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Sveikinimai su Vasario 16-ja tebeplaukia

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

PIRMININKAS
L—..  -J
parama Lietuvos siekiams Jūs prisidedate prie Lietuvos užsienio politikos prioritetų įgyvendinimo. 
Naudodamasis proga norėčiau pabrėžti Jūsų, užsienyje gyvenančių lietuvių, vaidmens svarbų ir 
pasakyti, kad Jūsų tvotas palaikymas Lietuvos tikslams yra labai vertinamas.

2001metai- Lietuvaiypač svarbūs metai kelyje į Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijų (NATO), 
ir Jūsų aktyvi pagalba gali tapti vienu iš svarbiausių veiksnių, nulemiančių jūsų šalių valdžios 
atstovų apsisprendimų pakviesti Lietuvų dalyvauti Aljanso plėtroje 2002-jų metų NATO viršūnių 
susitikimo metu. Ne mažesnį dėmesį ir jėgas mes sutelkėme Europos Sąjungos plėtrai, su kuria 
Lietuva tikisi baigti derybas taip pat 2002 metais. Esame įsitikinę, kad narystė NATO ir Europos 
Stgungąeyrafyffaverčia, vienas kitųpapildantys uždaviniai, nuo kurių išpildymo sėkmės priklausys 
Lietuvos žmonių gerovė ir Lietuvos ir kaimyninių valstybių vystymosi stabilumas.

Jūsų dėka, JAV valdžia nepripažino neteisėtos Baltijos šalių sovietinės okupacijos. Jūsųparamos 
dėka, mes tikimės integuotis į organizacijas, kurios užtikrins Lietuvos ir jos piliečių gerbūvį ir 
saugumų. Mes labai vertiname, kad Jūs remiate Lietuvos siekį būti lygiaverčiais nariais politinėse, 
ekonominėse, saugumo ir gynybos Vakarų Bendrijos institucijose Todėl leiskite dar kartų padėkoti 
už Jūsų neišsenkamų energijų palaikant Lietuvų, pasveikinti Jus su visų mūsų švente - 
Nepriklausomybės diena - ir palinkėti Jums visokeriopos sėkmės.

Visuomet Jūsų, Artūras Rtulauskas
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas

Sveikinu Jus Vasario lėtosios proga. Prisimename šį įvykį Vasario 16 tosios signataro 
Petro Klimo žodžiais:

“1918 metais vasario 16tą dieną Didžioje gatvėje Nr.3&dšf&Mųkomiteto patalpose, 
iškilmingoje, rimties pilnoje nuotaikoje, Basanavičiui pirnuninKaujant, mes pasirašėm 
Nepriklausomybės skelbimo aktą, bendrą visiems lietuviams, kokių pažiūrų jie bebūtų, jei tik 
nenutolę jie nuo savo tėvynės ir kurie brangina tėvų ir protėvių palikimą trokšdami savitos 
laisvės.” Linkiu sėkmės ir ištvermės dirbant kartu Lietuvos ir lietuviškumo naudai

Gabrielius Žemkalnis
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovas Lietuvoje

Užsienyje gyvenančių lietuvių 
bendruomenėms

20000115
Gerbiamieji,
Lietuvos Nepriklausomybės dienų, 

svarbiausios šventės mūsų valstybės gyvenime 
proga, leiskite Jus pasveikinti Lietuvos 
Respublikos Seimo ir asmeniškai savo vardu ir 
nuoširdžiai padėkoti už tai, kad savo nuolatine

X^sarfol6<jji Lietuvos ambasadose užsienyje ir - Sydnėjuje

Priėmime Lietuvos konsulate Sydnėjuje, iš dešinės: Imęracįjos ir daugiakultūrinių reikalų 
departamento NSW skyriaus atstovė Vfldd Larnach, Japonuos konsulas Harumatsu Hida, 
jo žmona Kamiko ir šeimininkas Viktoras Šfiteris.

Šiemet Vasario 16-ji pirmą kartą paminėta 
Portugalijoje ir Nyderlanduose. Portugalijoje 
ambasados priėmime dalyvavo diplomatinio 
korpuso atstovai, aukšti Portugalijos užsienio 
reikalų ministerijos pareigūnai Hagoje LR 
ambasados priėmime koncertavo ir mums čia, 
Australijoje, gerai žinomi muzikantai 
saksofonininkas Petras Vyšniauskas ir 
birbynininkas Antanas Smolskus.

Nepriklausomybės šventė paminėta ir 
Ispanijos sostinėje Madride, o Paryžiuje, 
Senato rūmų salone, I Jetuvos ambasada 
surengė dainininkės Astos Kriščiūnaitės bei 
pianistės Audronės KisetiūtėS konce^ą. 
Italijoje Vasario lė-sios^proga priėmimas 
surengtas XVII amžiaus Bamcrini rūmuose, 
taip pat Romoje atidaryta dailininko Algirdo 
Petrulio tapybos darbų paroda.

Vasario 16 dieną Lietuvos ambasada 

Kanadoje surengė priėmimą Otavoje 
reziduojančiam diplomatiniam korpusui, 
Kanados Parlamento ir Vyriausybės nariams, 
miesto valdžios atstovams. Minint šią svarbią 
Lietuvai dieną, virš Otavos miesto Rotušės 
buvo iškelta Lietuvos valstybinė vėliava. 
Vasario 16-oji buvo švenčiama ir Kanados 
lietuvių bendruomenėse Otavos, Toronto, 
Monrealio, Calgario ir Edmontono 
miestuose.

Vasario 16-osios proga Rygos Šv.Petro 
bažnyčioje atidaryta M.KČiuriionio kūrinių 
paroda, geriausi J.Vitolo Latvijos muzikos 
mokyklos auklėtiniai atliko M.KČiuriionio 
muziką. Minėjime dalyvavo Latvijos 
diplomatinio korpuso nariai, aukšti 
pareigūnai, menininkai, Baltijos batalione 
tarnaujantys Lietuvos kariai, Latvijos lietuvių 
bendruomenės atstovai

Nukelta į 3 psL
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Danius 
Kairaitis

Landsbergis nekandidatuos
Konservatorių partijos vadovas Vytautas 

Landsbergis pranešė, kad yra nusprendęs 
nekandidatuoti sekančiuose Prezidento 
rinkiniuose.

1992 metų prezidento rinkimuose V. 
Landsbergis rėmė ambasadorių Stasį 
Lozoraitį kuris rinkimus pralaimėjo Algirdui 
Brazauskui, o 1997 metais rinkimuose pats 
kandidatavo, bet nepateko į antrąjį rinkimų
turą, kuriame rungėsi dabartinis Naujosios 
Sąjungos lyderis (socialliberalas) Artūras
Paulauskas ir šalies Prezidentas Valdas
Adamkus.

Konservatorių partija svarsto pasirengimo 
metodus sekantiems prezidento rinkimams 
ir nutarė partijos kandidato pirminius 
atrankos rinkimus atlikti partijos viduje, 
balsavimą pravedant skyrių ir apskričių 
konferencijose. Jų įsitikinimu šis atrankos 
metodas pademonstruos partijos 
demokratišką charakterį 
ftnidašaBs susitarimas

Lietuvos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos ir 
Rusijos energetikos bendrovių atstovai 
Vilniuje pasirašė penkiašalj susitarimą dėl 
lygiagretės energetikos sistemų darbo. Tiro 
pačiu metu buvo įkurta darbo grupė, kuri 
svarstys Lietuvos pasiūlymą pakeisti vieną 
susitarimo punktą Siūlomą kad iš susitarimo 

įvykių apžvalga 
pasitraukus vienai sutartį pasirašiusių šalių, ji 
neprivalo atlyginti galimų nuostolių.

Lietuvos energetikai teigia, kad ši sutartis 
įteisina esančias penkių šalių dispečerio darbo 
taisykles ir garai 
energijos perdav 
nepasirašytas sii 
Lietuvai eskporfl 
Baltarusiją į Vaka

Pasirašyti šią s 
metais, tačiau i 
Gynimo Tarybą, 
tuometinė kon3 
Lietuvos Vyriaus}

Konservatoriai ir toliau kritikuoja 
sutarties pasirašymą teigdami, kad susitarimas

įtuoja patikimą elektros 
kno tinklų darbą, ir kad 
įtarimas sudaro kliūčių 
bti elektros energiją per 
ų Europą
įtartį buvo ketinama 1999 
atm priešinosi Lietuvos 
o pasirašymą uždraudė 
Kvatorių vadovaujama

prieštarauja Lietuvos Konstitucijaį ir turi 
neigiamų pasekmių Lietuvos integracijai į
Vakarų Europos energetikos sistemą

Premjeras Rolandas Faksas susitarimą 
įvertina teigiamai
Naujas ūkio ministras

Prezidentas Valdas Adamkus naujuoju 
Ūkio ministru paskyrė Liberalų Sąjungos narį 
geologijos mokslų daktarą ir Klaipėdos merą 
Eugenijų Gentvilą E. Gentvilas, kuris 
ministro pareigas pradės kovo 2-rą dieną žada 
tęsti buvusio Ūkio ministro E. Makieikio 
politiką be didesnės pakaitos.

Prieš paskyrimą vykusiose derybose E. 
Gentvilo reikalavimas, kad jam tapus 
ministru, Klaipėdos mero postas liktų liberalų 
rankose, Seimo pirmininko Artūro Paulausko 
ir premjero Rolando Fakso buvo atmestas, 
kaip nedemokratiškas.

Klaipėdos miesto savivaldybės taryboje 

jaučiama įtampa tarp liberalų ir socialliberalų 
atstovų.
SodalHberaių atsakingas sekretorius

Per Naujosios Sąjungos (socialliberalų) 
tarybos posėdį įvykusį vasario 11 d. partijos 
taryba patvirtino Sąjungos atsakingojo 
sekretoriaus etatą, nes Sąjungos lyderis 
Artūras Paulauskas pareiškęs, kad jam tapus 
Seimo Pirmininku, jis nebegali užtektinai laiko 
skirti partijos reikalams. į šias pareigas 
išrinktas Vaidas Pliušnis - Vakarų Lietuvos 
pramonės ir finansų korporacijai 
priklausančios įmonės “Stella Vitae” 
konsultantas.

Vaidas Pliušnis per praėjusius Seimo 
rinkimus dalyvavo A. Brazausko 
socialdemokratų koalicijos sąraše, bet, 
nepavykus tapti šios partijos parlamentaru, 
V. Pliušnis įstojo į Naująją Sąjungą. 
Pastebėtina, kad “Stella Vitaę” firmos 
vadovas yra skaitytojams žinomas Artūras 
Bosas, kuris organizavo buvusio Ūkio 
ministro Eugenijaus Maldeikio neaiškių 
sumetimų kelionę į Maskvą Be to, jisai yra 
Klaipėdos Miesto Taryboje esančios 
socialliberalų frakcijos vadovas.
Lietuvoje - Mad Cow figą

Paskelbtas Europos Komisijos 
konsultuojančių mokslininkų išvados dėl 
kepminligės paplitimo rizikos pranešimas, 
kuriame nurodomą kad “tikėtiną kad galvijų 
spongįfomūnė encefakopatija yra paplitusi 
Lietuvos galvijų bandose”, nes reikiamos 
rizikos valdymo priemonės, t.y. galvijų 
importo kontrolė ir mėsos bei kaulų pašarinių 
priedų naudojimas ir importo draudimas buvo 
priimtas visai neseniai

Apskaičiuota, kad nuo 1993 metų iki 

kontrolės įvedimo, Lietuva importavo iš 
Europos Sąjungos apie 2000 galvijų ir 31000 
tonų mėsos ir kaulų pašarinių priedųfcuriems 
tenka svarbi rolė ligos užkrėtime.

Valstybinės veterinarijos tarnybos vadovo 
pavaduotojas Jonas Burokas praneša, kad 
Vyriausybės planuota kempintigės prevcndjos 
programa sustiprins kritusių ir paskerstų 
galvijų tyrimus.

Šią programą įgyvendinti iš Vyriausybės 
prašoma 90 milijonų litų

Iš penkiolikos Europos Sąjungos 
valstybių kempinligės atvejų nepasitaikė tiktai 
dviejuose kraštuose - Švedijoje ir Suomijoje.

Si ligą kuriai yra būdingą nervinio audinio 
degeneraciją pirmą kartą buvo nustatyta 
Anglijoje 1986 metais. Anglijos mokslininkai 
yra nustatę tiesioginį ryšį tarp galvijų 
kerręinligės ir žmonių Qeutzfeld - Jakob ligos 
(GJD).

