYBALL RINKTINĖ:

P. Šutas, T. Bindokas, A Zduoba, A 
Sankauskas, J. Sakalauskas, A Karazija, 
P Kapočius. Coach-J. Bindokas. Manager- 
A Sankauskas
WOMENS BASKETBALL RINKTINĖ:

Daina Dičiūnas, Danielė Andriejūnas, 
Belinda Šliogeris, Lisa Skirka, Audrė 
Venclovas, Julie Šepokas, Ginta Statkutė, 
Adelė Kristens, J. Ankus, K Vabolis. Coaches 
- Rita Andriejūnas and Angelė Kristens. 
Manager - Rita Andriejūnas
MENS BASKETBALL RINKTINĖ:

Mat Genys, Dan Jaunutis, Luke 
Skimbarauskas, Saul Balnionis, Luke 
Newman, Caz Zdanius, Eddie Ragauskas, 
Aaron Šliogeris, Vytas Andriejūnas, Grant 
Cerkezas. Coach - Petras Andriejūnas. 
Managers - A Skimbarauskas, Rimas Mickus 
“TĖVAS” JURAITIS TROPHY FORMOST 
OUTSTANDING JUNIOR
T. Liubinskas (Syd)
HENRIKAS ŠALKAUSKAS MEDAL
Womens voDeybaD: Irena Petkūnaitė (Syd) 
Mens volleyball: Jonas Sakalauskas (Melb) 
Womens baskctbalkGinta Statkutė (Melb) 
BEST REPRESENTED CLUB

Adelaide
Nita Wallis

KOVAS President

RENGINIŲ KALENDORIUS 
Sydney - 2001 m.

VASARIS
18 d. Nepriklausomybės Šventė (Apylinkės Valdyba)
25 d. Turgus (Lietuvių Klubas) 

KOVAS
4 d. Kaziuko mugė (Katalikų Kultūros Draugija)

11d. Diskusinė popietė (Tėvynės Sąjunga)
18 d. Kauno “Kamertono” choro koncertas (Lietuvių Klubas)
25 d. Olimpiados video (Lietuvių Klubas)

Sporto klubo “Kovas” metinis susirinkimas (“Kovo” V-ba) 
BALANDIS

1 d. Kultūrinė popietė (Katalikų Kultūros Draugija)
21-22 d. Rekolekcijos (Parapijos-Komitetas)
29 d. Tbrgus (Lietuvių Klubas) 

GEGUŽĖ
20 d. Popietė (Lietuvių Klubas)
27 d. Literatūrinė popietė (Katalikų Kultūros Draugija) 

BIRŽELIS
3 d. Sekminės (Lietuvių Klubas)

17 d. Gedulo ir Vilties Dienos minėjimas (Baltų Komitetas) 
LIEPA

1 d. Kermošius (Lietuvių Klubas)
8 d. Valstybės Dienos minėjimas (Apylinkės Valdyba) 

RUGPJŪTIS
26 d. Sydnėjaus Liet Moterų Soc. Globos D-jos metinis susirin

kimas (Draugijos Valdyba)
RUGSĖJIS

23 d. Kultūrinė popietė (Katalikų Kultūros Draugija) 
SPALIS

21 d. lešminė Lietuvių Sodyboje (Moterų Draugija) 
LAPKRITIS

Kapinių lankymas (data bus nurodyta vėliau)
18 d. Choro “Daina” metinis koncertas (“Dainos” choras)
25 d. Kariuomenės Šventė (Ramovė, šauliai) 

GRUODIS
31 d. Naujų Metų sutikimas (Lietuvių Klubas?)

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Alė Liubinienė

Avietė ir likęs gyvenimas
Tęsinys, pradžia MP Nr. 1-2,

Taip su ja bekovodama, stengiausi 
praryti kiekvieną gurkšnį iki viską išgėriau. 
Po to mano burna ir skrandis degė kaip 
ugnyje. Tikriausia, tai man bausmė už 
neklausymą, nusmelkė nerami mintis.

Po kurio laiko viskas aplinkui ėmė 
suktis, jaučiausi patogiai bei šiltai.

“Ale, vanduo į tą prūdą teka iš šaltinio 
ir todėl jis niekad neužšąla tiek, kad 
galėtum ant jo čiuožti. Kitą kartą būk 
atsargesnė,” - aiškino mama, klodama 
mane patalais.

