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"KAMERTOMAT* SUŽAVĖJO 
JVDNtjUĮ

Kovo 18 d. apie 300 klausytojų, pripildę Sydney 
Lietuvių Klubo didžiąją salę, susižavėję gėrėjosi Algirdo 
Viesulo vadovaujamo mišraus choro “Kamertonas” 
giesmių ir dainų pyne.

Choras stebino darniu skambesiu ir įsijautimu į 
kiekvienos pristatomos dainos ar giesmės pobūdį. Net 
ir daug kartų girdėti kūriniai jų atliekami skambėjo 
gyviau, šviežiau ar, pagal reikalą, iškilmingiau.

Kompozitorių pasirinkimas įvairavo. Nuo tradicinių 
M. K. Čiurlionio ir Juozo Naujalio veikalų ir 
harmonizuotų liaudies dainų iki moderniųjų, kaip 
Vytautas Miškinis ar Tomas Leiburas, kompozitorių 
kūrinių.Tarptautinį atspalvį suteikė Antonio Vivaldi ir 
J. G. Rheinberger giesmės. Kompozicijos įvairavo nuo 
komplikuotos V. Miškinio “O Salutaris” iki estradinio 
pobūdžio A. Raudonikio “Vien, tik tango” ar “Jūra”.

Dvidešimt vieno choristo atliekamos dainos 
skambėjo galingai. Galima buvo tik įsivaizduoti, kaip 
“Kamertonas” būtų aidėjęs pilname sąstate.

Penki choro vyrai buvo save eiles sustiprinę vienu

Nukelta į 7psL

Vasario 16-ją švenčia >Aukso kranto lietuviai

Aukso kranto (Gold Coast) lietuviai Lietuvos Nepriklausomybės šventę paminėjo vasario 16 dieną susirinkę j pikniką. 
Joanos SongaBenės nuotraukoje juos matome prie lietuvio iš įsitikinino Dono (Žemaičio) Aikmsono automobBą kurio 
registradgos numeris yra “LABAS”. Donas prie šio Betuviško pasisvrikmimo iš kairės, o dešinėje - vyriausia Aukso kranto 
bendruomenės narė Petronėlė Stankūnienė. Priešais ją klūpo jauniausia bendruomenės narė septynmetė Gabrielė Songaila.

KARDINOLUI AJ. BAČKIUI

Australijos Sėtuvių vardu sveikiname Jus užsitarnavus tokį aukštų Katalikų bažnyčios 
dvasinį laipsnį. Dieve duok Jums sveikatos ir ištvermės sekant kardinolo aka. V. Sladkevičiaus 
numintomis pėdomis. Lietuva dabar nepriklausomų kraštų tarpe ir jos žmonėms reikia 
išmintingų vadų.

Te Apvaizda padeda ir saugojus, nes Jos valią vykdote žemėje.

Birute Prašmutaitė, 
ALB Krašto Valdybos pirmininkė

ANTANUI LAUKAIČIUI

Nuoširdžiai sveikiname sydnėjiškį Antaną Laukaitį, Lietuvos Respublikos apdovanotą 
DLK Gedimino ordinu. Jūsų veikla Australijos lietuvių ir Lietuvos gerovei, Olimpiniuose 
metuose, tarp sportuojančio ir skautiško jaunimo bei žurnalistikoje, yra geras pavyzdys 
visiems lietuviams. »o ........ —

ALB Krašto Valdyba

Vytautas 
Daniela

Lietuvos Įvykių apžvalga

Latvįjos Prezidentė Lietuvoje 
Kovo 14 d. į Vilnių su oficialiu vaktybiniu

vizitu atvyko Latvijos Prezidentė Vaira Vyke- 
Freiberga. Ją lydėjo atitinkama delegacija. 
Prezidentūroje įvykusioje sutikimo 
ceremonijoje ją pasitiko Rezidentas Valdas 
Adamkus, Min. Pirm. Rolandas Riksas bei 
kai kurie Vyriausybės nariai Viešnios garbei 
Prezidentūros vidiniame kiemelyje buvo 
išrikiuota Garbės sargybos kuopa ir sugroti 
Latvijos bei Lietuvos himnai

Po oficialios sutikimo ceremonijos viešnia 
įteikė Lietuvos Prezidentui I-jo laipsnio Trijų 
žvaigždžių ordiną su grandine, o poniai Almai 
Adamkienei Trijų žvaigždžių ordiną. Savo 
ruožtu VAdamkus kaimyninės šalies Prezi
dentei įteikė Vytauto didžiojo I-jo laipsnio 
ordiną. Latvijos Trijų žvaigždžių ordinai buvo 
įteikti ir grupei Lietuvos politikų bei pareigū
nų. Prieš ceremoniją Prezidento V Adam
kaus pasirašytu dekretu, DLK Gedimino 
ordinai ir Gedimino medaliai taip pat skirti 
ir grupei Latvijos Respublikos asmenybių

Per vėliau vykusius pasitarimus buvo 
konstatuota, kad Lietuva ir Latvija turi daug 
nebaigtų reikalų, tačiau neišsprendžiamų 
problemų tarp šių dviejų valstybių nėra, 
trikalbiuose abu vadovai pažymėjo, kad abi 
tautas vienija bendra istorija, demokratinės 
vertybės ir glaudus bendradarbiavimas 
siekiant bendrų tikslų XXI amžiuje. 
Prezidentai aptarė šalių ekonominius ir 

politinius ryšius, Europos Sąjungos ir NATO 
plėtros procesus. Prezidentas V Adamkus itin 
pabrėžė tiesioginio žmonių bendravimo svar
bą. V Vyke-Freiberga buvo informuota, jog
Lietuvoje netrukus bus įsteigtas Lietuvos Pre
zidento globojamas visuomeninis fondas Lie
tuvos ir Latvijos santykiams plėtoti. Lietuvos
ir Latvijos vadovai taip pat pasikeitė nuomo
nėmis apie abiejų valstybių bendradarbiavimą 
tarptautinėse organizacijose ir santykius su 
kaimyninėmis valstybėmis.