Anglijoje nuo šios ligos mirė daugiaukaip 
80 asmenų

Australijoje ši ligą (CJD) laikoma ypač 
pavojinga. Australijos Raudonasis kryžius 
nepriima kraujo g Anglijoje ilgiau gyvenusių 
žmonių

Bauginamasį kad CJD yra pasiekusi ir 
Lietuvą

1992 metais Klaipėdos Raudonojo 
kryžiaus ligoninėje mirusio Valterio Mažonio 
mirties liudijime mirties priežastis yra 
Creutzfeldt - Jakob ligą Anot jo žmonos, 
Zitos Mažonienės, Klaipėdos Raudonojo 
kryžiaus ligoninėje, kartu su jos vyru, tapačia 
figą sirgo dar vienas vyriškis.

Tiksliai nustatyti mirties priežastį 
reikalingas smegenų skrodimas.

Nukelta j2psL
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Trumpai is visur
Vytautas 
Patašius
♦ Wa genties kovotojų 

talkinamos, stiprios
Burmos karinės pajėgos puola rytiniame
Bumus pakraštyje sukilusią San gentį, kuri 
siekia nepriklausomybės. Nuo vasario 8 d. 
kovos palietė ir kaimyninį Tailandą, Burmos 
kariams įsitvirtinant strateginiuose taškuose 
Tailando teritorijoje. Vasario 11 d. Tailando 
Mae Sai mieste nuo Burmos artilerijos ugnies 
žuvo keletas žmonių. Vasario 12 d. Tailando 
kariuomenė, savo artilerijos remiama, pradėjo 
pulti įsibrovusius bunrnečus. Tailandas kaltina 
Burmą dar ir Wa genties rėminiu jįems 
auginant opiumo aguonas bei nelegaliai 
masiniai pardavinėjant heroiną.
♦ Vasario 11 d. Kijeve žmonių minios 
reikalavo prezidento Leonido Kučmos 
pašalinimo iš pareigų. Jis kaltinamas 
opozicinio žurnalisto Georgį Gongadze 
nužudymo planavimu. Vasario 12d. į Ukrainą 
atskrido Rusijos prezidentas Vladimir Putin, 
demonstruodamas paramą Kučmai. Abu 
prezidentai pasirašė keletą ekonominių 
sutarčių, suartinančių Ukrainą su Rusija. 
Vasario 13 d. Ukrainos policija suėmė L. 
Kučma politinę priešininkę Juliją Timošenko, 
neseniai atleistą iš ministro pirmininko 
pavaduotojos pareigų.
♦ Po sunkių kovų Kuš kalnų tarpekliuose, 
vasario 13 d. prieš Taliban kovojančios 
koalicijos pajėgos užėmė svarbų Bamįyan 
miestą. Afganistano centrinėje srityje, kurioje 
randasi Bamlyan, gyvena Hazara genties 
musulmonai šiitai. Taliban vyriausybė 
susideda iš ekstremistų sunitų.
♦ Vasario 13 d. erdvės tyrimo raketa 
Shoemaker sėkmingai nusileido ant asteroido 
Eros. NASA organizacijos išsiųsta 1996 
metais, raketa pasiekė Eros prieš metus laiko 
ir iki šiol skriejo apie Eros, nusiųsdama įžemę 
160 000 nuotraukų. Eros yra 33 km ilgio 
bulvės pavidalo uolos gabalas, skriejąs apie

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL
Vyriausybės elgesys

Premjero Rolando Pakso ketinto vizito 
“Mažeikių naftoje” vasario 23-čią proga, 
“Lietuvos ryto”(vasario 13) vedamasis 
komentavo Vyriausybės ir “Mažeikių naftos” 
bei “Wiliams” kompanijos santykius. Šiuos 
santykius švelniai apibūdintus kaip “prastus”, 
charakterizuoja “nuolatinis apsišaudymas 
aštriais žodžiais”.

Williams kompanijai ypač priešinasi 
finansų ministras Lionginas, kuris yra pasiūlęs 
“neišmanantiems verslo amerikiečiams 
keliauti ten iŠ kur atkeliavo” ir buvęs ūkio 
ministras Eugenijus Maldeikis, kuris viešai 
džiūgavo “Mažeikių naftos” nesėkme sudaryti 
sutartį su Rusijos LUK-oildėl pastovaus naftos 
žaliavos tiekimo. Buvusi premjere Kazimiera 
Prunskienė remia bent dalinį “Mažeikių 
naftos”pardavimą Rusijos LUK -oil 
interesams. Trio tarpu “Mažeikių naftos”

“Lietuvos rytas” nusprendė, kad Vyriau
sybės elgesys atspindi valdžios “žūtbūtinį” 
norą atsitolinti nuo ankstesnės Vyriausybės 
pataikavimo “Williams” bendrovei. 
Vedamasis primena, kad “Mažeikių naftos” 
tikrasis savininkas yra Lietuvos Vyriausybė, 
o ne “konservatoriai ar liberalai ar dar kas 
nors” ir, kad pramonės gerbūvis yra Vyriau
sybės uždavinys, kuris pasieldams derybų, o 
ne konfrontacijos ar riaušių metodais.

Panašūs santykiai klostosi ir tarp 
Vyriausybės bei “Lietuvos telekomo”, ir čia 
dabartinė Lietuvos Vyriausybė nenori vykdyti 
ankstyvesnės valdžios įsipareigojimų.

Vedamasis atkreipia dėmesį į šitokio 
Vyriausybės elgesio įtaką į ateities investicijų 
klimatą Lietuvoje. 3
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Marso.
♦Vasariol4d. Europos parlamenę tas priėmė 
griežtas genetiškai modifikuotų maisto 
produktų gamybos taisykles. Jie bus pagrin
dinai išbandomi prieš leidžiant juos vartoti, o 
leidimai turės būti atnaujinami kas 10 metų.
♦ Vasario 14 d. palestiniečio vaituojamas 
Izraelio bendrovės autobusas tyčia įvažiavo į 
kareivių ir civilių būrį, autobuso belaukiančių 
Tel Aviv apylinkėse. Žuvo 7 kareiviai ir vienas 
civilis, 17 sužeistų. Bandęs pabėgti su autobusu 
vairuotojas pašautas ir sulaikytas. Jis sakė 
keršijęs už neseniai nuo žydų rankųžuvusius 
savo giminaičius.
♦ Vasario 14 d. NSW Supreme Court žiuri 
komisija priteisė beveik 3 milijonų dolerių 
ieškinį dr. Paul Hogan naudai už tai, kad 1984 
m jis buvo, kaip mokinys, nubaustas katalikų 
mokykloje, du kartus mušant jam per ranką. 
Manoma, kad žiuri sprendimas bus apskųstas 
aukštesniam teismui
♦ Vasario 16 d. albanai sukilėliai susprogdino 
autobusą Kosovo srityje, užmušdami bent 7 
serbus, daug kitų sunkiai sužeisdamL Serbai 
atvyko į Kosovo sritį aplankyti giminių kapų. 
Sukilėliai praleido vilkstinės priekyje 
važiavusius du karinius automobilius su 
švedais, taikos palaikytojais, tada radijo 
bangomis iš pusantro kilometro atstumo 
susprogdino miną ant kelio.
♦ Irakas sustiprino savo priešlėktuvinę 
gynybą. Fter 6 savaites jo baterijos 65 kartus 
atidengė ugnį į patruliuojančius JAV ir britų 
karo lėktuvus. Vasario 17 d. 24 JAV ir britų 
karo lėktuvai puolė Irako priešlėktuvinių 
raketų sistemą, įskaitant bazes netoli 
Bagdado. Puolimas buvo sėkmingas. Jam 
leidimą davė JAV prezidentas George Bush.
♦ Vasario 17 d ant uolų tarp Cannes ir St 
Tropez prancūzų Rivjeroje užplaukė laivas su 
900 nelegalių kurdų emigrantų. Laivo įgula 
pabėgo, laivas paskendo. Išgelbėti kurdai 
prašo politinio prieglobsčio Prancūzijoje. Q

Arabai neatvyko
Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus 

su žmona bei jį lydinčia delegacija 
praėjusią savaitę penkiom dienom išvyko 
į Indiją. Tai pirmas Lietuvos vadovo 
vizitas Indijoje per visą dvišalių santykių 
istoriją.

Prieš tai Lietuvos politikų bei 
verslininkų delegacija vienai dienai buvo 
atskridusi į Jungtinių Arabų Emyratų 
sostinę Dubajų, tačiau arabų verslininkai 
į numatytą susitikimą neatvyko.

Adamkus keliaus į Maskvą
Laikraštyje “Los Angeles Times” 

išspausdintame interviu Lietuvos 
Prezidentas sakė ketinąs ateinantį mėnesį 
Maskvoje susitikti su Rusijos prezidentu 
Vladimiru Putinu ir teikiąs šiam 
susitikimui svarbią reikšmę.

VAdamkus davė interviu Amerikos 
dienraščio korespondentui - Vasario 16- 
sios proga. Pasak jo, ta aplinkybė, kad 
Lietuva buvo Sovietų Sąjungos sudėtyje, 
nekelia jai negatyvių jausmų rusų tautos 
atžvilgiu.

Nacių medžiotojai keičia toną
Narių persekiojimu visame pasaulyje 

užsiimančio JAV teisingumo departamento 
kriminalinio padalinio specialiųjų tyrimų 
skyriaus (OSI) direktorius Eli M.Rosenbau- 
mas po Vilniaus apygardos teismo nuospren
džio, kuriame buvęs narių bendradarbis Kazys 
Gimžauskas pripažintas kaltu vykdant 
Lietuvos žydų genocidą, pakeitė savo kritišką 
požiūrį į I Jetuvą.

Kadangi 93 metų teisiamasis serga 
progresuojančiu psichikos sutrikimu, jam 
nebuvo skirta laisvės atėmimo bausmė.

JAV pareigūnas dėkojo prokurorui 
Rimvydui Valentukevičiui bei buvusiam 
generaliniam prokurorui Kaziui Pėdnyčiai už 
jų indėlį tiriant KGimžausko bylą.

saulę. Jos orbita yra šiek tiek didesnė už

Besidomintiems Lietuvos politiniu 
gyvenimu gerai pažįstama žurnalistės Ritos 
Grumadaitės pavardė. Ją dažniausiai 
pamatysi pirmajame stambiausio Lietuvos 
dienraščio - “Lietuvos ryto” - pirmame 
puslapyje. R.Grumadaitė daugiausia, 
nušviečia Vyriausybės darbą, dažnai skelbia 
pokalbius su žymiais Lietuvos politikais. 
Neseniai iškili Lietuvos žurnalistė daugiau 
nei mėnesį svečiavosi Australijoje.

Būdama Sydnėjuje ji dalyvavo tuo metu 
vykusiuose lietuviškuose renginiuose, šiek tiek 
laiko praleido “Mūsų Pastogėje”, buvo 
prisėdusi ir prie redakcijos kompiuterio (žiūr. 
nuotrauką), talkino kolegoms rengiant eilinį 
MP numerį, skaitė korektūrą ir netgi parašė 
vieną trumpą rašinėlį-atsiliepimą (tiesa, po juo 
pasirašė slapyvardžiu).

Puikiai pailsėjusi R Grumadaitė išva
žiuodama prašė perduoti kuo geriausius 
linkėjimus visiems sutiktiems lietuviams.

Šių eilučių autorė taip pat norėtų pailsėti 
- nuo nesiliaujančių priekaištų, kaltinimų, 
nesusipratimų, įtarinėjimų ir aiškinimusi.

Bijodama velką nors neatsargiais žodžiais 
įžeisti, į pagalbą pasikviečiau... “Tautinės 
giesmės” autorių Vincą Kudirką.

Štai ką jis rašė savo skiltyje “Tėvynės

JAV vyriausybė daugiau kaip 10 metų 
spaudžia Lietuvoje esančių nacių 
nusikaltimais įtariamų asmenų bylų 
nagrinėjimą. Be KGimžausko, OSI taikiklyje 
buvo ir yra daugiau lietuvių - jau miręs 
Aleksandras Lileikis, Vincas Valkavickas, 
Antanas Gečas, Juozas Naujalis.

Jeruzalėje (Izraelis) veikiančio Simono 
Wiesenthalio centro darbuotojas Efraimas 
Zuroffas pareiškė, jog teisingumo vykdymas 
užtruko pernelyg ilgai-

Šventiniai fejerverkai sužalojo žiūrovus
Vasario 16-osios vakarą Vingio parke 

buvo surengtas populiariausių atlikėjų 
koncertas ir tarptautinis fejerverkų festivalis, 
į kurį buvo pakviesta svečių iš Rygos bei 
Talino.

Įpusėjus koncertui, kai Vingio parką 
nušvietė rygįečių fejerverkai, medikų pagalbos 
prireikė 23 metų Inorai B. ir30 metų Augustui 
P. Fejerverkų užtaisų skeveldros šiems 
vilniečiams sužeidė galvą. Nukentėjusieji buvo 
nugabenti į Vilniaus greitosios pagalbos 
ligoninę. Neurochirurgai jiems susiuvo žaizdas 
galvoje.