Namo grįžo tėvas. Sužinojęs, kas 
atsitiko, jis ėmė šaukti.

“Dar to betrūko, kad būtum nuskendus. 
Čia tau gera pamoka, Ale. Kitą kartą 
klausyk, kas tau sakoma. Ir kad man 
nepamirštum,” - pagrasino ir išeidamas 
trenkė durimis.

7110 pačiu metu “liaudies draugas 
Briedis”, kaip jis dabar save vadino, vis 
primindavo tėvui ir kitiems ūkininkams, 
kad jie buvo visiškoje jo valioje.

Iš ūkininkų buvo atimamas maistas, 
dažnai girdėjau kad neturtingesni 
žemdirbiai buvo stumdomi ir kalinami, nes 
nepajėgė atiduoti pyliavos (ūkio produktų), 
apmokėti komunistų mokesčių. Visi, ką 
pažinojau, atrodė nelaimingi, baukštūs ir 
susirūpinę. Net ir Ėglius su Zauga, kurie 
dar taip neseniai tai didžiavosi gavę keletą 
hektarų iš mano tėvo ūkio, keikė 
komunistus ir rusus kaip ir visi kiti. Dabar 
jiems buvo dar sunkiau negu anksčiau, nes 
neturėjo jokios vilties įvykdyti nustatytą 
duoklę, kad liktų pakankamai sėklos kitam 
pavasariui.

(II skyriaus pabaiga)

m
Draugo Briedžio naguose

1941 metais buvo ankstyvas pavasaris. 
Saulutei kopiant vis aukščiau, dienos 
pradėjo ilgėti. Oras pamažu atšilo. O 
giedrom dienom nuo šiaudinio namo stogo 
pradėjo tirpti net ir varveklių žvakės.

Žiemos metu tie varvekliai buvo užaugę 
tokię ilgi, kad beveik siekė žemę. Aš 
įsivaizdavau, kad mūsų namas lyg kokia 
pasakų pilis, apgaubta ledine užuolaida. 
Kartais, pasigriebusi lazdą, aš visus tuos 
varveklius nudaužydavau, bet per naktį, 
kažkoks pasislėpęs burtininkas vėl juos 
užaugindavo.

Džiaugsmo kupina bėgiojau, žaidžiau 
su minkštu, pradedančiu tirpti sniegu. 
Rišdama per kiemą darydavau vis 
didėjančius sniego kamuolius, iš jų lipdžiau 
sniego senius, stačiau pilis. Kai kurie mano 
seniai buvo maži ir stori, kiti - aukšti ir 
ploni, o dar kiti - Jono ar Stasės dydžio. 
Visi su akimis, nosimi ir lūpomis iš medžio 
šakelių. Kiti turėjo net ir švarkus. Sagoms 
surinkdavau sušalusias kiškio spiras, kurių 
mūsų kieme po obelim buvo labai daug. 
Mama, praeidama pro šalį, dažnai 
pagirdavo.

“Oi, oi, Ale, kokie gražūs ir kaip stipriai 
sulipdyti tie tavo seniai. O tie jų švarkai... 
Ai, ai... Dar ir su sagom!”

Bet tirpstantis sniegas turėjo ir blogų 
ypatybių. Jis kaip pasiutęs kibdavo prie 
mano medinių klumpių. Eidama į mokyklą, 
turėjau vis sustoti ir nudaužyti storus sniego 
padus, kad neišsisukčiau kojos. Kartais net 
įsivaizduodavau, kad einu ant pakojų. Ir 
taip, kurdama vis ką nors nauja, žaisdavau, 
iki sniegas visai ištirpdavo.

Nepaaisant viso to, negalėjau sulaukti 

pavasario. Po ilgos žiemos buvau pasiilgusi 
pirmųjų žibučių miško pakraštyje 
pasirodannčių ant tirpstančio sniego. 
Prisiskynusi saują, džiaugiausi gražiomis, 
mėlynomis gėlytėmis, kurios man priminė 
skaidrų dangų. O lyg debesėliai kyšojo 
baltos plūkės.

Po žiemos šalčių su džiaugsmu 
bėgdavau laukan, ieškodama saulės 
šilumos. Nebereikėjo daugiau dėvėti 
sunkių kailinių, vilnonių kepurių ir 
pirštinių. Be jų jaučiausi daug laisviau 
bėgiodama per purvynus ir pelkes.