“Manau tiek Latvija, tiek ir Lietuva yra 
padariusios įspūdingą pažangą ruošiantis 
narystei ES. Tiro keliu eisime ir toliau”, - kal
bėjo V. Adamkus, pareiškęs, kad abiejų valsty
bių pastangos tapti ES ir NATO narėmis buvo 
koordinuotos. “Artimiausiu metu trijų Balti
jos valstybių Prezidentai bendru pareiškimu 
kreipsis į naująją JAV administraciją, išreikš
dami savo tvirtą nusistatymą, jog visos trys 
valstybės neatšaukiamai dirbs, kad taptų 
NATO narėmis”, -sakė V Adaniors, paprašy
tas papasakoti apie naujausius planus inte
gracijos procesuose.

Kalbėdamas apie šį mėnesį planuojamą 
savo vizitą į Maskvą, Lietuvos Prezidentas 
užtikrino, kad tiek Latvijai, tiek Lietuvai, tide 
ir Estijai yra strategiškai svarbu išlaikyti gerus 
kaimyninius santykius su Rusija. Latvijos 
vadovė visiškai pritarė šioms Lietuvos 
nuostatoms. Prezidentai taip pat sutarė, kad 
reikia koordinuoti, derinti ir keistis informa
cija apie eurointegradjos procesus, nes abi 
šalys turi tokius pačius planus.

V Vyke-Freiberga dėkojo Lietuvos Prezi
dentui už šiltą priėmimą bei labai konstruk
tyvų ir dalykišką bendravimų Puikinusi, kad 

Latvijos ir Lietuvos pozicija užsienio politikos 
klausimais sutampa, V.Vyke-Freiberga 
atkreipė dėmesį į dvišalius santykius.

“Jūros sienos sutartis su Lietuva šiuo metu 
Latvijos Seime trečiuoju skaitymu kol kas dar 
nepatvirtinta Tačiau Latvijos ir Lietuvos 
premjerai yra tarpusavyje susitarę, kad bus 
sukurta speciali darbo grupė, svarstysianti šią 
problemų Iš Latvijos pusės yra pretenzijų dėl 
latvių žvejų galimybių žvejoti Lietuvos 
vandenyse”, - apie niekaip nesibaigiantį jūros 
sienos sutarties su Lietuva ratifikavimą sakė 
V Vyke-Freiberga.

Prezidentų susitikime taip pat kalbėta apie 
ketinimus įkurti bendrus Lietuvos ir Latvijos 
sienos perėjimo punktus, kad per kaimyninių 
valstybių pasienį žmonės ir krovinių srautai 
judėtų be trikdžių. Šalių vadovai pasikeitė 
informacija apie situaciją jų valstybėse, aptar
tos ekonominės reformos bei privatizavimo 
aktualijos. Lietuvos Prezidentas išreiškė 
nuomonę, kad žinybines problemas, susijusias 
su dvišaliais ryšiais, turi spręsti šalių žinybos. 
Tikimasi, kad didžiąją dalį dvišalio bendradar
biavimo klausimų bus įmanoma išspręsti iki 
būsimo Lietuvos ir Latvįjos Ministrų Pirmi
ninkų susitikimo balandžio mėnesį Rygoje.

Latvįjos Prezidentė vėliau apžiūrėjo oro 
erdvės stebėjimo centrą Karmėlavoje, svečia
vosi Ruklos mokomajame punkte, susitiko su 
Lietuvos latvių bendruomenės atstovais, 
aplankė Gintaro muziejų Falangoje.

IMcvkstas Švedįjos kariuomenės vadas
Kovo 15 d. iš Švedijos sugrįžęs Lietuvos 

kariuomenės vadas brigados gere Jonas Kron- 
kaitis pranešė, jog jis vizitui pakvietė Švedijos 
kariuomenės vadų Lietuva esanti labai 
dėkinga už iš Švedijos gaunamą didelę karinę 
paramų Nekalbant apie ankstesnes dovanas, 
nuo2000 lapkričio mėnesio jau atvažiavo apie 

120 krovininių automašinų su įvairia karine 
technika ir įranga. Švedai netgi padengia visas 
transportavimo išlaidas. Šiuo metu karinės 
oro pajėgos inventorizuoja vieno oro gynybos 
bataliono įrangų kurią praėjusį rudenį gavo 
iš Švedijos. Į Kauną atvyksta pirmosios siuntos 
karo medicinos bataliono kūrimui, o Lietuvos 
kariuomenės Karo, medicinos tarnyba su 
švedais vykdo bendrą BALTMED projektų 
Iš viso Lietuva iš Švedijos gavo apie 760000 
vienetų įvairių daiktų, kurių minimali vertė 
galėtų būti 13 mln. LL Šiemet švedai ir toliau 
planuoja padėti Lietuvos kariuomenei ir 
perduos viso pėstininkų bataliono įrangų 
inžinierių kuopos komplektaciją bei kitus 
daiktus Jei Lietuva pageidaus, Švedijos karinė 
vadovybė pasiruošusi atsiųsti ir antro pėsti
ninkų bataliono įrangą-nuo buities reikmenų 
iki prieštankinių ginklų.