Tio pat metu netoli estrados nuo 
driokstelėjusių fejerverkų pažiro pagalbinių 
patalpų langų stiklai Patalpose tuo metu 
žmonių nebuvo, todėl aukų išvengta.

Tą vakarą Vingio parke budėję medikai 
pagalbą suteikė keliems neblaiviems 
jaunuoliams ir epilepsijos priepuolio ištiktam 
vaikinui iš Trakų rajono.

Į nemokamą koncertą Vingio parke 
susirinko apie 40 tūksL vilniečių. Renginį 
naujai aranžuota VKudirkos “Tautiška 
giesme” pradėjo Igoris Kofas ir Marijonas 
Mikutavičius, jiems pritarė grupė “Naktinės 
personos” Koncerto Vingio parke kulminacija 
tapo M. Mikutavičiaus daina “Trys milijonai”.

Vingio parko estradą puošė didžiausia 
Lietuvos trispalvė. 130 kilogramų svorio, 48 
metrų ilgio ir 27 metrų pločio vėliava buvo 

varpai” “Varpo” Nr. 7,1989 metais:
“Matai, skaitytojau, kartais bežai

džiančius mažus kaimo vaikus, kai jie, 
susidėję keli, pradeda statyti namą: darbo 
imasi karštai ir linksmai, net jų akutės žiba; 
neša pagalėlius ir kraujant skersai vieną ant 
kito išveda sienas. Tegu tik katro pagalėlis 
bus atmestas, ar tai kad per trumpas, ar per 
kreivas, tuojau vaikutis susiraukia, pradeda 
verkti ir supykęs pagaliau išgriauja visą darbą, 
tardamas: tai nei man, nei jums! O dažnai 
pikčiumaiš tolo stovėdamas stebi, ar negalės 
ką santaikoje likusiems savo draugams 
sugriauti, jeigu toliau kuo užsiimtų. Tokių pat 
pikčiurnų sutinkame ir tarp mūsų taip 
vadinamų inteligentų. VARPO redakcijai p. 
X atsiunčia straipsnį, kuris jokiu būdu negali 
tikti sustatant sienas mūsų laikraščio: tada 
sakai ponui X--meldžiamasis, tavo straipsnis 
gal tikti kur kitur, o mums jis negeras, prisiųsk 
mums tą r tą! P. X užpykęs atsitraukia šalin 
ir jau daugiau redakcijai nieko nerašo: - 
“nenori to, tai negausi nieko!”

Šitie žodžiai nepramanyti. Turime juk 
straipsnį p. X su pastaba, kad tiktai tada 
toliau rašysiąs, jeigu prisiųstas dalykas bus 
atspausdintas be pataisymų. O vėl iš šalies 
girdėjome pastabų, kad p. įtaps mūsų tiesiu 
priešu, jei tik paniekinsime jo straipsnius. 
Nežinia, juoktis, ar verkti tai matant ir girdint! 
Ponai X iri nenori, o gal ir negali suprasti to 
menko dalyko, kad visame pasaulyje 
laikraštis pats sau pasirenka iš atsiųstų tuos 
straipsnius, kurie jam patinka, o ne tą, kas 
kąpakiš. Tegu sau p.Xrašo, kas jam patinka, 
bet tegu nepaveržia redakcijai priklausančių 
teisių! Apie tokius, kaip p. I, tai nėra ką nei 
kalbėti, tik stebėtis reikia, tais žmonėmis, 
kurie bijosi pasakyti išmintingą žodį 
“pikčiurnoms”...

(“Vinco Kudirkos raštai”, išleido Tremties 
leidykla 1953 metas, 145 psL) 

. , R-B.

ištempta nuo vieno iki kito estrados krašto.
Didžiausios šalies trispalvės viduryje 

lempučių girlianda išryškino Valstybės 
atkūrimo datą - Vasario 16-ąją.

Mirė lietuvė 
misionierė 

Pietų 
Amerikos 
Amazonės 
džiunglėse mirė 
iškili misionierė 
lietuvė Emilija 
Šakėnaitė.

1913 metais
Anykščių rajone gimusi mergina iš Lietuvos 
išvyko prieš Antrąjį pasaulinį karą, Paryžiuje 
baigusi noviciatą ir įgijusi medicinos sesers 
specialybę Emilija visą gyvenimą paskyrė 
Brazilijos ir Bolivijos džiunglių indėnams.

Ji žmones gydė ir mokė tikėjimo tiesų ; pati 
gerai mokėjo 5 kalbas ir keletą vietinių 
dialektų.

Amazonės džiunglėse nuo 1962 metų 
lietuvė Šakėnaitė buvo plačiai žinoma kaip 
vienuolė misioniere sesuo Ksavera.

Ji aktyviai dalyvavo kito lietuvio 
misionieriaus - tėvo Aleksandro Bendoraičio 
žygiuose ir sumanymuose. Dirbo laivuose- 
ambulatorįjose “Lithuania”, su kuriais išraižė 
dešimtis tūkstančių kilometrų džiunglėmis. 
Taip pat Brazilijoje dirbo “Gerojo ganytojo”, 
o Bolivijoje - “Vaiko ir motinos” ligoninėse.

Kaip rašoma dienraštyje “Lietuvos rytas” 
paskelbtame nekrologe, praėjusiųjų metų 
gruodžio 3 dieną sumušta galva lietuvė 
vienuolė buvo rasta negyva atokiame 
džiunglių miestelyje Gajaramerino. Ten ji ir 
palaidota

(Pagal elektroniniu paštu gaunamas 
Lietuvių grįžimo į Tėvynę injbmaciįos centro 
naujienas)

2



Vasario 16-oji Lietuvos ambasadose užsienyje ir - Sydnėjuje
Atkelta iš 1 psL
Vasario 15 d. priėmimas buvo surengtas 

Lietuvos ambasadoje Vašingtone. Svečius 
sveikino JAV senatorius Richardas Durbinas 
ir Atstovų Rūmų narys John Shimkus. 
Priėmime taip pat dalyvavo gynybos 
sekretoriaus pavaduotojas Div Zakheim, 
valstybės sekretoriaus pavaduotojas Daniel 
Hamilton, saugumo politikos ekspertas 
Zbigniew Brzezinski, NATO komiteto 
prezidentas Bruce Jackson, kiti garbūs svečiai 
Baigiantis eiti Lietuvos ambasadoriaus JAV 
pareigas Stasys Sakalauskas oficialiai 
atsisveikino su JAV Kongreso, administracijos 
bei diplomatinio korpuso atstovais.

Šventinis priėmimas įvyko ir Lietuvos 
ambasadoje Maskvoje. Iškilmėse dalyvavo 
diplomatinio korpuso atstovai, aukšti Rusijos 
užsienio reikalų ministerijos pareigūnai, 
Dūmos deputatai. Maskvos konservatorijos 
S.Rachmaninovo salėje koncertavo Lietuvos 
nacionalinės filharmonijos senosios muzikos 
ansamblis “Musica Humana”.

Vasario 16-oji paminėta ir Pietų Korėjos 
sostinėje Seule, kitose Lietuvos diplomatinėse 
atstovybėse.

(Lbgal Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos 
centro naujienas)

Mezgasi naujos pažintys. Iš kasės: ALB Sydnėjaus apylinkės praniunkąs dr. Vytautas Donieia, 
p. Dalia Donielienė, Vietnamo konsule Ta Ansh Dao ir p. Martina Retsgieoė.

Vasario Šešioliktoji Sydnėjuje
Ra permainingų orų ši diena buvo graži ir 

saulėta. Nepriklausomybės šventės minėjimas 
prasidėjo pamaldomis įprastinėje St. 
Joachims bažnyčioje. Lietuvius mėgstantis Fr. 
Roger BeDemore tautiečius vėl maloniai 
nudžiugino gana daug liturgijos tardamas 
lietuviškai. Sydnėjiškiams neturint savo 
lietuvio kunigo, šio dvasiškio pastangos 
sukurti artimesnį ryšį yra nuoširdžiai 
įvertinamos. Pamaldas palydėjo lietuviškos 
giesmės, o puikų įspūdį padare skaitlingai ir 
organizuotai įžygiavę skautai ir skautės - nuo 
mažiukų iki lazdomis besiremiančių vyčių. 
Sporto klubą “Kovas” reprezentavo šauni jos 
vėliava ir vėliavnešiai

Oficialus Vasario Šešioliktosios minėjimas 
įvyko Lietuvių Klubo auditorijoje. Minėjimą 
atidaręs Apylinkės Valdybos pirmininkas dr. 
Vytautas Donieia kartu pranešė džiugią žinią, 
kad DLK Gedimino ordinu tapo apdovanotas 
Sydnėjaus visuomenininkas ir sporto velkėj as

Koncerte dalyvavęs Sydnėjaus Dainos choras. Dešinėje - dirigentas Justinas Airiais. Choro 
vadovės Birutės Aleknaitės nematyt, nes ji - už choristų nugarų scenoje prie pianino.

Sydnėjuje Lietuvos garbės generalinio 
konsulo Viktoro Šliterio ir p. Jutos 
rezidencijoje Kitaroje užpraeitą penktadienį 
susirinko arti šimto garbingų svečių -politikų, 
užsienio diplomatų, Sydnėjaus lietuvių 
bendruomenės, spaudos ir radijo atstovų.

Australijos Ministrą Pirmininką Johną 
Howardą atstovavo šalies imigracijos 
ministras Phillip Ruddock, NSW valstijos 
vadovą Bob Carr - šios valstijos parlamento 
pirmininkas (Speaker) John Murray.

Susirinkusius pasveikino ir trumpą kalbą 
pasakė garbės generalinis konsulas Viktoras 
Sliteris, taip pat kalbėjo Hon. John Murray.

Pasveikinęs aukštuosius svečius ir 
konsulinio korpuso narius, lietuvių organi
zacijų atstovus ir visus Lietuvos draugus su 
83-si orris Lietuvos Nepriklausomybės atkū
rimo metinėmis, Viktoras Šliteris priminė, kad 
metai, praėję nuo panašaus susitikimo toje 
pačioje vietoje, buvo pilni svarbių įvykių.

- Pas mus įvyko olimpiada, - sakė jis, - 
mus aplankė Lietuvos Prezidentas, vyko 
Australijos Lietuvių Dienos, Sporto šventė, 
Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas ir 
Australijos lietuvių skautų stovykla.

Toliau jis sakė, kad Lietuvoje jie irgi buvo

Antanas laukaitis. Rito sveikinimo žodį tarė 
Garbės gen. konsulas Viktoras Šliteris, 
pabrėžęs prieškarinės Lietuvos pažangą ir 
prieš dešimtmetį naujai parodytą tautos ryžtą 
gyventi nepriklausomai

Pagrindinė prelegentė, viešnia iš 
Canbcrros Rasa Mauragienė, klausytojus 
tuojau sudomino savo originaliomis ir sau 
būdingu tvirtumu išsakytomis mintimis apie 
tautą, valstybinio sugyvenimo sąlygas, o taip 
pat apie problemas ir uždavinius išeivijos 
gyvenime. Vėliau klausytojuose prelegentė 
sukėlė malonaus nustebimo bangą, nes ji 
paaiškino, kad kai kuriuos paskaitos punktus 
ji paėmė iš savo senelio, Nepriklausomybės 
Akto signataro ir vėlesnio Teisingumo 
ministro Stasio Šilingo rašinio. Kaip 
prelegentė pabrėžė, stebėtina tai, kad Stasio 
Šilingo 1928 metais išdėstyti punktai tebėra 
aktualūs ir šiandien - tiek Lietuvai, tiek 
išeivijai

užsiėmę: išrinko naują jauną Vyriausybę; 
ekonomika, prieš dvejis metus žlugus Rusijos 
rinkai pasiekusi dugną, jau rodo atsigavimo 
ženklus.

Sprendžiant iš neseniai Lietuvoje 
apsilankiusių aukšto lygio svečių iš Švedijos, 
Danijos ir Norvegijos komentarų, Lietuva yra 
gerai pasirengusi būti priimta į abi šias 
organizacijas nelabai tolimoje ateityje.

Ir žinoma, lietuviai nepaprastai didžiuojasi 
savo olimpinės rinktinės pasiekimais. Štai 
Vilniaus universitetas gamina kompiuterių 
programas, kurios turi nepaprastą paklausą 
visame pasaulyje, įskaitant Australiją, tačiau 
lietuvių garbinamas dievaitis - krepšinio 
komanda, laimėjusi bronzą Sydnėjuje.

Pasak V Šliterio, šalis yra pamišusi dėl 
krepšinio. Tą įrodo ir tas faktas, kad į gerai 
išreklamuotą erotikos festivalį, turėjusį vykti 
Vilniuje kelių tūkstančių vietų salėje, atėjo tik 
kokie 200žmonių. Todėl, kad tuo metu vyko 
dvejos Lietuvos ir užsienio krepšinio 
komandų rungtynės.