Kai sniegas pradėjo tirpti, sode aplink 
namą atsirado maži upeliai, daug ežerėlių, 
prūdelių ir pelkių, ten ir aš žaidžiau per 
dienas. Ant “upių” tvenkiau užtvankas, o 
“ežeruose” ant purvo salelių stačiau pilis. 
Šį pavasarį mama buvo susirūpinusi ir 
neturėjo kada manęs barti, kai grįždavau 
išsipurvinusi. Todėl galėjau taškytis lauke 
kiek norėjau. O Dieve, kiek aš turėjau ten 
darbo.

Tėvams namuose mėginant apsaugoti 
mus, vaikus, nuo pikto pasaulio, kuris dabar 
supo mūsų šeimą, mokykloje aš pripratau 
nepykti ir nejausti neapykantos. Tačiau 
valsčiuje Briedis ir jo draugai beveik 
sunaikino mano tėvą.

Dar buvo ankstus pavasaris, kai tėtis 
gavo įsakymą kas dieną pėsčiomis valsčiuje 
prisistatyti Briedžiui.

Vieną dieną atėjo dar baisesnis 
parėdymas. Tėvui buvo uždrausta važiuoti 
vežimu ar dviračiu, joti arkliu ir net eiti 
keliu arba šalia kelio. Visą dešimt 
kilometrų į valsčių, tėčiui buvo įsakyta ateiti 
grioviais, kurie pavasarį buvo pilni ledinio 
vandens. Parėdyme buvo pabrėžiama, kad 
tai bausmė už tai, kad jis buržujus ir liaudies 
priešas.

Aš niekada nepamiršiu to vakaro, 
beviltiškos tėvo veido išraiškos. Iki šiol jis 
darė viską, kas jam buvo įsakyta. Stengėsi 
patenkinti nežmoniškiausius reikalavimus,

Alės tėvų namai Lietuvcye.

nesustodamas iš visų jėgų dirbo dieną ir 
naktį, bet šis įsakymas buvo neįvykdomas. 
Kaip jis galėjo kasdien nueiti ir grįžti dešimt 
kilometrų per vandenį, pilną ledo? Tėtis 
suprato, kad jeigu mėgins patenkinti šį 
parėdymą, susirgs plaučių uždegimu ir 
greitai numirs. Jis žinojo, kad draugas 
Briedis tik to ir laukia.

Per pusdienį jis pavirto seniu: kakta 
susiraukšlėjo, žvilgsnis pasidarė laukinis, 
pilnas pykčio, o akys paraudo ir prisipildė 
ašarų. Vėliau, mėgindamas valdytis, garsiai 
perskaitė mums Briedžio įsakymą.

“Ką daryti? Mano gyvybė mirtiname 
pavojuje ir kas atsitiks su šeima, jei Briedis 
mane nužudys?” - girdėjau,jį beviltiškai 
sielvartaujant

Dabar tėtis nebeabejojo, kad draugas 
Briedis nesiliaus jo persekiojęs kol 
nesunaikins. Mama kūkčiodama verkė.

Aš nubėgau pasiguosti pas savo draugę 
Avietę, bet ir ji negalėjo man padėti

Tą vakarą manęs nereikejo raginti eiti 
gulti. Net nepasakius labanaktis, kaip koks 
išgąsdintas gyvuliukas įlipau į lovą ir 
apsiklojau galvą patalais, lyg lova būtų 
vienintelė saugi vieta visame pasaulyje.

Kitą dieną nekantriai laukėme grįžtant 
namo tėčio. Bet kai jis iki pietų negrįžo, 
mama maldavo Joną su arkliu nuvažiuoti į 
valsčių ir jį surasti.

Su Jono pagalba tėtis sugrįžo namo.
(bus daugiau)
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'KAMERTONAS' ATVYKSTA { AUSTRALIJĄ

“Kamertono” dirigentas Algirdas 
Viesulas Kauno miesto Dainų šventėje, 
2000 m.

“Kamertonas” konceretuoja Clevelande (JAV), 1999 metai.