Klaipėda jau “eurodty”
Klaipėdos miesto savivaldybę pasiekė 

pranešimas, jog Europos didžiųjų miestų 
sąjungos “ Eurodties” Vykdomasis komitetas 
savo posėdyje Briuselyje vasario 22 dieną 
patenkino Klaipėdos prašymą tapti šios 
organizadjos asocijuota nare. Vykdomajam 
komitetui priėmus tokį sprendimą Klaipėda 
tuo pačiu savotiškai buvo pripažinta svarbiu 
tarptautinės reikšmės regiono centru. 
“Eurodties” nariais gali tapti tik miestai, 
turintys ne mažiau kaip 250 000 gyventojų, 
tad Klaipėdai buvo padaryta išimtis. Sostinė 
Vilnius nuo 1997-jųjų buvo vienintelis 
Lietuvos miestas šioje organizadjoje. Beje, 
tikraisiais “Eurodties” nariais gali būti tik 
Europos Sąjungos šalių miestai.

Klaipėdos miesto savivaldybės teigimu, 
narystė šioje organizadjoje Klaipėdai atvers 
galimybes bendrauti su didžiausio
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Vytautas 
Patašius

♦ Ariel Šaron vadovaujamos Izraelio 
vyriausybės įsakymu svarbesni arabų miestai, 
kaip Hebron, Ramallah ir kiti, yra Izraelio 
kariuomenės blokuojami, iškasant apie juos 
griovius, išardant pagrindinių kelių ruožus. 
Blokada sušvelninama, kai miestuose aprims
ta neramumai. Blokada atnaujinama, nera
mumams atsinaujinus. Palestiniečių protesto 
eisenos prieš užtvaras išsklaidomos vartojant 
gumines kulkas, nuo kurių irgi žūva žmonės.
♦ Vykdant eilinius bombordavimo 
pratimus Kuvaito teritorijoje kovo 12 d. žuvo 
šeši stebėtojai - 5 amerikiečių kariai ir N.Z. 
majoras. Amerikiečių karo laivyno lėktuvas 
per klaidą numetė bombą prie pat stebėtojų.
♦ Fidži vyriausybė tikisi, kad legaliu 
manevru ji apėjo Fidži Aukščiausio Teismo 
nutarimą, paskelbusį ją neteisėta. Kovo 13 d. 
Fidži Vyresniųjų Taryba vėl paskyrė Ratu 
Josefa Iloila valstybės prezidentu. Kovo 14d. 
prezidentas priėmė “neteisėto” rrrin. pirmi
ninko Laisenia Quarase atsistatydinimą, jo 
vieton paskirdamas savo sūnėną Tevita 
Mamoedom Naujasis ministras pirmininkas 
tuoj paleido parlamentą, paskyrė naują 
rinkimų datą ir pats atsistatydino. Kovo 15 d. 
prezidentas įkrito min. pinraninku vėl paskyrė 
L Quarase, tuo būdu lyg tai įteisindamas jo 
vyriausybę.
♦ Kovo 13 d. serbai ir albanai susitarė 
dėl paliaubų, laikinai užbaigdami kovas 
Presero slėnyje Kosovo ir Makedonijos 
pašonėje. Kovo 14 d. prasidėjo aštrios kovos 
tarp albanų sukilėlių ir Makedonijos karinių 
pajėgų, albanams puolant svarbų Tetovo 
miestą. Daugiau nei ketvirtis Makedonijos 
gyventojų yra albanų kilmės. Albanų politinės 
partijos reikalauja autonomijos albanams. 
Gerai ginkluoti sukilėliai sudaro rimtą pavojų

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL
ekonominio bei intelektualinio potencialo 
miestais iš visų Europos regionų. Tai didelis 
privalumas žinant, kad Klaipėda yra 
susigiminiavusi daugiausia su mažais užsienio 
miestais, dažnai turinčius menkesnius ištek
lius, kuriuos galėtų skirti bendroms su Klaipė
da problemoms spręsti. Būti vienoje sąjungoje 
su dideliais miestais reiškia turėti galimybes 
taikyti savo mieste pačią geriausią įvairių sričių 
valdymo praktiką Tarp svarbiausių “Euroci- 
ties” organizacijos tikslų yra padėti Rytų 
Europos miestams sėkmingai integruotis į 
Europos Sąjungą įtvirtinti demokratiją ir 
gerai funkcionuojančią rinkos ekonomiką ir 
taip pagerinti gyvenimo lygį bei kokybę. 
Oficialiai Klaipėdos narystė organizacijoje 
bus patvirtinta bendroje “Eurodties” konfe
rencijoje Kopenhagoje spalio 24 dieną

JAV ambasada ant nuosavo sklypo
Lietuvos Vyriausybė leido Vilniaus 

apskričiai už simbolišką vieno dolerio kainą 
parduoti JAV du sklypus, ant kurių stovi JAV 
ambasada Vilniuje. Pagal ankstesnį Lietuvos 
įstatymą JAV buvo nusipirkusi pastatus amba
sadai ir rezidencijai tariau kaip užsieniečiai 
atitinkamų žemės sklypų nusipirkti negalėjo. 
Sklypai buvo tik išnuomoti 99-iems metams. 
Už pastatus ir sklypų nuomą JAV buvo sumo
kėjusi Lietuvai virš milijono JAV dolerių, už 
kuriuos Lietuva įsigijo patalpas savo generali
niam konsului New Yorke. Bet pastaruoju 
metu paaiškėjo, kad ambasados pastatų pirki
mas Vilniuje nebuvo taip sutvarkytas, kaip nu
matė anų metų Lietuvos įstatymai todėl teks 
atlikti papildomą pirkimo užregistravimo 
procedūrą