Olimpiadą kalbėtojas prisiminė ne šiaip 
sau, o todėl, kad būdamas Lietuvoje daug 
kartų girdėjo LTOK atstovus sakant, jog

Seni ir nauji draugai, iš kairės: Estijos garbės generalinė konsule dr. Made Tohver; lietuvis per 
vedybas p. Johani Puflinen, Suomijos konsulas Maura Ilasma ir senas Sėtuvių draugas buvęs 
NSW senatorius Bryan Wugban.

Meninėje dalyje pirmieji pasirodė 
Savaitgalio mokyklos mokinukai, kurios 
paruošė vedėja Jadvyga Dambrauskienė. 
Mažiukai publiką sužavi visada: nesunkūs 
eilėraštukai, ritmingos dainelės keliauja 
tiesiog klausytojo širdin, sukelia pritariančią 
šypseną, o kartu džiaugsmą, kad lietuvybės 
šaknys gimsta ir jauniausioje kartoje.

Jaunimo kartai atstovavo Jaunimo 
Kongreso dalyvė Daina Fraser, kuri savo 
nuosekliame pranešime apibūdino abi 
Kongreso dalis, įvykusias Sydnėjuje ir Dookie 
College, Victoria. Ji pridūrė, kad ateityje 
Jaunimo Kongresuose turėtų būti daugiau 
ryšio su pačios Lietuvos jaunimu

Meninę dalį pratęsė Danutė Ankienė, 
puikiai deklamavusi vilniečio Rudolfo Jurgio 
Minajevo eilėraštį “Sakmė apie vaiko meilę”. 
Šis eilėraštis yra skirtas Dariui Gerbutavičiui 
kuris žuvo 1991 m. sausio 13 dieną, 
gindamas Vilniaus televizijos bokštą.

Kaip įprasta, pagrindinę meninės 
programos dalį išpildė “Dainos” choras. Vyrų 
chorui pradėjus ryžtinga daina “Gaudžia 
trimitai”, toliau įsijungė moterų choras su 
ausiai malonia “Bitaite”. Po to programą tęsė 
mišrus choras, o publika jo dainas taip pat
sutiko šiltai ir su pasitenkinimu. 
Choro dainos yra akivaizdi mūsų 
tautiečių meninė ir kūrybinė 
veikla, suteikianti malonumo ir 
klausytojams, ir patiems 
dainininkamas. Labai didelė 
padėka priklauso choro 
dirigentams Birutei Aleknaitei ir 
Justinui Ankui. Reikia linkėti 
jiems ištvermės ir stiprybės, nes 
meninio vieneto gyvastis labai 
daug priklauso nuo chorvedžių 
pasišventimo.

Apylinkės Valdybos pirmininkui Vytautui

Sidnėjuje Vasario 16-sios proga Lietuvos 
garbės konsulate surengtame priėmime 
susitiko seni pažįstami Lany Cox (kairėje) 
ir Australijos migracijos ministras Phillip 
Ruddock.

Lietuvos olimpiečiai už sėkmę Sydnėjuje 
didele dalimi turi būti dėkingi vietos lietuvių 
bendruomenei

Konsulo pakviestas Bob Carr sveikinimą 
perdavė ir trumpą kalbą pasakė NSW 
parlamento pirmininkas J.Murray.

R) to susirinkusieji sugrįžo prie vaišių.
Oficialiems svečiams išsisiskirsčius 

ištvermingieji lietuviai (ir vėl) puotavo iki 
paryčių. „ „ . . . .r J * R.B. tekstas ir nuotr.

^grindinė prelegentė, viešnia iš Canberros 
Rasa Mauragienė.

Donielai tarus padėkos žodžius, minėjimas 
buvo baigtas Tautos Himnu

Tenka pridurti, kad į minėjimą atvyko 
daugiau tautiečių, negu buvo tikėtasi. 
Užpildžius visas didžiojoje salėje Išdėstytas 
kėdes, klubo darbuotojai efektyviai surado 
papildomų, todėl stovėti neteko niekam

Rd minėjimo dar buvo traukta loterija, 
kurios pelnas (beveik $1000) yra skiriamas 
Lietuvos našlaičiams. Vieninteliu, bet vertingu 
prizu buvo (kaip skelbta spaudoje) meniška, 
rankų darbo antklodė, kurią sukūrė Suzan 
Dryža.

c,n t-'. Vadovas Daunius

Jauniausieji programos dalyviai • Sydnėjaus savaitgalio 
mokyklos mokiniai.

R.B. nuotraukos
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APMĄSTANT ALB KRAŠTO TARYBOS ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMĄ
Buvusi ALB Krašto V-bos pirmininkė Janina Vabolienė

Pasibaigus bet kuriam didesniam 
lietuviškam renginiui, laukiame spaudos 
pasisakymų, tikėdamiesi, kad rengėjų per 
daug neišbars, dalyvių “nesumals į miltus”.

Buvo laikas, kai mūsų bendruomenės 
nariai ne kartą primesdavo korespondentams, 
kad jie per daug viską giria, liaupsina... girdi, 
bijo pasakyti Dabar susiduriame su kitokiu 
fenomenu (o gal korespondentai “subren
do”?) - peikiame ir kritikuojame viską, ne 
kartą prasilenkdami su faktais. Teisinamasi 
kad tai asmeniška nuomonė.

Apie praėjusias XXI - sias Lietuvių Dienas 
Mūsų Pastogėje bei kitur randame nemažai 
įvairių ir gan įdomių straipsnių, tačiau apie 
mūsų ALB Krašto Tarybos atstovų suva
žiavimą, Bendruomenės vieną svarbiausių 
įvykių, kol kas teko skaityti tik vieną aprašymą.

Dalyvavau ir aš, ir džiaugiuosi, kad sąlygos 
leido būti beveik visuose Lietuvių Dienų 
renginiuose, nors K. T-bos atstovų suvažia
vimas vyko tomis pačiomis dienomis. Ir ne aš 
viena buvau patenkinta, kad Tarybos 
suvažiavimo programa buvo sudaryta taip, 
kad visi galėtumėm dalyvauti visur. Tad 
korespondento Sauliaus Varno (MP nr. 3,1 
psL) sarkastiškas pareiškimas, jog Tarybos 
sesija buvo “įsprausta” į tris pusdienius yra 
nesupratimas bendruomenės reikalų.

ftrskakaus “ALB Krašto Tarybos atstovų 
suvažiavimas Sydnėjuje” aprašymą (MP nr. 3) 
pasijutau lyg aš būčiau buvusi visai kitame 
suvažiavime, o tai tik parodo, kaip skirtingai 
mes kiekvie nas žiūrime į įvairius įvykius, kaip 
nevienodai mes juos vertiname. Be abejo, jei 
mes šių laikų renginius lyginsime su vykusiais

Mokslas i
Isolda Požel

Nors kiek pavėluotai mane pasiekė 
leidinys “Universitas Vilnensis” iš 2000 m. 
paskutiniųjų dienų, pamaniau, kad 
skaitytojams gal bus įdomu sužinoti kas vyksta 
Lietuvos seniausioje Alma Mater. Šį kartą 
teks apsiriboti patalpų ir akademinėmis 
žiniomis iš Anglų filologijos katedros 
kolektyvo veiklos.

Kas lankėsi Vilniuje ir nėra užėjęs bei 
matęs gražiųjų universiteto kiemų ir kiemelių, 
ateityje gal pasidomės ir Stanevičiaus 
kiemeliu. Pavasarį ten žydės tulpės ir narcizai 
Žiedams puikų foną sudarys pirmiaus 
aptriušuios, o dabar jau skoningai Išdažytos 
kiemelio sienos. Dėstytojai ir studentai 
gerokai pasidarbavo. Anglų filologijos 
katedros balkoną jie taip išpuošė, kad net ir 
premiją laimėjo Vilniaus gražiausio balkono 
konkurse. Kitas jų projektas - restauruoti 
auditoriją, kurioje, p. Siniūtė-Ayrc skaito

Pijušo Dulkelės nuotykiai 

prieš 30-40 metų, ar su tais, kurie vyksta 
kituose kraštuose ir ypač Lietuvoje, tai 
atrasime nemažai įvairių trūkumų. Bet ar mes 
suvažiuojame konkuruoti ir kritikuoti vienas 
kitą? Man Lietuvių Dienos ir Krašto Tarybos 
atstovų suvažiavimas yra didžiulė lietuviška 
šventė, kuri mus visus apjungia, stiprina, 
suteikia pasiryžimo ateities darbams - 
lietuvybės išlaikynui šiame krašte. Man sunku 
suprasti, kodėl Sauliaus Varno suvažiavimo 
aprašymo pagrindas yra kritika? Nejaugi 
šiame suvažiavime jis nerado nieko teigiama, 
nieko, kaip lietuviui, vertinga?

* Manau, kad Saulius Varnas man atleis, 
jei aš atitaisysiu kai kuriuos jo pareikštus ar 
savaip interpretuotus faktus, kad MP 
skaitytojai Australijoje ir kitur nesusidarytų 
per daug klaidingos nuomonės apie šį 
suvažiavimą ir jo nelaikytų visai nevertingu.

* ALB Krašto Tarybos atstovų 
suvažiavimo darbotvarkė buvo svarstoma net 
3-juose Krašto V-bos posėdžiuose. Kaip K 
Valdybos narys, Saulius Varnas turėjo progos 
pasisakyti, išreikšti savo nuomonę dėl “trijų 
pusdienių”, tačiau jis tamneprieštaravo. (Čia 
norisi pastebėti, kad anksčiau Tarybos sesijos 
vykdavo ne tik dvi, bet ir tris dienas).

* Priekaištas dvasininkams dėl Invokadjos 
skaitymo - nepagrįstas. Dvasininko įgaliotas 
ir praeityje ne kartą Tarybos atstovas yra 
skaitęs Invokacįją suvažiavimo metu

* Korespondentas rašo, kad L R. garbės 
gen. konsulas Viktoras ŠHteris “kažkodėl” po 
sveikinimo padarė savo veiklos pranešimą. Jei 
Saulius Varnas būtų pasiteiravęs, tai būtų 
sužinojęs, kad tai įvyko paties gen konsulo

r kultūra

paskaitas apie Kanados studijų kursą, irgi 
puikiai pavyko. Finansinai padėjo ir Kanados 
ambasada per Michael Ayre, dėstytojos p. 
Reginos Siniūtės-Ayre vyrą. Prie projekto 
prisidėjo ir Anglų filologijos katedros 
dėstytojai nupirkę auditorijai vieną langą, o 
kitus tris surinko fakultetas iš studentų ir kitų 
rėmėjų. Baldus gi šiai auditorijai ir remonto 
išlaidas dviems kitoms neperdidžiausioms 
patalpoms, kurių “durys buvo apraizgytos 
voratinkliais” taip pat paaukojo pp Ayre. Tad 
dabar Anglų filologijos katedra, kuri yra 
didžiausia fakultete - apie 30 dėstytojų ir per 
200 studentų, galės kiek laisviau “kvėpuoti”.

Akademinėje srityje 2000 metai buvo gan 
sėkmingi Anglų filologijas katedrai: *Jolanta 
Macevičiūtė, gavusi Fulbright stipendiją, 
apgynė disertaciją JAV * Vitalija Špokienė - 
Vilniaus universitete. * Aurelija Usonienė, 
gąvusi Švedijos instituto stipendiją, šiuo metu 
baigia habilituoto daktaro disertaciją.* 
Aldona Rėksnienė, gavusi Kanados 

pageidavimu, nes, kaip jis sakė, nebuvo 
prasmės jo trumpą pranešimą daryti atskirai 
Tad gerbiamo konsulo niekas neužgavo.

* Nepatiko korespondentui ir kad Krašto 
V-bos iždininkas Donatas Dunda, perskaitęs 
savo pranešimą, perskaitė ir finansinę 
atskaitomybę tikrinusios Kontrolės Komisijos 
protokolą. Anot S. Varno, tai neatitinka etikai 
Jei jis būtų atidžiau sekęs sesijos eigą, tai būtų 
pastebėjęs, kad ALB K. V-bos iždininkas šį 
protokolą perskaitė atsiklausęs ir gavęs 
leidimą iš Prezidiumo pirmininko. Tokių 
atvejų yra buvę ir praeityje.

* To paties MP numerio 3-jame psL 
randame PLB vicepirmininko kūn. Edžio 
Putrimo paskaitos interpretaciją.