Šių metų kovo mėnesį Australijos 
lietuvius aplankys choras “Kamertonas”. Iš 
Kauno, chorą iškvietė Melboumo “Dainos 
Sambūris”. Mišrus choras “Kamertonas” 
susikūrė 1995 metų vasarą. Chorą subūrė 
Romaldas Misiukevičius ir choro tarybos 
pirmininkas Vytautas Normantas. Po 
pusmečio chorui vadovauti pradėjo Algirdas 
Viesulas. Chore dainuoja daugiau kaip 30 
įvairaus amžiaus ir profesijų dainininkų - 
mokytojų, medikų, inžinierių, studentų ir kt 
Choras su koncertais pasirodo Kauno ir kitų 
miestų bei rajonų koncertų salėse bei 
bažnyčiose: per metus surengia 15-20 
pasirodymų.

Choras yra įrašęs ir išleidęs garso juostą 
“Kalėdinės dainos ir giesmės” (1997) bei dvi 
kompaktines plokšteles: Antonio Vivaldi 
“Gloria” (1998) ir koncertinis įrašas 
Cleveland’e (15.10.99). “Kamertono” choro 
repertuarą sudaro XVI-XX amžiaus 
kompozitorių kūriniai a cappella bei stambios 
formos kantatos pvz. AVivaldi “Gloria”, 
Franz Schubert “Messe in C” op.48, Johann

(pi REDAKCIJOJ PfiŽTO

Atkelta iš 5 psL
Įsisteigus sporto klubui “Kovas”, 

minėtasis Sydnėjaus lietuvių sporto klubas 
likvidavosi

Kadangi tai yra istorinė Australijos 
lietuvių sporto klubų medžiaga, norėčiau, 

“Gintaro” tautinių šokių ansamblis ruošia
14žffavėHiut 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 komitetas

a.a. Petrutei Ėėsnaitei
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame pusseserėms Arijai ir Nijolei bei 

pusbroliams Gintautui ir Arūnui Čėsnams ir visiems giminėms bei artimiesiems 
Lietuvoje.

Kristina Brazaitienė-Čėsnaitė, Renoldas Čėsna, Vytas Brazaitis

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 
Funerals of Distinction

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

Sebastian Bach kantata “Nach dir, Herr, 
verlanget midi” op. 150.

“Kamertonas” su koncertais yra keliavęs 
į Europos šalis ir JAV 1996 m dalyvavo 
tarptautiniame E Šuberto chorų konkurse 
Vienoje, Austrijoje, taip pat pasirodė 
Gamingo koledže.

1998- koncertinė išvyka į I .atviją, įskaitant 
koncertą šv. Jono bažnyčioje Rygoje.

1998 m dalyvavo I-jame Tarptautiniame 
chorų festivalyje Sčedne (Lenkija), surengė 
tris koncertus.

4. 1998 m choras keliavo po Vokietiją, 
Prancūziją, Luksemburgą ir Olandiją. 
Stuttgarte pasirodė šv. Antonio bažnyčioje.

1999 m choras surengė 12koncertų JAV: 
Niujorke, Hartforde, Bostone, Putname, 
Clevelande, Detroite, Čikagoje, Fort Wayne, 
Baltimore, Filadelfijoje ir lankėsi Vašingtone.

Choras taip pat dalyvavo Kalėdiniame 
chorų festivalyje Kaune 1997 m ir Pasaulio 
Lietuvių Dainų Šventėje Vilniuje 1998 m

Šiemet Kauno choras “Kamertonas” 
koncertuos keturioms Australjos lietuvių 
bendruomenėms - Sydnėjuje, Melbourne, 

kad mano laiškas būtų įdėtas į “Mūsų 
Pastogę”, kas skaitytojai žinotų.

Linkėdamas sporto klubui “Kovas” ir 
p. Antanui Laukaičiui daug sveikų ir 
darbingų metų ir to pačio “Mūsų Pastogei”, 
laišką užbaigiu.

Su pagarba
Vytautas Deikus 

Geelonge ir Adelaidėje. Jų koncertų 
repertuaro pagrindą sudaro lietuvių klasikų 
ir dabartinių kompozitorių bei lietuvių 
liaudies dainos. Gal sudainuos ir porą 
pasaulinių klasikų dainų. Jei bus 
pageidaujama, choras giedos ir lietuviškų 
pamaldų metu.