Nubausta Austndįos garbės konsulo

Moterų irvyrų lygybės kontroliere Aušrinė
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Makedonijos teritoriniam integralumui
♦ Fhpua Naujosios Gvinėjos vyriausybė 
gavo pasiūlymą iš oficialios komisijos paruošti 
reformų projektus, kaip perpus sumažinti 
karines pajėgas. Apie projektą sužinoję sukilo 
apie 100 kareivių Murray kareivinėse Fbrt 
Moresby. Jie išplėšė kareivinių arsenalą ir 
apsiginklavo moderniausiais šautuvais ir 
kulkosvaidžiais. Sukilimo pradžiai pasitarnavo 
gandas, kad PNG teritorijoje išsilaipinę 
australai kariai pakeis atsargon paleidžiamus 
PNG karius. Su sukilėliais vyksta derybos. 
Kariai žada padėti ginklus tik gavę raštišką 
ministro pirmininko Sir Mekere Morauta 
užtikrinimą, kad kariuomenė nebus 
mažinama
♦ Europos Sąjungai priklausančios 
valstybės kurį laiką nebesaugojo viena nuo 
kitos savo sienų. Dabar vėl grįžta sienų 
apsauga, Prancūzijoje pasirodžius susirgimų 
snukio ir nagų liga. Belgija, Portugalija ir 
Ispanija pirmosios pradėjo tikrinti įvažiuo
jančias mašinas, kas sustabdytų mėsos įvežimą 
iš Prancūzijos. Jomis pasekė Vokietija bei ES 
nepriklausanti Šveicarija.
♦ Paaiškėjo, kad jau kuris laikas snukio 
ir nagų liga pastebėta Argentinoje. Vyriau
sybei ten iki šiol buvo pasisekę ligos epidemiją 
laikyti paslaptyje, kad nepakenktų savo mėsos 
gaminių rinkom užsienyje.
♦ Kovo 16 d. trys čečėnai pagrobė iš
Istambulo į Maskvą skrendusį rusų bendro
vės keleivinį lėktuvą su 162 keleiviais ir 12 
įgulos narių ir privertė jį nusileisti Medinoje, 
Saudi Arabijoje, čečėnai sakė norį atkreipti 
pasaulio dėmesį į nesibaigiantį Čečėnijos 
naikinimą. Po trumpų derybų Saudi Arabijos 
kariai lėktuvą šturmavo. Nuo jų kulkų žuvo 
vienas iš čečėnų, vienas turkas keleivis ir rusė 
įgulos narė. Čečėnai sakėsi turį lėktuvą 
užminavę, bet tebuvo ginkluoti vienu 
virtuviniu peiliu Rusija reikalauja jai išduoti 
abu gyvus likusius suimtus čečėnus. į-į

Burneikienė nubaudė “Da Antonio” 
restorano direktoriaus, Australijos garbės 
konsulo Lietuvoje Salvatore Antonio Mes
chino,įgaliotą asmenį už lyčių lygybės įstatymo 
pažeidimą Ftemai lapkritį dienraštyje “Lie
tuvos rytas” buvo išspausdintas skelbimas, 
kuriame nurodytą kad restoranų tinklui “Da 
Antonio” reikalinga gamybos vedėja. Į kon
trolierės kreipimąsi dėl diskriminacinio skel
bimo tuomet atsakęs “Da Antorrio” restorano
vadovas S. A Meschino teigė, kad “turime 
teisę patys nuspręsti, kokie darbuotojai yra 
tinkamiausi mūsų restoranams”. Tbomet jis 
dar kartą buvo paprašytas paaiškinti, kodėl 
pageidaujama įdarbinti būtent moterį. Antra
sis S. A. Meschino atsakymas buvo pranašus: 
“Dėkojame už Jūsų raštą tariau norime Jus 
informuoti, kad į šią temą daugiau nebesi
gilinsime, kadangi daug dirbame ir labai 
vertiname savo laiką bei tauprome pxrpieriu”.

Kontrolierei A Burneikienei esant nepa
tenkintai, į šį konfliktą įsikišo ir Užsienio 
reikalų ministerija. Vėliau paaiškėjo, kad už 
šį diskriminacinį skelbimą (būtent “reikalinga 
moteris vedėja”) buvo atsakinga kita darbuo
toja. Ji ir buvo nubausta 500 litų bauda.

Tarp spaudos atgarsių buvo nustebimo, 
kad teisėsauga daug dėmesio skyrė šiam 
įvykiui, kai “užgęsta” daug svarbesnės 
mitijoninės koruprcijos bylos.