Kalbama apie tris lietuvių emigracijos 
bangas. Perskaitę apie dvi pirmąsias 
emigracijos bangas, skaitome toliau Cituoju 
S. Varno žodžius: “... o trečiąją - kaip sovie
tinės ideologijos sugadintą, tautinius idealus 
praradusią kartą. Tokiu būdu buvo paaiškinta, 
kodėl tie nedori naujieji ateiviai nenori 
įsijungti į lietuvių išeivijos veiklą, kurią taip 
stipriai buvo išvystę kilnieji antrosios bangos 
emigrantai Tai, žinoma, muzika daugumos 
Krašto Tarybos suvažiavimo dalyvių ausims, 
nes absoliučią daugumą klausytojų sudarė 
būtent antrosios bangos emigrantai”

Ar šitaip pateikiami pareiškimai buvo 
muzika Krašto Tarybos suvažiavimo dalyvių 
ausims, to nežinau (gal tik gerb. kores
pondentui?). Negirdėjau taip pat, kad kun. 
Edis Putrimas vėliausiai atvykusius lietuvius 
emigrantus vadintų nedorais, nors ir aš 
dalyvavau šiame posėdyje. Gal tikrai reikėtų 

vyriausybės stipendiją, stažavosi Toronto 
universitete.* Laima Erika Katkuvienė, 
laimėjusi Atviros Lietuvos fondo konkursą, 
galėjo atnaujinti skaitomą kursą.* Aurelija 
Usonienė ir Jonė Grigaliūnienė dalyvavo 
Cambridge universiteto konferencijoje.

Dešimt anglų filologijos studentų 
dalyvauja ERASMUS studentų mainų 
programoje...Daugiausia Šiaurės šalių 
universitetuose, taip pat Airijos, Belgijos ir 
Olandijos aukštosiose mokyklose. Exeter 
univesitetas ir “Rotary” klubas finansuoja 
dviejų studentų vasaros kursus Anglijoje jau 
bene šeštus metus. O Mary ir Gordon Snow 
šeima irgi remia Anglų filologijos katedrą 
Vilniaus universitete.

* Katedroje veikia ir šeštadieninė 
mokykla, skirta Vilniaus ir aplinkinių 
miestelių vyresniųjų klasių moksleiviams. 
Tikslas - padėti jiems pasirengti baigiamajam 
egzaminui ir studijoms Universitete.

* Knygų katedros bibliotekoje yra 
nemažai.. Universitetas tam lėšų neskiria... 
Dovanoja jas Fulbright stipendininkai Britų 
Taryba, Kanados ir Airijos ambasados, 
Amerikos Centras, mecenatai. 

laikytis etikos? Tokiais pareiškimals-interpre- 
tavimais S. Varnas ne tik įžeidžia gerbiamą 
kun. Putrimą, bet ir kiršina lietuvių bendruo
menę, o tai tikrai nėra suvažiavimo tikslas.

* Galima minėtame rašinyje netikslumų 
rasti ir daugiau, tačiau išeivijos lietuvių tikslas 
yra sugyventi, o ne išmetinėti vienas kitam 
Kiekvienas galime pasimokyti iš klaidų.

* Tenka tikrai apgailestauti, kad neteko 
sutikti naujai į Krašto V-bą išrinktų narių, 
išskyrus Birutę Prašmutaitę. Būtų buvę 
malonu ir pravartu su jais susipažinti

* Saulius Varnas rašo: “galima neabejoti, 
kad naujoji Krašto Valdyba dirbs atsisukusi 
veidu į Lietuvą ir gerai išnaudos visas jos 
institucijų teikiamas galimybes gaivinti 
lietuvišką veiklą šiame tolimame kontinente”.

Norisi tikėti, kad atsisukus veidu į Lietuvą, 
nuo kurios nė vienas niekuomet nebuvome 
nusisukę, naujoji Krašto V-ba nepamirš nė 
vieno Australijoje gyvenančio lietuvio, nei 
tolimesnės lietuviškos veiklos čia! Su Lietuva 
jau seniai yra palaikomi įvairūs ryšiai ir 
Lietuvos tautinių mažumų ir išeivijos departa
mento prie Lietuvos Vyriausybės direktoriaus 
pavaduotojas Steponas Kulbauskas, skaitęs 
pranešimą suvažiavimo metu, jaune kartą yra 
pasitarnavęs mūsų bendruomenei

* Nors Saulius Varnas, atrodo, labai 
nemėgsta “tuščių sveikinimų” ir “mandagios 
padėkos”, sveikinu XXVII-je ALB Tarybos 
sesijoje išrinktą naują Krašto Valdybą ir jos 
pirmininkę Birutę Prašmutaitę bei linkiu 
visiems stiprybės, tolerancijos ir gero 
pasisekimo ateinančių dvejų metų darbuose.

* Ačiū visiems Tarybos atstovams, prele
gentams, Lietuvių Dienų Ruošos Grupei ir 
visiems Australijos lietuviams už įnašą mūsų 
bendruomenėje.

* Studentai galėtų dalyvauti ir mokyme 
per internetą ir mokytis akademinės anglų 
kalbos. Bet čia vėl iškyla kompiuterių 
klausimas - Britų Taryba linkusi padovanoti 
kompiuterių programas, tačiau kompiuterius 
katedra turi įsigyti pati Dalyvavimas tokiuose 
projektuose yra labai svarbus - tai padeda tapti 
tarptautinės akademinės bendruomenės 
nariais, lygiaverčiais partneriais.”

Gal kas iš buv. Vilniaus Universiteto 
studentų Australijoje panorėtų kompiuterį 
padovanoti Anglų folologijas katedrai? Geras 
kompiuteris kainuoja Lietuvoje AUD $2.500.-

Katedros vedėjos adresas E- 
mail<erika.katkuviene@flf.vu.lt>, V. 
Universitetas, Universiteto g LT-2(X)8 Vilnius, 
Lietuva.

Paminėjau vardus ir pavardes 
stipendininkių ir savo tezes ar doktoratą 
apgynusias buv. Vilniaus Universiteto 
studentes, nes atrodo, kad turi pažįstamų 
Australijoje. Jiems bus malonu išgirsti apie 
jas.

Rašydama šį straipsnį pasinaudojau 
Lianos Binkauskienės interviu leidinyje 
"Universitas Vilnensis”.

Klykia muzika vylingai 
Salėj šokiai nesustoja 
Su melodijom aistringom 
Žmonės trypia, prakaituoja 
Šokių meisteris Dulkelė 
Eis pasižvalgyt po salę.

Pijus tuoj prisijaukino 
“Roką” mėgstančią merginą 

. Vardu Moira, gan aukštoka, 
Dar geriau už Dulkę šoka 
Radęs partnerę taip gerą 
Pijus čia dažniau duos garo.

Dulkė Moirą apkabinęs, 
Lydi ją link jos namų. 
Su kilniais jausmais krūtinėj, 
“Įsitėškęs” lig ausų!
Meilė vėl sukaustė Pijų 
Šioje užburtoj naktyje.

Pijus labai nusiminęs - 
Kur gi dingo piniginė? 
Svarbūs popieriai ten tilpo 
Argi Moira bus “nušvilpus”? 
Toks jos dangiškas veidelis— 
Taip tikriausiai būt negali!
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Miliutės kampelis
Pravardės

Dažnai žmonės pravardžiuoja viens kitą: tu ubagas, 
kiaulė, ragana... arba pamalonindami: paukšteli, pupyte, 
širdukai...

Bet pravardžiavimas dar nėra pravardė. Pasak 
“Kalbotyros terminų žodyno”, pravardė yra “papildomas 
asmenvardis, kuriuo aplinkiniai žmonės vadina asmenį pagal 
kurį nors bruožą, ypatybę ar panašumą į ką nors”.

Pirmą kartą sugrįžus į Lietuvą, gyvenau pas vidutinio amžiaus Vytautą, kurį draugai 
vadino Vytuliuku. Jo draugai Vytautai (gimę apie Vytauto Didžiojo metus, kada tas 
vardas pasidarė itin populiarus) vadinosi: Vytas, Vytautas, Vytukas, Vytelis, Vytutis... 
Kai sutikau dar vieną Vytautą ir paklausiau, kaip gi jis vadinamas, jis man liūdnai 
atsakė: “Man jau nieko kito neliko, aš - Vycka”. Apie tokios rūšies pravardes čia 
nekalbėsiu, bet pagalvokime - kodėl jos atsirado? Todėl, kad reikėjo tuos Vytautus 
vieną nuo kito atskirti.

Dėl tokios pat priežasties šalia vardų atsirado pavardės. Bet pasirodo, to neužteko, 
ypatingai kaime, kur gyveno bent keli tos pačios pavardės žmonės. Juk kartais net 
visas kaimas gaudavo pavadinimą iš ten gyvenančių žmonių pavardžių: Abarauskai, 
Buteikiai, Pusvaškiai ir kiti.

Iš mūsų tautosakos matome, kokie sumanūs, šmaikštūs, sąmoningi ir žodingi buvo 
mūsų kaimo žmonės, tai ir savo kaimyną taikliai apibūdinti jiems nebuvo sunku. Ir 
taip šalia pavardžių atsirado pravardės. O kadangi jos buvo tokios taiklios ir 
vaizdingos, tai žmonės dažnai ir nebeatsimindavo, kur pavardė, o kur pravardė.

Oficialiai pavardės galutinai įsitvirtino tik XVIII a. gale. Jos buvo įrašomos į 
gimimo ir vedybų metrikas, pasus, mirties liudijimus ir teismo bylas. Kaip žmogus 
buvo pratęs būti kaimynų vadinamas, taip ir pasisakydavo. Taip įsipilietino daugelis 
pravardinių pavardžių, kurias, aišku, paveldėdavo ir vaikai.

(lt RčDRKOlIOf PAŠTO
Malonios mintys apie Sydnėjų

Geelongo ir Melbourno Šventės dalyviai Sydnėjuje. Nijolės Bratan nuotr.

Jadvygos Dambrauskienės straipsnis 
“Ar dar prisimeni...” tikrai sukėlė malo
nias mintis apie praėjusią Dainų šventę 
Sydnėjuje. Norime padėkoti Birutei Alek
naitei, Justinui Ankui ir jų padėjėjams už 
gerą organizavimo darbą. Repeticijos ėjo 
sklandžiai, Dainų šventė vyko gražioje 
salėje, scenos uždanga nusileisdavo po 
kiekvieno choro pasirodymo. Patogios 
persirengino patalpos. Viena mūsų 
choristė sakė pasijutusi tikra “žvaigždė” 
- veidrodžiai buvo apšviesti lemputėmis, 
kaip Hollywoode!!

Dainavimo negalime komentuoti, nes 
nebuvome su publika. Bet gaila, jeigu dėl 
blogos akustikos trūko skambesio. Būtų 
ir vėl dr. Stepanas turėjęs apie ką rašyti 
ne tik į “Mūsų Pastogę”, bet ir į “Pasaulio 
Lietuvį”, kaip po XX-jų Lietuvių Dienų 
Geelonge. Gal ir gerai, kad “sąmoningai” 
nutarė neiti į koncertą nes, ko gero, būtų 
susidūręs su kokiu nors dinozauru “girgž
dančiomis stygomis”, kuris būtų tarpdurį 
užstojęs.

Sveikiname Darių Gaką specialiai šiai 
šventei sukūrusį dainą, pavadintą “Su 
dainele”, kurioje klausiama: “Kaip būtų 
be dainos?” Atsakome: “Liūdna!” Taip 
pat sveikiname Justiną Ankų, kuris šią 
gražią dainelę aranžavo.

Gerą įspūdį padarė mažoji Judrina 
Kymantaitė, kantriai laukusi, kol galės 
scenoje šalia sesučių Gražinos ir Ramin
tos bei Stebitės Mačiulaitytės atsistoti, jos 
chorą papildė ne tik savo balsais, bet ir 

tapo gražia puošmena! Pastebėjome, kad 
Judrina atmintinai moka visus dainos 
“Tėvynė” žodžius, tikriausiai, ir kitas 
dainas, apie kurias mes nežinome.

Pokoncertinėm vaišėm apibūdinti 
trūksta žodžių - taip gražu ir taip skanu 
buvo!! Būtinai reikia paminėti XXI-jų 
ALB jubiliejinį kanklių formos tortą. 
Tokią grožybę buvo gaila ir pjaustyti. 
Geelongiškiai tikrai nesiskundė nei 
nuovargiu, nei vėlyva pobūvio valanda ir 
būtų norėję dar ilgai dainuoti ir links
mintis, bet atėjo laikas keliauti namo!

Šventės pareigas atlikę turėjome 
progą atsigauti puikiai parengtame 
Naujųjų Metų baliuje. Puiki salė, maistas, 
gėrimai; muzika, nors orkestro ir nebuvo, 
visiems kėlė ūpą šokti, net pamiršome 
apie skaudančius “mazolius”. Tai gal ir 
buvo paskutinis maloniausias atpildas už 
darbą įdėtą, ruošiantis Lietuvių Dienoms.