Koncertai numatyti šia tvarka: 
sekmadienį, kovo 18 <L, Sydnėjuje; 
šeštadienį, kovo 24 <L, Geelonge; 
sekmadienį, kovo 25 et, Mebourne; 
sekmadienį, balandžio 1 d, Adelaidėje. 
Koncertų detalės bus paskelbtos vėliau.

In memoriam
a.a. Henrikas Juodvalkis

Henrikas Juodvalkis gimė 1917 m. 
vasario 5 dieną Zarasuose, mirė 2001 m 
vasario 3 d. Hobarte. Kariuomenės tarnybą 
atliko Ukmergės pėstininkų pulke, 
pionierių būry. Tolimesniam apmokymui 
buvo pasiūlytas į pionierių pulką 
Radviliškyje ir Kauno puskarininkių 
mokyklą. Atitarnavęs prievolę, buvo 
prikalbėtas pasilikti kariuomenėje liktiniu 
puskarininkiu.

1940 metais atgavus Vilnių, Henrikas 
su pirmaisiais daliniais įžygiavo į mūsų 
senąją sostinę. Pirmą dieną, kai Gedimino 
kalne buvo iškelta mūsų trispalvė, o vakare 
nuleista, Henrikas dalyvavo garbės 
sargyboje vakariniame vėliavos nuleidime. 
Garbės sargybą priėmė generolai Raštikis 
ir Plechavičius.

Prasidėjus karui, Henrikas liko tarnauti 
atsistatančiai nepriklausomai Lietuvai. 
Vokiečiams okupavus Lietuvą, 
nepriklausomybė buvo užgniaužta ir 
Lietuvos kariuomenės daliniai buvo 
priversti tarnauti vokiečių naudai.

Už sąžiningą tarnavimą batalione ir dėl 
didelio karininkų trūkumo, Henrikas buvo 
pakeltas viršila ir paskirtas trečios kuopos 
trečio būrio vadu. Vilniuje ir apylinkėse jo 
batalionas ėjo įvairias sargybos pareigas. 
Jam pačiam teko eiti sargybą prie vokiečių 
kariuomenės štabo.

Vėliau Henriko batalionas buvo 
išsiųstas j Rusiją ir apsistojo netoli Rostovo. 
Ten jie saugojo rusus karo belaisvius ir valė 
fronto paliktas minas. Po metų, kai fronte 
prasidėjo vokiečių nesėkmės, tai atsiliepė 
į masinį vengrų ir vokiečių atsitraukimą iš 
Rusijos. Tiro metu Henrikas buvo paleistas 
atostogų, sugrįžo į Lietuvą ir į savo dalinį 
daugiau nebegrįžo. Per visą sumaištį jo 
dalinys prapuolė.

Tbo metu gcn. Plechavičius pradėjo 
šaukti savanorius į Savisaugos batalionus. 
Henrikas įstojo ir buvo pasiųstas j 
Marijampolę. Vieną rytą ten juos apsupo 

Melboumo “Dainos Sambūris” kviečia visus, 
mylinčius lietuvišką chorinę muziką, 
apsilankyti koncertuose. Tai pirmas kartas kai 
sulauksime choro iš Lietuvos. Pasidžiaukime 
kartu Lietuvių Namuose besiklausydami 
lietuviškos muzikos. Ypač kviečiame į 
koncertus atvykti neseniai iš Lietuvos 
emigravusius.

Vaikams iki 16 metų įėjimas veltui
Ateikite su vaikais, anūkais, pasikvieskite 

ir kaimynus!
Birutė Prašmutaitė

Melboumo “Dainos Sambūrio” vardu.

Henrikas Juodvalkis

SS daliniai ir visus areštavo. Vėliau, 
aprengti Luftwaffe’s uniformomis, buvo 
išvežti darbams į Vokietiją, daugiausiai 
subombarduotų aerodromų remontavimui.

Karo pabaigos Henrikas sulaukė netoli 
Hamburgo. Po to atklydo į Flensburgą ir 
čia .prisiglaudė Tim Kroger mokyklos 
dypukų stovykloje. Vėliau visi lietuviai buvo 
perkelti į Mutzelburgo stovyklą.

Į Australiją Henrikas atvyko pirmuoju 
transportu 1947 metais. Buvo paskirtas 
miško darbams Tasmanijoje. Sutartį atliko 
Maydenoje. Vedė vietinę mergaitę Dawn. 
Vėliau su žmona persikėlė į Hobartą, 
pasistatė namus ir dirbo atsakingose 
pareigose cinko fabrike.