Nus&akanai užsienyje
Pastaruoju metu Lietuvos spaudoje

pagausėjo pranešimų aprie lietuvių nusikal
timus kitose Europros šalyse. Dažnokai 
minima Ispaniją kur keistomis aplinkybėmis
žūva net pačių lietuvių. Įtakingame Danijos 
laikraštyje ”Berlingske Tidene” Danijos 
gyventojai paraginti sekti automobilius, su 
lietuviškais numeriais ir pastebėjus ką nors 
įtartiną j pranešti policijai

Švedams, susirūpinusiems dėl' neseniai

Redaktoriaus darbasyru visųpirmatamyba 
plačiai lietuviškai bendruomenei, stovint jos 
priešakyje. Šiojipozicija, atvirukiekvieno akims 
ir ausims, išstatopatįredakiorių ir kaip asmenį 
ir kaip šios srities darbininką viešumos teismui 
kur sveriamas ne vien tik jo žodis, bet ir 
kiekvienas poelgis. Visa tai imant dėmesin, reikia 
pripažinti, kad redaktorius net ir kilniausius 
norus turėdamas, niekados visiems neįtiks. Ne 
visus patenkino ir prieš mane buvusieji 
redaktoriai Vis dėlto imuosi šio darbo ne tiek 
pasitikėdamas savo jėgomis, kiek pačiu “Mūsų 
Pastogės”skaitytojų geru valia ir tinkamu reikalo 
supratimu. Pagaliau ir patsai laikraščio turinys 
bei jo svoris priklauso nuo darnaus irnuoširdaus 
pačių skaitytojų bendradarbiavimo su jų 
laikraščio redaktorium.

Taip rašė naujasis “Mūsų Pastogės” 
redaktorius Vincas Kazokas savo pirmajame 
vedamajame (1961.1 L21, Nr. 46).

Dažnai pavartydama Lietuvoje išleistą jo 
vedamųjų rinkinį “Musų Jtarogė Australijoje. 
Įžvalgos gyvenimo paraštėse” (ištenpaėmiau 
ir aukščiau pacituotus žodžius) pagalvoju, kad 
jau kas kas, o velionis Vincas gerai suprastą 
kaip reikia jaustis, kai atėjus į Klubą išgirsti 
pažadą tave užmušti, jei straipsnio nebus 
kitame numeryj (autorius tikriausiai juokavo, 
ha-ha-ha, bet pamiršo tai pažymėti ar bent 
nusišypsoti). Arba kaip reikia jaustis, kai 
sklinda kalbos, jog renkami parašai, kad tave 
išmestų iš garbingo redaktoriaus posto (gaila, 
dar nenustatyta, kiek parašų surinkus tas 
reikalavimas įsigaliotų).

Juokas juokais, bet ką turi pasakyti 
autoriui, kuris net į kitas valstijas skambina, 
skųsdamasis, kad jo/jos straipsnis (ir vėl!) buvo 
“žiauriai” sutrumpintas. Pasiūlymas iš karto 
rašyti trumpesnius straipsnius, kažkodėl 
nepasekia kūrėjų sąmonės. Kukliame “Mūsų 
Pastogės” būste jis/ji visuomet reikalauja

Skandinaviją sukrėtusių lietuvių įvykdytų 
žiaurių nusikaltimą Rytų kaimynai kelia 
siaubą Lietuvos garbės konsulas Kristians- 
tad’e Lenart Malmgren įsprėja, kad jei 
anksčiau puikią repmtaciją turėjusių lietuvių 
nusikalstamumas Skandinavijoje toliau augs, 
gali pasiprilti prašymai įvesti vizų režimą Šis 
konsulas net kreipėsi p>er televiziją prašy
damas švedų pagalbos pristabdant ir 
išaiškinant lietuvių nusikaltimus.

Pačioje Lietuvoje pernai užregistruota 
daugiau kaip 67000kriminalinių nusikaltimą 
iš kurių 86.4 % sudaro vagystės ir plėšimai 
Šiemet sausio mėnesį plėšimų padaryta 48.6 
% daugiau nei tuo metu pernai. Plėšimų 
daugėja mažuose miesteliuose, o miestuose
- didžioji dalis plėšimų pradaroma gatvėse. 
Dažniausiai vagiami mobilieji telefonai, 
rankinukai dokumentai Tarp nukentėjusių
- daug moterą kurios užpuolamos kiemuose 
ir prie parduotuvią Iš vertingiausių plėšimų 
išsiskiria keliuose stabdomi sunkvežimiai net 
vilkikai su kroviniais. Kadangi dažnėja atveją 
kai plėšikai dėvi policijos ar kariškių 
uniformas, gyventojams patariama būti itin 
atsargiems.

Atleidžia “Lietuvos aidui”
Lietuvos žydų bendruomenės (LŽB) 

valdyba nutarė atleisti “Lietuvos aidui” 
nuodėmes už antisemitines publikacijas ir. 
paprašė Generalinį prokurorą nutraukti 
baudžiamąją bylą dienraščio vadovams.

Atšaukti pareiškimą prokuratūrai 
valdybai LŽB nusprendė, kai kovo pradžioje 
“Lietuvos aido” bendrovės direktorius 
Algirdas Pilvelis, neseniai tapręs šio dienraščio 
vyriausiuoju redaktoriumi, atsiprašė žydų 
bendruomenės primtininko S. Alperavičiaus 
už skandalingą antisemitinių straiprsnių seriją

Jis taip prat prašė S. Alperavičių atšaukti 
pernai spalį Generalinei prokuratūrai 
pateiktą LŽB pareiškimą, kuriame dėl 
“sistemingai spausdinamų antisemitinių, 

atskiros salės, duok jam/jai visą puslapį arba 
ir du. Ir šiuo metu redakcijos aruoduose 
turime penkis opusus po keliolika mašinraščio 
puslapių. Kad nors tarpai tarp eilučių būtų 
buvę palikti...