Jau ne pirmą kartą dalis Geelongo 
choristų prisideda prie Melbourno Dainos 
Sambūrio. Kartu skridome į Perthą, 
važiavome į Canberrą, o šį kartą drauge 
keliavome į Sydnėjų.

Visos išvykos gerai organizuotos, 
nuotaikingos. Tad dėkojame jiems, kad 
priėmė į savo kompaniją, buvo tikrai 
malonu pabendrauti.

Baigiant: valio, Sydnėjui, už gražią 
Dainų Šventę!

Aldona Scano
Geelongo choro vardu

(li RCDfiKCIlOf PAŠTO "Į)
Dar dėl rašybos

Atsiliepdamas į M.P. nuolatinių 
rašytojų - ponios Janinos Malijauskienės 
ir dr. Sauliaus Varno išdėstytas nuomones 
AL J? No 7 (19. 2. 01) rašau asmeniškai, 
būdamas ir Mūsų Pastogės leidėjų ir 
redakcinio vieneto narys.

Peržiūrėjęs dar kartą leidėjų 
paskelbtas rašybos gaires, (M.P. No 5, 
2001.02.05) kurių M. P. stengsis laikytis, 
esu jomis visai patenkintas. Gairės, jokiu 
būdu nėra visa apimančios ir ateityje 
turbūt bus eilė praktiškų papildymų. Kaip 
bebūtų, kiekvienam periodiniam leidiniui 
gairės yra būtinos, kad nepasimestume 
kalbiniame įmantrume.

Pastebiu, kad rašybos gairės buvo 
priimtos vienbalsiai visų M.P. leidėjų. 
Įdomu, kad Lietuvos dienraščiuose yra 
matoma tik individualios laikraščio 
rašybos gairės ir kiekvienas iš jų turi savas 
laikraščiui taisykles.

Dabar dėl gerb. J. Malijauskienės ir 
S. Varno pastabų: Ponios J. 
Malijauskienės pastabą apie Lietuvos 
banką ir lietuvišką banką ir 1.1, randu visai 
vietoje.

Gerb. S. Varno pastabas randu man 
nepriimtinas. Jau kažkaip pas jį prasimuša 
panieka M.P pavadinant “laikraštuku”. 
Nesuprantu kodėl?

Dėl skaičių, tai užtikrinu, kad visi 
redaktoriai, na ir leidėjų tikrintojai žiūrės, 
kad M.P. priėjus prie milijonų, bus rašoma 
“mln”, na ir kai viršys 1000 milijonų 
laikysimės mūsų krašto papročių ir 
vadinsime bilijonais.

O Lietuvių Klubas?
Per Lietuvių radijo valandėlę š.m. 

vasario 20 d. dr. G. Kazokienė, XXI - jų 
ALD organizacinės grupes pirmininkė, 
išreiškė padėką savo grupės narėms, AI .B 
Krašto Valdybai, ALB Sydnėjaus 
Apylinkės Valdybai, Australijos Lietuvių 
Fondui ir asmenims kurie vienu ar kitu 
būdu prisidėjo prie Lietuvių Dienų 
rengimo. Sydnėjaus Lietuvių Klubas, deja, 
paminėtas nebuvo..

Sunku patikėti, kad dr. Kazokienė 
užmiršo, jog klube įvyko net devyni 
Lietuvių Dienų bei Sporto šventės 
parengimai ir pobūviai, būtent: Literatū
ros vakaras, Adelaidės teatro spektaklis, 
Jaunimo talentų vakaras, Tautodailės pa
roda, ALB Tarybos posėdžiai, Mokytojų 
konferencija, Lietuvos Baleto Rėmėjų 
grupės popietė, pokoncertinės choristų ir 
šokėjų vakarienės, bilijardo turnyras. Taip 
pat vyko įvairiausios repeticijos. Visiems 
šitiems renginiams ir repeticijoms 
patalpas Klubas suteikė veltui.

Kad dr. Kazokienė nepadėkojo 
Lietuvių Klubui, jis nuo to nenukentės, 
bet jos elgesys parodo, kaip nevertinamas 
tarnautojų ir savanorių padėjėjų triūsas. 
Juk jie praleido ilgas valandas sunkiai 
dirbdami, kad tie ALD parengimai 
pavyktų ir kad svečiai iš užjūrio bei kitų 
Australijos miestų būtų draugiškai ir 
maloniai priimti ir pavaišinti, Lietuvių 
Klube jaustųsi kaip namie.

K. Protas 
Sydney Lietuvių Klubo 
Valdybos pirmininkas

ATITAISYMAS: MP Nr. 7, 3 psl. 
tilpusiame Gražinos Pranauskienės 
pokalbyje su dr. Genovaite Kazokiene 
“Žvilgsnis į Australijos Lietuvių Dienų 
prasmę” įsivėlė klaida.

Trečioje skiltyje 4-je eilutėje 
prasidedančiame sakinyje vietoje “Mus 
savotiškai stiprino vyrų pavyzdys...”, turėjo 
būti “Mus savotiškai stiprino vyrų pavydas

rni->e< ■ ‘
Vis tik, virš 50 metų čia gyvenantys 

ateiviai ir jų atžalos nėra indų plovikai ar 
avių ganytojai. Tad gyvename šio krašto 
gyvenimu, sekame šio krašto spaudą, 
senukai ypač domisi finansų, investicijų 
padėtimi. Blaškytis tarp Lietuvoje priimtų 
terminų ir čia naudojamų - mums 
nepriimtina. Esame Australijos lietuviai 
ir gyvename šio krašto papročiais bei 
kartojame priimtus terminus. M.P. turi tą 
ir atspindėti.

Patikinu, kad mes, M.P. leidėjai, 
laikysimės Australijoje priimtų skaičių 
atskyrimo ženklų ir dėsime tašką, o ne 
kabliuką (kaip Lietuvoje). Esame 
Australijos gyventojai. Dėl simbolių, taip
- mes naudosime Australijoje priimtus $, 
% ir 1.1.

Gerb. Sauliaus Varno pastabas dėl Dr. 
ar dr., Prof, ar prof, Ponas - Ponia arponas
- ponia, randu visai vietoje ir mums 
Australijos lietuviams reikia pagalvoti ir 
pasitarti.

Baigiant, mano galvosena šiuo reikalu 
yra tokia. Didelė dauguma mūsų, dar 
gyvų, gyvename Australijoje 50 su viršum 
metų. TUrime prieauglį ir tiesioginį, ir 
antrinį, ir, kai kuriems laimingiems, dar 
tolimesnį. Mylime Lietuvą, mylime jos 
žmones, gal ypač savo gimines. Bes esame 
Australijos gyventojai ir retas iš mūsų 
Lietuvon grįš. Tad gyvename ir gyvensime 
Australijoje ir dėl to teks laikytis čia 
priimtų tradicijų.

Vytenis Šliogeris

Dešimtmetis lictuvoje
Gerbiama Redaktore, vasario mėnesį 

sueina dešimt metų, kai aš gyvenu 
Lietuvoje. Ta proga norėčiau per Jūsų 
laikraštį padėkoti žmonėms, kurių dėka 
mano gyvenimas ir darbas čia yra 
prasmingas. Jei rastumėte kiek vietos, 
noriu išvardinti tuos, kas man taip daug 
padėjo, įkvėpė, palaikė materialiai ir 
dvasiškai. Be jų niekad nebūčiau Lietuvoje 
nuveikusi to, ką pavyko nuveikti per 
praėjusį dešimtmetį.

Tai - Rūta, Gedas ir Alee Bižys; Al, 
Sandie ir Ebby Bižys; Vera ir Aleksas Kaye; 
Markas ir I insy Kaye; Genovaitė Kazokas; 
Henrikas Šlitcris; Danius and Jenny 
Kairaitis; Vida ir John Roberts; Andruškų 
šeima Kanberoje, Diana-Ding West ir 
daugelis kitų. Deja, ne visi šiandien tebėra 
su mumis.

Dėkoju jiems iš visos širdies ir tikiuosi, 
kad jie supranta, jog be jų aš čia būčiau 
niekas. Ačiū ir jums už palaikymą ir 
draugystę.

Telaimina jus visus Dievas.
Nijolė Bižytė (Nin Bižys)

“Aaū” ir $100!
Gerb. Tamstos! Už gerą darbą - ačiū!

S.R.

(Prie šio trumpiausio laiško konkursą 
galinčio laimėti laiškelio buvo pridėta $100 
čekis - auka MP. Esame sujaudinti ir 
nepaprastai karštai dėkojame. Red.)
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Stovyklinės nuotrupos
Antanas Laukaitis

Populiarus klebonas
Laimingas tas Melboumas, gavęs tokį 

jauną, draugišką ir balsingą kleboną - 
žemaitį kun. Egidijų Amašių. Dalyvavo jis 
Australijos Lietuvių Dienose Sydnėjuje, 
Sporto šventėje, o po to atvyko pailsėti į 
skautų stovyklą “Panemunė”. Nežinau, ar 
daug poilsio jis čia turėjo. Kun. Egidijus 
pravedė pasikalbėjimus, dalyvavo laužų 
pasirodymuose, dainavo, pirmą kartą iš 
arčiau susipažino su australiška gamta ir 
jos gyvūnais. Kartą jam laikant pamaldas, 
didžioji goana (jų virtuvėje pasirodydavo 
bent kelios) atrėpliojo netoli kunigo. Viena 
akimi ją stebėdamas, kunigas mišių 
nenutraukė ir kol goana, matyt 
nesuprasdama lietuviškai, nurėpliojo sau.

Virtuvėje kunigas susidraugavo su 
virėjais, o vieną dieną merginoms net 
bulves skusti padėjo. Tik gaila, jam netiko 

Stovyklos štabas, iš kairės: Kristina, Audrutė, 
Arvydas, Jeronimas, Petras, Elena, 
Raimondas ir Belinda.

australiškas bulvių skustukas, tai paėmęs 
paprastą peilį taip švariai bulvę 
sudorodavo, kad net trečdalio jos 
nelikdavo. Gerbiamas kunigas yra didelis 
kovotojas už žemaičius, todėl didelės 
diskusijos vykdavo su virėju dzūku, nors 
dzūkas kunigą vis vaišindavo jo mėgiamu 
šokoladu. Atsisveikindamas gerbiamas 
svečias virėjams padovanojo butelį altarinio 
vyno ir pažadėjo tolimesnėms diskusijoms 
atvažiuoti j Sydnėjų.

Griežtas vadovas
Stovyklos viršininkas, žinomas 

sportininkas veteranas Jeronimas Belkus, 
griežtas, bet teisingas “bosas”, turėjo 
visokiausių rūpesčių. Iš australų 
išsinuomavę palapinių, kuriose paprastai 
tilpdavo 4 australiukai, vadovai turėjo 
bėdos, nes mūsų skautai, mamyčių 
palepinti, į stovyklą atsivežė tiek daiktų, 

kad palapinėse galėjo tilpti tik 
po trys. Tai pirmą naktį 
keliolikai teko tikrai skautiškai 
nakvoti.

Jauniausia stovyklautoja
Jau antri metai Melbourne 

gyvena Strazdauskų šeima. 
Vyras - kompiuterių 
specialistas, žmona Irta šiais 
metais buvo net j Krašto 
Valdybą pakviesta. Ji stovyklavo 
su šešiamete Benita. Pirmomis 
dienomis ji draugių neturėjo, 
bet vėliau susidraugavo su 
kitomis paukštytėmis, gavo 
baltą kaklaraištį ir tapo tikra 
skautuke. Stebino visus gražia, 

truputį tarmiška lietuvių kalba.
Kandžiojasi ir vorai

Žinomas Brisbanės sportininkas, 
skautas vytis Raimundas Mališauskas,

Jau girdėjote apie brolio Raimondo nefaunę - iškyloje jam įkando voras. Čia jis, jau pasveikęs, 
grįžta padavęs raportą. Nesitikėjo, kad brofiai vyčiai pasitiks iškabinę didžiausią voratinklį.

vadovavęs stovyklos užsiėmimams, vieno 
ilgesnio žygio metu nepastebėjo, kai jam į 
koją įkando nuodingas voras. Nors skautai 
ir suteikė pirmąją pagalbą, tačiau jam 
pradėjo svaigti galva ir apėmė silpnumas. 
Visa tai atsitiko vidury didelio miško. 
Skautai mobiliuoju telefonu susirišo su 
vadovybe, o ji iškvietė greitosios pagalbos 
mašiną. Šioji negalėjo įvažiuoti į mišką, tai 
visa buvusi skiltis šiaip taip išnešė aukštoką 
savo vadą į miško pakraštį, iš kur buvo 
nuvežtas į ligoninę. Viskas baigėsi laimin
gai, o mūsų “vorų herojus” nusprendė tapti 
policininku ir rudenį jau bus WA Policijos 
Akademijoje. Ten gal vorų nėra.