Po kelių metų įsigijo savo krautuvę ir 
iki pensijos dirbo savarankiškai. Šelpė 
gimines Lietuvoje ir buvo ištikimas savo 
tautos sūnus. Paliko ne tik liūdinčią žmoną 
Dawn, bet ir draugus bei Hobarto lietuvių 
bendruomenę. Ilsėkis ramybėje, Henrikai.

Laidojimo apeigos įvyko 2001 m. 
vasario 7 d. Endrius Jankus
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBE

Ištroškusiems visuomet mielai padės 
mieli baro veteranai Jadvyga Mickienė ir 
Juozas Kalgovas. R.B. nuotr.

Šį kartą daug žinių neturiu. Bet kaip 
sakoma, svarbu ne kiekybė, bet kokybė.

Atėjo kompiuterių laikai ir dauguma iš 
mūsų jau be jų nebeapscinairie. Net 
televizijos stotys skelbia, kad didelę jų 
programų dalį galima atrasti internete. 
Ramonos Zakarevičienės dėka, internete 
atsirado ir www.lithuaniandub.org.au Tai 
mūsų klubas. Tinklapis dar ne visai baigtas, 
bet lietuviška trispalvė jame jau plėvcsuoja.

Artimoje ateityje galėsite ir laiškus siųsti 
elektroniniu paštu.

Jei kas norite man asmeniškai parašyti 
Klubo reikalais, mano namų e-mail 
adresas yra algjsnijole@optusnetcom.au

Klubo virtuvės šeimininkė jaučiasi 
pavargusi ir nutarė išeiti į poilsį.

Klubas yra paruošęs darbo sąlygų 
detales, kuriose nurodoma, ko bus 
pageidaujama iš asmens, sutinkančio 
vadovauti virtuvei. Sąlygos išvystyti savo 
biznelį yra daugiau negu palankios. 
Tikimės, kad atsiras gerų virėjų ir toliau 
galėsime skaniai pietauti mūsų Klube.

Dabar jau galima atskleisti paslaptį, kas 
bus kovo 18 d. Kaip matyti iš skelbimo, 
atvyksta Kauno choras “Kamertonas“. 
Manau, kad jo koncertai visus mus labai 
sudomins ir tą dieną nė vienas sydnėjiškis 
lietuvis neliks namie. Nariai ir ne nariai visi 
sugužėsime į Klubą. Lauksime.

Bet prieš tai dar bus turgus, o po jo ir 
video filmai apie lietuvius sportininkus 
Sydnėjaus olimpiadoje. Nepraleiskime!

Visi į Sydnėjaus Lietuvių Klubą bent du 
kartus per savaitę!?

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) 1230 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

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 (Pettitt 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.Šutas, Geelongo Apylinkės Valdybos pirmininkas

Dėmesio Sydney židiniečiai!
Kovo 4-oji - lietuvių skautų patrono šv. Kazimiero šventė. Visus židiniečius 

kviečiame ir raginame dalyvauti šv. Mišiose, Lidcombe, 1130 vai. ir Kaziuko 
mugėje. Bažnyčioje norėtume dalyvauti organizuotai, prašome prisijungti.

Židinio tėvūne ir kancleri*

'Dėmesio!
Sydnėjaus “Aušros” tunto skautai(-ės), jų šeimos, giminės, draugai ir 

pažįstami kviečiami sekmadienį, kovo 4 d., atvažiuoti Į bažnyčią Lidcombe 1130 
vaL išklausyti šv. Mišių. Po jų visi kviečiami į Kaziuko mugę, kuri vyks šalia 
esančioje parapijos salėje. Pardavinėsime karštas dešreles su kopūstais, baronkas 
ir kitas gėrybes. Tuntininkė Daina Šlilerytč

___________________________ ■ j*_________________________________________________________________________________________________________

(r ' ~
Sydnėjaus Lietuvių Klubui 

reikalingas asmuo, galintis vadovauti virtuvei ir valgyklai.
Geros sąlygos, didelės galimybės 

Pageidautina, kad mokėtų gaminti lietuviškus patiekalus

Dėl smulkesnės informacijos darbo dienomis kreiptis į Danguolę tel.: 

97081414, o sekmadieniais asmeniškai į budintį direktorių 

Pareiškimai turi būti paduoti iki balandžio 29 d.