Tiro tarpu skaitytojai vienas per kitą prašo: 
tik nespausdinkite ilgų straipsnių, juos taip 
sunku skaityti. Taisyklė paprasta: trumpą 
glaustai rašyti sunkiau. Reikia kruopščiau 
suformuluoti mintį, tvarkingai sudėti sakinį, 
išbaigti mintį, nenukrypti nuo temos ir pare 
Ką gi, taip jau yra: sunkiau rašyti-lengviau 
skaityti ir atvirkščiai

Ir vėl pakartosiu kvietimą skaitytojams 
dažniau lankytis “Mūsų Pastogėje”. Tinime 
tik 8 kambarius (puslapius), bet vietos užteks. 
Ypač laukiamos naujienos iš vietų. Ir žinoma, 
nuotraukos. Žiūrėkit, Aukso kranto lietuviai 
- juda kruta ir nepamiršta įsiamžinti 
(nuotraukoje prie automobilio “Labas” juos 
matome 1 psL). Arba štai tautiečiai Naujojoje 
Zelandijoje. Minvydo Rdubinskoclektroninhi 
paštu atsiųstas jų Vasario 16 minėjimo 
aprašymas ir nuotraukos (MP Nr. 9) 
sudomino net Pasaulio lietuvių bendruo
menės atstovybę Vilniuje - “Mūsų Pastogė” 
jai priminė, kad ir NZ yra lietuvių!

Sydnėjiškis skaitytojas Jonas Muščinskas 
rrieko daug neparašė, bet atsiuntė visą pluoštą 
juokų ir aforizmų iš Lietuvoje išleisto 2001 
metų kalendoriaus. “Siunčiu, rašo jis, jums 
įvairių gabaliukų, gal kas tiks užpildyti siauras 
spragas...” Dar ir kaip tiks! Retas redakcijoje 
nedirbęs pilietis supranta, kad tų “siaurų 
spragų” beveik kiekviename numeryje 
atsiranda. Tai kodėl jų neužpildžius išminčių 
pasakymais ar juokais? Berods, taip ir a.a. 
Vinco laikais būdavo.

Štai ir dar vienas “darnaus ir nuoširdaus 
pačių skaitytojų bendradarbiavimo su jų 
laikraščio redaktorium” pavyzdys!

R.B.

rasistinių rašinių” prašoma bendrovės 
direktoriui A Pilveliui buvusiam redaktoriui 
Aurimui Drižiui ir kai kuriems autoriams, 
tarp jų - Leonui Kiauleikiui, iškelti 
baudžiamąją bylą pagal Baudžiamojo 
kodekso 72 straipsnį.□

Sprogimas Kaune

Užpraėjusį ketvirtadienį Kaune Kipro 
Petrausko g. 13a įvykęs sprogimas buvo 
girdimas beveik visame mieste, ftr sprogimą 
žiauriai sužalotas (nutraukta galvą galūnės) 
žuvo P.Lukšio gatvėje gyvenęs 25 metų 
Šarūnas Makauskas, jau anksčiau žinomas 
peticijai Jis priklausė vienai organizuotai 
nusikalstamai grupxiotei

Du žmonės sužaloti, tai devynmetis Vaidas 
Motiejūnas ir 33 metų jo patėvis Gintaras 
Įritinąs. Jie tebegydomi Kauno medicinos 
universiteto klinikose. Sprogimas taip pat 
suniokojo vieną namo laiptinę, kurioje buvo 
17 butą apgadino septynis kieme stovėjusius 
automobilius.

48 valandoms į areštinę uždarytas 
įtariamasis 25 metų kaunietis Marius 
Masiutionis, praeityje teistas.

Iš pradžių spėtą kad sprogimą sukėlė 
nutekėjusios dujos. Tačiau dabar manomą 
kad maždaug 400 gramų sprogstamosios 
medžiagos, buvo skirta pirmajame aukšte 
įsikūrusiai medicinos įrangos bendrovei 
“Sensalė”. □

(Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvių 
grįžimo informacijos centro biuleteniais)
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Pailsėjus-vėl į darbus
Pokalbis su Birute Aleknaite

NesemmSydngausBetuvių "Danas”choras 
susirinko į pirmąją šiais metais repeticiją. Donos 
myiėtejaiau  pradėjo rengi naują repertuarą, kurį 
iš Adelaidėje vykusio dirigentų pasitarimo 
atsivežė "Dainos” dirigentai Birutė Aleknaitė ir 
Justinas Ankus. Jau rengiamasi XXII-jai 
Austndįjos lietuvių dairuįšventei, kuri įvyks2002 
metais Adelaidėje ir Pasaulio Beturiu dainų 
šventei tas pačiais metais Vilniuje. Bet tiek 
choristų, tide dirigentų , tide ir MP skaitytojų 
mintys ir kalbos dar dažnai grįžta prie praėjusios 
Dainų Šventės, kurios aprašymas iki šiol 
nepasirodė bendruomenės laikraštyje.