Sesutės iš Lietuvos
Jau kuris laikas Melboumo ligoninėje 

dirba ir specialiose konferencijose 
tobulinasi Kauno vaikų ligų specialistas dr. 
Rimas Kevalas. Dabar Melbourne jis 
gyvena su žmona ir dviem dukrom: Jurgita 
ir Gintare. Abi mergaitės greitai įsijungė į 

vietos lietuvišką gyvenimą, šoka tautinius 
šokius, dainuoja, tapo ir skautėmis. 
Vyresnioji Gintarė gavo net “prityrusios 
skautės” kaklaraištį (skautiškai - šlipsą). 
Sesutės stovykloje buvo ypač populiarios, 
net ir virėjai jomis susižavėjo, matydami, 
kaip švariai ir sąžiningai jos plauna 
valgyklos cementines grindis. 
Atsisveikindamos jos pasakė: “Iki 
pasimatymo kitoje stovykloje arba 
Lietuvoje”.

Trūko lietuvių kalbos pamokų
Gražiai skautukai dainavo, gražiai ir 

raportus raportavo, ir angliškai kalbėjo. 
Tačiau čia yra lietuvių skautų stovykla ir 
užsiėmimų metu būtinai reikia bent 
valandėlę skirti paprastų lietuviškų žodžių 
ir kasdieninių pokalbių pamokėlėms. Ypač 
tai reikalinga mažiesiems, kurių dauguma 
nemoka pasakyti lietuviškai nė kelių 
žodelių. Anksčiau tokios pamokėlės 
vykdavo. Ir pernai sesė Linda labai gražiai

 Alė Liubinienė

Avietė ir likęs gyvenimas
Tęsinys, pradžia MP Ne 1-2,3-7;

Su Jono pagalba tėtis sugrįžo namo. Jis 
atrodė dar blogiau negu vakar vakare. 
Drabužiai ant jo stambaus, stipraus kūno buvo 
peršlapę, jis pats sušalęs ir išvargintas. Parėjęs 
jis verkė kaip mažas kūdikis, negalėdamas 
susivaldyti. Niekas negalėjo jo nuraminti. 
Mama prašė jį persivilkti sausais, šiltais 
drabužiais, bet jis atsisakė.

Vėliau mama paprašė Stasės nuvesti mus, 
vaikus, pas netoliese gyvenusią savo seserį. 
Aš manau, ji nenorėjo, kad mes matytume 
tėvo kančias.

Kai grįžom į namus buvojau vėlu Tėvelio 
neberadom O kai paklausiau mamos, kur jis 
prapuolė, ji atsakė, kad jis išvažiavo kažkur 
toli dirbti

Bėgo savaitės, bet aš niekaip negalėjau 
išklausti, kas tėčiui atsitiko tą baisiąją dieną. 
Praėjo daug laiko, kol nugirdau mamą 
šnibždant savo seseriai Lenai, kaip Briedis ir 
jo pakalikai išniekino mano tėtį. Jis ir dar 
vienas ūkininkas Briedžio buvo pakinkyti į 
vežimą kaip arkliai ir turėjo jį tempti pirmyn 
atgal pagrindine miestelio gatve. Briedis ir jo 
draugai sėdėjo vežime gerdami, keikdamiesi 
ir karts nuo karto paplakdami juos botagu. 
Dabar supratau, kodėl tėvelis mus paliko - 

•y jis negalėjo daugiau pakelti tokio kankinimo 
ir pažeminimo.

Laimei, tėvai jau anksčiau buvo girdėję, 
kad komunistų valdžia ieško ūkininkų su 
arkliais ir vežimais karinio aerodromo 
statybai Tėvas nusprendė, kad. tai vienintelis 
būdas ištrūkti s draugo Briedžio nagų, nors 
dėl to teko palikti savo šeimą.

Vėliau nugirdau mamą pasakojant dėdei, 
su kokia širdgėla jis likimo valiai paliko savo 
šeimą ir kaip mūsų visų pasiilgo.

Pavasario vidurys. Dienos ilgėjo, saulė 
švietė ir šildė kiekvieną dieną. Medžiai 

apsisiautė jaunais, žaliais lapeliais. Aplink 
namą pražydo baltos ir mėlynos alyvos, iš toli 
galėjai užuosti jų kvapą.

Mamos darželis šiais metais liko apleistas, 
ji turėjo per daug kitų rūpesčių.

Žolė lankose jau buvo iki kelių ir jose vėl 
ganėsi galvijai. Ta išdidi, balta perekšlė višta 
sodo gale vaikštinėjo apsupta būrio geltoni}, 
pūkuotų viščiukų.

Jonas, Stasė ir mama stengėsi prižiūrėti 
mums dar paliktą ūkio dalį. Aš juo toliau juo 
labiau ilgėjausi tėčio.

Pašalui išėjus iš žemės, Jonas pasėjo 
likusias javų sėklas. Stasė ir mama daugiausia 
dirbo darže. Geriausiai augo bulvės ir burokai. 
Aš padėdavau daržoves laistyti puodeliu iš 
kibiro.

Buvo ir kitų darbų: prižiūrėti brolį ir seserį, 
ganyti gyvulius ir šerti ūkio paukščius.

Karts nuo karto nueidavau į mokyklą, bet 
jeigu nenorėdavau eiti, mama nesipriešino. 
Todėl vis dažniau ir dažniau pasilikdavau 
namuose.

Mamos veidas nušvisdavo, gavus žinių iš 
tėvo. Atrodo, kad jis buvo sveikas, nors ir 
sunkiai dirbo prie aerodromo statybos. 
Didžioji dalis ten dirbančių buvo buržujai 
ūkininkai. Rusai su visais elgėsi vienodai ir 
tėvas buvo patenkintas susigyvenęs su likimo 
draugais.

Tėčiui dingus, mūsų šeimą Briedis paliko 
ramybėje, tačiau gandai apie kitų ūkininkų 
kankinimus nenustojo sklidę.

Per mūsų ūkį ėjęs kelias taip pablogėjo, 
kad net ir tankai nelabai galėjo pravažiuoti 
Briedis privertė visą kaimą dirbti prie kelio 
taisymo, bet po kiekvieno rusų kariuomenės 
pūko pravažiavimo jis vis vien blogėjo.

Vieną dieną, kariuomenei važiuojant pro 
šalį, į mųsų duris pasibeldė rusų kareivis. 
Mama išsigandusi liepė mums, vaikams, dingti 
iš virtuvės. Ji suvarė mus į miegamąjį ir, 

uždariusi duris, uždraudė kalbėtis.
Prikišusi ausį prie rakto skylutės girdėjau, 

kaip atsidarė priekinės durys. Bet mama su 
kareiviu kalbėjosi rusiškai, negalėjau nieko 
suprasti. Pasidarė labai neramu. Po kurio laiko 
kareivis išėjo.

Tada mama pašaukė mane.
“Ale, jų viena karvė įgrimzdo į purvyną ir 

yra per silpna toliau eiti. Mes turim ją 
prižiūrėti kol kareiviai grįš atsiimti

“Gerai, mama.”
Pilna žingeidumo išbėgau į lauką prie 

karvės, kuri stovėjo nuleidusi galvą.
Karvė buvo tokia purvina, kad aš net 

negalėjau atspėti, kokios ji spalvos. Vargšė 
atrodė labai silpna ir išalkusi Bet kokia gudri: 
atsigulė į purvą ir atsisakė eiti toliau su tais 
prakeiktais kareiviais.

“Ai.. Ai.. Kokia tu gudri esi, karvute. Aš 
tave gerai prižiūrėsiu,” - pastvėręs galą virvės 
ant kaklo, glostydama jos nosį pažadėjau

“Eik su manimi prie prūdo, tu gudri 
karvute. Aš tave ten nuplausiu.”

Pati iki kelių vandenyje, aš pyliau ir pyliau 
ant jos kibirais vandenį, kol neliko nė gabalėlio 
purvo. Tada paleidau karvutę ganytis į aukštą, 
žalią žolę kitoje vandens pusėje.

Kitą dieną aš ją pavadinau Raudone, gal 
todėl, kad jos kailis buvo raudonas, o gal, kad 
ji buvo rusų karvė. Taip ir nežinau.

Laikui bėgant aš prie jos prisirišau, 
pasidarėm geriausios draugės, nes mudvi 
turėjome daug bendro: abi nekentėm rusų 
kareivių. Raudonei galėjau viską papasakoti 
Ji mane suprato ir užjautė. Aš jai net pasakiau, 
kur mano tėvas slapstosi nes buvau tikra, kad 
ji manęs neišduos.

Po poros savaičių rusų sunkvežimis 
įvažiavo į mūsų kiemą. Kareivis liepė pasakyti 
kur jo karvė. Mama jam parode ranka į pievą 
kur ganėsi Raudonė.

Aš jaučiau, kad Raudonei atsitiks kažkas 
blog ir norėjau pasekti rusų kareivį bet mama 
pastvėrė man už rankos ir neleido. Aš 
nustūmiau ją į šalį ir nubėgau paskui kareivį 
pasiryžusį neatiduoti Raudonės.

Kai pribėgau, Raudonė jau gulėjo kraujo 
klane su perpjauta gerkle, o kareiviai jau lupo 
jos kailį

Gyvendama ūkyje, aš buvau pripratusi 
matyti paskerstus mėsai gyvulius, bet Raudonė 
nebuvo paprastas gyvulys. Ji buvo mano 
draugė, mano ištikima Raudonė. Persigandusi 
ir sumišusi buvau tikra, kad ji buvo nužudyta 
todėl kad ji jiems neždavė mano paslapties, 
kur slapstėsi tėtis.

Pritrenkta ir sumišusi kurį laiką stovėjau, 
bet nieko negalėjau jai padėti Širdis degė 
skaustai ir pykčiu O, kaip aš dabar nekenčiau 
tų rusų kareivių. Norėjau juos primušti bet iš 
baimės susilaikiau

Slegiama širdies skausmo, apsisukau ir 
nubėgau Bėgau, kol atsidūriau pas Avietę. 
Buvau uždususį bet jaučiausi laiminga, radusi 
ją dar gyvą Apsikabinau karvės kaklą ir visu 
savo drebančiu kūnu prisispaudžiau prie jos. 
Nežinau kiek išbuvau ją apsikabinusi kai 
staiga išgirdau Stasės balsą

“Ale, gali pamelžt už mane Avietę?”
Padėti mamai ir Stasei melžti karves buvo 

malonumas, bet šiandien tas manęs visai 
nedomino. Pasidėjus} tarp kojų kibirą, aš kurį 
laiką sėdėjau šalia Avietės. Galva atsirėmau į 
jos pilvą mintys skrajojo ir maišėsi, iš akių 
pasipylė ašaros. Nekantriai pradėjau spausti 
spenius, pienas tryško į visas puses, o mano 
širdis, prisiminus dienos įvykius, plyšo iš 
skausmo. Ašaros užtemdė akis, girdėjau tik 
kaip pienas tykšta į kibiro šoną

Staiga Avietė drožė uodega man per ausis 
ir aš pabudau iš kankinančių minčią

“Žiūrėk, mergele, ką darai? Kodėlpienas 
nepataiko j kibirą? Vargšas gyvulys jau 
pradeda nerimauti?” - išgirdau Stasę barantis.

Nieko neatsakiusi nusišluosčiau ašaras ir
Avietės uodegos žymes nuo veido, pakėliau 
beveik tuščią kibirą iš pieno klano ir be žodžių 
nusekiau paskui trumpą-drūtą Stasę namų 
link.

(bus daugiau)
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STOVYKLOS A T G A K S I A I

Kadangi dienos karštos (įkaitindavo net iki 40C), į vėli

jas pravesdavo. Vadovai, nepamirškite kitą 
kartą stovykloje tai padaryti.

O kur dingo buvę “žalieji” vadovai?
Sydnėjuje yra tikrai nemažai garbingų 

“žaliųjų” kaklaraiščių nešiotojų 
(skautininkų). Tačiau šioje rajoninėje 
skautų stovykloje su žmona, kaip visuomet, 
pasirodė ir net stovyklavo buvęs jūrų skautų 
vadas Vytautas Vaitkus. Fotografavo ir 
filmavo jis stovyklos gyvenimą, dalyvavo 
lauže ir pasijuto vėl esąs pilnavertis skautas, 
nors ir ne ant vandens. Džiugu buvo matyti 
buv. vadoves Mariną Cox ir Mildą 
Karpavičienę. O kur visi kiti dingo, negi 
jau taip suseno ir apsamanojo?