Klubo sekretoriusVr-----  --- J)
. ~~
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16 - 18 East Terrace, BANKSTOWN NSW 2200

P.O. BOX 205, BANKSTOWN NSW 1885
Tel.: 9708 1414 Fax: 9796 4962 

www.lithuanianclub.org.au

VEIKIA
Paprastomis savaitės dienomis nuo 4.00 vai. 
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai 

ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

TURGUS
Vasario 25 d. 2.00 vai.

KAUNO MIŠRUS CHORAS 

“KAMERTONAS” 
Diriguojamas Algirdo Viesulo 

Kovo 18 d. 2.00 vai.

Kovo 25 d. 2.00 vai. filmas 
LIETUVOS SPORTININKAI SYDNĖJAUS 

OLIMPIADOJE

Kovo 29 d. PENSININKŲ POPIETĖ
ŠVEDIŠKAS STALAS nuo 1230 vai.

• z - ■

Sekmadieniais LINKSMOJI VALANDA 
Nuo 5.00 iki 6.00 vaL - GĖRIMAI PUSE KAINOS

Labdaros siuntiniai į Lietuvą
Paskutinis pranešimas Sydnėjaus ir apylinkių lietuviams

Norintys pasiųsti dovanų į Lietuvą paskubėkite užsisakyti dėžes. Savo dėžių 
naudoti negalima. Dar yra 30 laisvų vietų.

Dėžių išmatavimai:
64 cm x 35 cm x 35 cm, svoris 30 kg, persiuntimas per Melboumą į Lie
tuvą ir pristatymas į namus - $68;
32 cm x 35 cm x 35 cm, persiuntimo kaina - $40.

Dėl platesnės informacijos nedelsiant skambinkite Antanui Kramiliui tel. 
(02) 9727 3131. Išsiuntimo data (šiuo metu) numatoma kovo pabaigoje. Dėl 
dėžių atsiėmimo sekite pranešimus per SBS radiją ir spaudoje.

Katalikų Kultūros Draugija

PAIEŠKA
Australijos Raudonasis Kryžius 

kreipėsi į Melboumo Apylinkės Valdybą 
prašydamas paskelbti

Jono Aleksandravičiaus, gimusio 
1921.0528 (bylos nr. 12597)

paiešką. Ką nors žinančius apie 
minėtą asmenį arba jo šeimos narius, 
prašome pranešti Melbourno Raud. 
Kryžiui tel.: (03) 9685 9883 arba Irenai 
Vilkišienei tel.: (03) 9376 6443.

Iš anksto dėkojame.

Pranešimas Melbourno ir 
apylinkės bendruomenei

Norintieji užsisakyti ar pratęsti 
“Pasaulio Lietuvio” prenumeratą, 
prašomi nedelsiant sumokėti 
Zigmui Augaičiui Lietuvių Klube ar 
paštu: 54 Queens Pde., Glen Iris 
3146. Tel 9889 4721.

Zigmas Augaitis Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.

Aukos “Musų Pastogei”
Mrs. S.Sagatys Qld. $ 10.00
S.Tamašauskas Vic. $ 15.00
P Morkūnas Vic. $ 45.00
Melbourno Liet. Klubas Vic. $ 45.00
J.Juška Vic. $ 5.00
Mrs. G-Jokubaitis Vic. $ 10.00
M.Saženienė Vic. $ 15.00
Z. Poškai tis Vic. $ 15.00
F.Sodaitis Vic. $ 5.00
V.Bladzevičienė Vic. $ 5.00
S.Stukys NSW $ 15.00
V. ir J.Repševičiai WA $ 20.00
D.Simankevičienė Vic. $ 5.00
M.Eidėjienė Qld. $ 10.00
Mrs. M. Loda NSW $ 5.00
S.Ratas ACT $ 45.00
PŠiaučiūnas Tas. $ 15.00
J. N. Gylys SA $ 10.00
VStalba SA $ 5.00
K Vanagienė SA $ 10.00
P Bielskis SA $ 5.00
O.Kapočienė NSW $ 20.00

“Mūsų Pastogės” Administracija

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: RO. Box 550, Bankstown, NSW 1885.
Tel: (02) 9790 2319, Faksas: (02) 9790 3233, E-mail: mpastoge@bigpon<Lcom 

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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