Gruodžio 30 dieną Parramatta Riverside 
Theatres didžiojoje salėje susirinkus 180 žiūrovų 
keturi Beturiu durna - Adelaidės “Utuania’, 
Gedongp "Vikis”, Melburno ‘Dainos Sambūris” 
ir Sydnėjaus "Daina” atskirai ir draugę atliko 
28 dainas. Bevok 140 choristų dirigavo Birutė 
Aleknaitė, Justinas Ankus, Danutė Leriduenė, 
Jonas Pocius jaunesnysis, Birutė Prašmutaitė ir 
Aldona Scano. Fortepijonu akompanavo Romas 
Dainius, Rita Mačiulaitienė, Zita Prašmutaitė 
ir Ramutis Zakarevičius. Solo dainavo Birutė 
Kymantienė, trio — Raminta ir Gražina 
Kymantaitės ir Stefidė Madukatytė.

Tvarkingoje spalvotu viršeliu Dainų Šventės 
programoje skaitome: Šventės administratorė - 
Birutė Aleknaitė, koordinatoriai - Birutė 
Aleknaitė ir Justinas Ankus, pranešėja Lana 
Stasiuruutytė-Vendaenė, scenos tvarkdariai - 
Vincas Binkis ir Dianne Sloan, programą 
spaudai paruošė Birutė Aleknaitė ir Veronica 
Langthome.

Dainų Šventės vadovė, taip pat 
administratorė, koordinatorė ir dirigentė Birutė 
Aleknaitė maloniai sutiko atsakyti į "Mūsų 
Pastogės” klausimus.

Kokia pirma mintis ateina j galvą 
pagalvojus apie jau beveik prieš tris mėnesais 
praėjusią Dainų Šventę ir apskritai apie 
Lietuvių Dienas?

Pirmiausia pajuntu didžiulį palengvėjimą,

Nepriklausomybė - istorija ir mes
Rasa Mauragienė

Tęsinys, pradžia MP Ne 10;
Kai pačios Lietuvos puošnūs rūmai 

nusisuko nuo lietuviško darbo, jų vadovus 
bajorus paviliojo svetimi monai, ir svetimuose 
kraštuose jie ėmė ieškotis titulų ir garbės, kai 
žemė sprūdo g Lietuvos rankų, o svetimieji 
užplūdę Lietuvos pakraščius veržėsi į pat 
Lietuvos gilumą; kai žiaurus lietuvio 
nutautinimas siautėte siautėjo g visų pusių - 
vakarų, pietų, rytų, o lietuvis iš savo tėviškės 
stumiamas, turėjo trauktis g tėvynės už jūrų 
marių ir tas traukimais tiek praretino tautą. 
.. tada visa, kas lietuviška, įsiglaudė į artojo 
širdį ir mintį.

Jis, nedaugelio Tėvynei ištikimų bajorų 
padedamas, nedaugelio, bet stiprių evange
likų ir katalikų dvasininkų remiamas, saugo 
lietuvybę. Kadaise skaidriai švietusią, dabar 
prigesusią Tėvynės saulę jam atstoja tėviškės, 
šeimos medė. Šeimos židinys teikia jam jėgų 
išsilaikyti, šeimos židinys gaivina jo viltį nors 
vaikų vaikuose susilaukti geresnės ateities. 
Žūva Lietuvos laisvė, bet tebesilaiko atkaklus, 
atsparus artojas ir saugo lietuvybės grūdą. Be 
rašto, be mokyklos, be knygos, g lūpų tūposna 
kartų kartoms perduoda jis lietuvišką būdą, 
žodį, dainą ir kas svarbiausia - prisikėlimo 
viltį. Tėvas, močiutė išsaugo lietuvišką dvasią. 
Mūsų daina, motina vargą ir rūpestį 
vaizduodama, ryškiai nusako tatai:

Naktužę ant rankelių
Dienužę ant akelių
Tii pražiūrėjai šviesias akeles
TU prarymojai baltas rankeles
Gana pavargai, gana pailsai
Kol mane užauginai
Kol mane išauklėjai
Taip buvo auginama, auklėjama visa 

dėl to, kad jau visos šventės ir, svarbiausia, 
visisu jomis susiję darbai bei rūpesčiai baigėsi 
Taip pat pagalvoju, kad gal reikėjo dar ilgiau 
paatostogauti, pailsėti, kad ir iki gegužės 
mėnesio, kad atsigautame nuo nervinės 
įtampos, kurią teko patirti Praėjusieji metai 
buvo labai sunkūs ne tik dėl šventės, bet ir su 
bendruomene, ypač mūsų klubo direktoriais, 
buvo nelengva dirbti

Koks momentas purių Dienų metu buvo 
sunkiausias ir koks maloniausias?

Sunkiausia, aišku, buvo šventės rengimas. 
Pirmiausia aš manau, buvo padaryta klaida, 
kad rengėjų grupė buvo vien iš moterų. Būtų 
buvę daug lengviau, jeigu grupėje būtų buvę 
bent keli vyrai. Kitas dalykas, 19 žmonių 
rengėjų grupė - ar ji būtų moterų, vyrų ar 
maišyta - buvo per didelė. Tiek žmonių negali 
susikalbėti. Tūrėjo būti maža koordinacinė 
grupelė, kuri visas šventes organizuotų, o 
vadovai į posėdžius ateitų, kai juose kalbama 
apie jų renginį. Dabar kas kartą turėjo 
susirinkti devyniolika žmonių, o suderinti 
devyniolika nuomonių sunku...

Be to pirmą kartą AID Dainų Šventės 

vadovui dirigentui teko ir administratoriaus 
pareigos. Man labai sunki buvo adminis
tracinė organizacinė pusė, atėmė labai daug 
laiko ir jėgų, kuriuos būčiau geriau skyrusi 
meniškajai, atlikimo pusei. Negalėjau 
koncentruotis vien į dainas, nes reikėjo 
rūpintis ir sale, ir vakariene. Nors mano 
“Dainos” choro komitetas man daug padėjo, 
bet aš buvau atsakinga už biudžetą ir rūpesčių 
negalėjau išvengti

Ar pavyko Dainų Šventėje įgyvendinti 
dvejus metus puoselėtas idėjas u- planus?