Viršininkas didžiavosi
Stovyklos viršininkas džiaugėsi ir su 

šypsena sakė, kad šioje stovykloje jis yra 
“bosas” dviem žinomiem asmenims. Tai -
generalinis garbės konsulas Viktoras 
Šliteris ir olimpinis attache Antanas 
Laukaitis. Tačiau “bosavojo” jis tik iki 
virtuvės slenksčio. Bet santykiai visuomet 
buvo geri. □

I inksma paukštytėms ir vilkiukams trumpoje iškyloje. Jos metu teko lipti į medžius, kopti per 
uolas ir net judėti virvėmis. Žinoma, viskas vyko skautų vyčių priežiūroje.Tiek daug stovyklautojų, kad vyčiai sesei

adjutantei padovanojo skaičiavimo mašinėlę 
raportams geriau suskaičiuoti. . . , .

Visų 6 ir 7 psl. spausdinamų nuotraukų ir parašų po jomis autore - Kristina Rupšiene

Žemiau spausdinamą kreipimąsi į redakciją su prašymu jį paskelbti atnešė “Mūsą Pastogės” 
skaitytoja Bronė Ropienė. Red,

Ištikimas ir mums labai brangus “Dienovidžio” skaitytojau,
“Dienovidį”, kurį buvote pamėgęs, ištiko 

bėda. Lietuvoje pasikeitus valdžiai, jis 
pasidarė nepageidaujamas, kai kurie politikai 
užsakė jį sunaikinti. Tąstropiai atliko Spaudos 
rėmimo fondas. Jei per keturis konservatorių 
valdymo metus (1996-2000 m) “Dienovidis” 
kasmet gaudavo 60 - 40 tūkstančių dolerių 
paramos ir galėjo išgyventi, tai šiemet jos 
negavo nė lito. Jau viešai paskelbta, kad 
“Dienovidis” sužlugdytas.

Jūs visada gelbėjot “Dienovidį” kai jam 
buvo sunku, be Jūsų paramos jis nebūtų 
išlikęs. Jeigu per visą pasaulio lietuvių 
bendruomenę atsirastų 200 lietuvių, kurie 
paaukotų po 200 dolerių arba 400 lietuvių, 
kurie paaukotų po 100 dolerių, “Dienovidis” 
išgyventų iki kitų metų.

Tačiau net ir maža auka yra brangi ir 
neįkainuojama, kaip kiekvieno geros valios 
žmogaus meilės, supratimo ir ištikimybės 
Lietuvai aktas. Jūs jau aukojate tuo, kad 
“Dienovidį” prenumeruojate. Aukojat ir šalia 
prenumeratos. Labai ačiū už Jūsų kilnų 
dosnumą ir lietuvybės idėjų, kurias gina 
“Dienovidis”, palaikymą. Bet Jūs turite 
draugų ir gerų pažįstamų, kurie gal net 
negirdėjo apie “Dienovidį” - vienintelį 
Lietuvos dešiniųjų kultūros leidinį. 
Papasakokite jiems apie “Dienovidį” ir 
paprašykite jam paramos.

Labai prašome - padėkite surasti 5-7 
geros valios žmones, kurie galėtų paremti

“Dienovidį”.
Taip jie parems lietuvybę prieš 

kosmopolitizmą, katalikybę prieš 
sekuliarizmą. Taip jie padės išlikti tikrai 
lietuviškam leidiniui

Galbūt atsiras žmonių, kurie atidės vienus 
iškilmingus pietus vardan vienuoliktais 
nepriklausomybės metais Lietuvoje sužlug
dyto katalikiško tautiško leidinio.

Lietuviškumo ir neprikausomybės idėja, 
vardan kurios buvo sudėta tiek daug aukų, 
turi būti ir toliau palaikoma, kad Lietuva 
nenusiristų į kosmopolitizmo ir masinio 
bulvarizmo liūną. “Dienovidis” iškėlė sau tokį 
uždavinį, bet dėl politikų, dabar tutinau realią 
valdžią Lietuvoje, neteko galimybės jį vykdyti

Su viltimi laukiame Jūsų talkos ir 
meldžiame Dievą Jums sveikatos.

Tie kurie panorėtų ir galėtų paremti 
“Dienovidį” nors nedidele auka, tegul siunčia 
čekius “Dienovidžio” spaudos atstovams:

Amerikoje - Alfonsas Pargauskas, 8908 
Butterfield Ln., Orland Park, IL 60462, tcL 
(708) 361-2817;

Kanadoje - Vytautas Bireta, 199 Sylvan 
Avenue, Scarborough, Ontario, MIE 1A4, 
tel, (416) 261-4312.

Aldona Žemaitytė
“Dienovidžio” redaktorė

Nijolė Sadūnaitė
Lietuvos laisvės kovotoja

Term Deposits
Account minimum $500

12 month 6.0%
6 month 5.5%
3 month 5.0%

TALKA Interest Rates
The following interest rates apply from March 1,2001 

for all new and renewed deposits and for all loans:

At-Call Accounts
Account minimum $10

$5000 + 3.5%
$1000-$4999 2.5%
$10-$999 1.5%

On maturity, the deposit and interest may be withdrawn or transferred to other accounts.

If the client does not notify his/her intention, the account is automatically rolled over for 
another equal term at the current interest rate.

Withdrawals may be made from term deposits before maturity date. In such case only 
0.5% is payable on the withdrawn sum.

Loans
Loan interest rates 
may be varied during 
the year depending on 
current interest rates 
offered by banks and 
other finance bodies.

No application, establishment or 
account keeping fees !

New Loans - 5.9% 
over $60,000 - capped for 12 months

Mortgage secured 7.1%
Guarantor secured and personal 13%

(Conditions apply)

5
Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 

pajamų mokesčio (Tax deductable)
Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 

Foundation Ine. 44-50 Errol St, North Melbourne, Vic. 3051. 
11111111 klausimų, galite skambinti Algui Šimkui tek (03) 9578 4319.

Melbourne 
Adelaide 
Sydney

9328 3466
8362 7377
9796 8662 Better than the Bank 

tai ka @ access, net. au

Mūsų Pastogė Nr. 8, 2001.02.26, psl.7

7



Nuotrupos iš susirašinėjimo su dirigentu Algirdu

Koncertas Lietuvių namuose Bostone (JAV)
Dirigentas Algirdas Viesulas 

Australijoje viešėjo 1990 metais. Tuo 
metu jis dirigavo Kauno “Perkūno” 
chorui ir su choro kvartetu koncertavo 
Melbourne, Adelaidėje, Sydnėjuje.

Šiemet jis ir vėl atvyksta j Australiją, 
šj kartą su pilnu choru. Tai Kauno mišrus 
choras “Kamertonas”. Skaitytojams gal 
bus įdomios kelios nuotrupos iš 
australėnų susirašinėjimo su Algirdu, kad 
geriau pažintume jį ir jo chorą.

Kamertono chore dainininkų amžius 
tarp 25 ir 50 metų. Pats dirigentas gimęs 
1958 metais.

Algirdas rašo: “Su “Kamertonu” 
spalio mėnesį buvome JAV. Aplankėme
11 miestų, kur per 20 dienų surengėme
12 koncertų: New Yorke, Hartforde, 
Bostone, Putname, Cleveland’e, Detroi
te, Fort Wayne, Baltimorėje ir Filadel
fijoje. Esame neišpasakytai laimingi 
neblogais atsiliepimais, naujomis pažin
timis, o įspūdžių - nenusakomai daug.

Tiesa, Cleveland’e sutikau bendrą 
pažįstamą, buvusią Jūsų ansamblio solistę 
Virginiją (Bruožytė - Mulionienė). Aš ją 
pažinau pagal nuotraukas ir video įrašus, 
tad priėjęs vakaronės metu prisistačiau. 
Greit suradome bendrą kalbą, prisiminėm 
Jus, Australiją... buvo džiugi staigmena!”

“Iš Clevelend’o atsiuntė ten išleistą 
“Kamertono” koncerto CD! “Tėvynės 
garsai” (radijas) darė koncerto įrašą ir 
net neįtariau, kad jie sumąstys padaryti 
CD. Ir džiaugiuosi, kad pavyko visai

neblogai, o tai reiškia - 
įsiamžinome. Ten tuo reikalu 
pasirūpino Aldona 
Stempužis...

Šiuo metu (2000 sausis), 
ruošiamės “Kamertono” 5 - 
mečiui, kuris įvyks balandžio 
14 dieną Kauno Filharmo
nijoje. Planuojamas didelis 
dviejų dalių koncertas: pirmo
je dalyje su Kauno kameriniu 
orkestru atliksime J.S.Bacho 
Kantatą Nr. 150 “Nach Dir 
Herr Verlanget Mich”, o 
antroje dalyje skambės lietu

vių ir užsienio kompozitorių kūriniai su 
fortepiono pritarimu arba a capella. Tad 
rūpesčių ir darbų dabar - iki kaklo: dirba
me visi su entuziazmu, pasiraitoję ranko
ves.”

O ką apie patį dirigentą ir jo šeimą? 
Algirdas dirba Kauno muzikos ansamblio 
“Ainiai” prodiuseriu. Iš keturių jo vaikų, 
kol kas tiktai vienas eina tėvo pėdomis. 
Duktė Lina 2000 m. baigė Vilniaus J. 
Tallat-Kelpšos muzikos konservatoriją, 
smuiko klasę.

Su “Kamertonu” taip pat atvyksta 
dirigentė Renata Deltuvienė, 
akompaniatorė Marija Čepinskienė ir 
choro pirmininkas Vytautas Normantas. 
Viso 33 asmenys.

“Kamertono” koncertai vyks: 
Sydnėjuje sekmadienį, kovo 18 d. 
Geelonge šeštadienį, kovo 24 d. 
Melbourne sekmadienį, kovo 25 d. 
Adelaidėje šeštadienį, kovo 31 d.

“Kamertonas” sutiko visuose miestuo
se giedoti Mišių metu. Į choro koncertus 
ypač kviečiamos jaunesnės šeimos.

Vaikams iki 16 metų amžiaus įėjimas 
veltui. Visiems kitiems bilietų kainos $12/ 
$10 (pagal miestų norus).

Ateikite visi ir pasikvieskite draugus. 
Patirsite daug džiaugsmo popietėje 

besiklausydami lietuviškos dainos ir 
Kauno “Kamertono” choro.

Kviečia Melbourno Dainos 
Sambūris ir ALB Krašto Valdyba

Kaziuko mugė Sydnėjuje
Pranešame tautiečiams, kad Kaziuko mugė šiais metais įvyks sekmadienį, kovo 

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

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

bei pažįstamais. Sydnėjaus Lietuvių Katalikų Kultūros Draugijos Valdyba

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

kviečiam e ir raginau e daį/vautičz.M išbse, Likom be, 1130 vai. ir Kaziuko 
mugėje. Bažnyčioje norėtume dalyvauti organizuotai, prašome prisijungti.

Židinio tėvūne ir kanclerė

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

pažįstami kviečiami sekmadienį, kovo 4 d., atvažiuoti į bažnyčią Lidcombe 1130 
vai. 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 Šliterytė

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

KAUNO MIŠRUS CHORAS

“KAMERTONAS”
Diriguojamas Algirdo Viesulo 

Kovo 18 d. 2.00 vai.

Kovo 25 d. 2.00 vai. video filmas
LIETUVOS SPORTININKAI SYDNĖJAUS 

OLIMPIADOJE

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

Sekmadieniais LINKSMOJI VALANDA 
Nuo 5.00 iki 6.00 vai. - GĖRIMAI PUSE KAINOS

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 j 

Danguolę tel.: 97081414, o sekmadieniais - asmeniškai į budintį 
direktorių

Pareiškimai turi būti paduoti iki balandžio 29 d.
Klubo sekretorius

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 tek 6288 6283 iki vasario 23 d.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Pranešimas
Moterų Soc. Globos d-ja Melbourne, kviečia nares ir prijaučiančias į metinį darbo apžvalgos 

susirinkimą-popietę kovo 18 d. 130 p.p. Lietuvių Namuose, 44 Errol St, North Melbourne.
Apžvalgą padarys pirmininkė J. Zalkauskienė.
Po to teatro salėje bus rodomi 2 Simai:
1. Iš nepriklausomos Lietuvos gyvenimo apžvalgų 1937,38,39 m.
2. Dainos, Šokių festivalis Lietuvoj 1988 m
Prašome kuo gausiau dalyvauti Įėjimas visiems - veltui Pabaigai: kavutė ir pyragaičiai 
Laukiame!

Siuntiniai į Lietuvą
Ir šiais metais pasiryžome organizuoti siuntą į Lietuvą.
Dėžės bus pardavinėjamos sekmadieniais Lietuvių Namų salėje tarp 12-13 vai
Dėžės kaina su persiuntimu ir pasistatymu $60, pusės dėžės - $35.

Melbourno Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos valdyba

*7

Labdaros siuntiniai į Lietuvą 
Paskutinis pranešimas Sydnėjaus ir apylinkių lietuviams

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

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@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.
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