Viskas praėjo kaip reikia, tiktai dek kad 
ta salė, kur mes išrinkom, iš tikrųjų, kur aš 
išrinkau, nebuvo dėkinga mūsų chorams. 
Mūsų chorai yra gana silpni Reikia teisybei 
pažvelgti į akis. Pavyzdžiui, Sidnėjus neblogai 
pasirodo, bet neturi gerų sopranų, Melburnas 

lietuviškoji Lietuva.
Audros persirita per mūsų galvas, 

praretina mūsų eiles, bet lietuviškoji gūžta 
išsilaiko. Ne tik išsilaiko, bet ir sukuria įstabų 
savo kultūros pasaulį, tokį platų platutėlį, tiek 
prisisunkusį savo gilios praeities dar iš 
Perkūno laikų, taip darniai jungiantį gerą 
naujovę su lietuviška senove. Sukuria pasaulį, 
kuriuo gėrisi, g kurio saujomis semiasi kitos 
tautos ir kraštai, pasaulį, kuris įkvepia visa, 
kuo šiandien Lietuva gyvena ir kuo pasižymi 
jos lietuviškumas.

Argi nedera mums, gyviesiems, šią 
iškilmingą valandą pagarboje nulenkti galvas 
prieš mūsų senolius ir dėkingumo kupina 
širdimi tarti:

Lietuvių Tauta laimins savo buvusias 
kartas, sunkių sraigių metu išsaugojusias ir 
perdavusias jos gyvastį ir dvasią esamajai 
kartai

Tautos, kurios jaučia ir gerbia savo praeitį, 
tatai pasako savo svarbiausiuose oficialiuose 
aktuose.

Sunki senolių kova ir jų aukos deda esamai 
ir būsimoms kartoms didžią pareigą tautos 
laimėjimus gilinti ir plėsti.

“Daug ko turime siekti. Reikia tvirčiau 
įsiremti į Baltijos Jūrą, reikia atgauti Vilnių, 
reikia ugdyti savo tautos galią - medžiaginę, 
dvasinę, politinę, teisinę dorinę... Reikia visą 
savo gyvenimą pajungti šitiems didiesiems 
siekimams. Pats metas tam.

Baigdamas savo žodį, perskaitysiu šią 
iškilmingą dieną devynis dėsnius, kurie eina

ir nelaimėje įgyto ir kurie laikytini pačiu 
pamatu Lietuvių Tautos ir Lietuvos Valstybės 
gyvenimo.

turi sopranus, bet 
jiems trūksta vyrų, 
g Adelaidės labai 
mažas skaičius 
buvo atvažiavęs, 
na, Geelongas 
kaip Geelongas, jų 
maža grupelė ir 
labai gerai, kad 
Aldona Scano 

. ėmėsi jiems vado
vauti Gražinai 
Ptanauskienei 
išvykus.

Mūsų chorų 
negali palyginti su 
chorais Lietuvoje. 
Mūsų repertuaras, 
kurį čia Sydnėjuje 
parinkom prieš 
dvejus metus, aš 
pasakysiu, per sun
kus. Kad visi drau
ge chorai skam
bėtų, turim ieškoti 
lengvesnių dainų. 
Jau praėjo tie 
laikai, kai mūsų 
chorai galėjo su
dainuoti “Šiaurės 
pašvaistę” arba 
“O, Nemune” ar 
kokias kantatas. 
Galim dainuoti 
keturiais balsais, 
bet lengvesnius 
kūrinius.

Po Dainų Šventės vienas mūsų choristas 
Jonas Šatkauskas, kuris iš tikrųjų turėjo būti 
scenoje, į Pastogę parašė, kad salėje buvo 
bloga akustika ir kad turėjom surasti žmogų, 
kuris išmano apie akustiką. Aš noriu pabrėžti, 
kad Dainų Šventė vyko Parramatta Riverside 
Theatres. Ta salė yra labai gera. Tai tikras 
teatras, čia vyksta muzikiniai spektakliai, prieš 
mūsų koncertą ten buvo statoma opera. 
Teatras turi savo profesionalus akustikos

21-sios Damų Šventės vadovė Birutė Aleknaitė ir “Dainos” dirigentas 
Justinas Ankus.

Pirmas dėsnis. Lietuvių Tauta, gaivinama 
g savo neišsenkamų kūrybinių versmių, kurios 
tiek yra davusios pasauliui ir tiek yra pasaulį 
veikusios, siekia gyventi ir veikti aukščiausiu 
kultūros lygiu ir kurti savą lietuvišką lobyną, 
kuris šviestų visuotinėje žmonijos kultūroje.

Antras dėsnis. Lietuva yra visų lietuvių 
Tėvynė. lietuvių Tautos sūnumis ir dukromis 
laikomi ir tie lietuviai, kurie dėl svetimųjų 
smūgių praeityje yra praradę savąją kalbą, 
arba kurių širdyje ir sąmonėje prigesusi 
lietuviškumo ugnelė vėl ima atgyti.

Tėvynę mylėti ir Lietuvos laisvę, žemę ir 
jūrą ginti yra lietuvio pareiga ir dorybė.

Trečias dėsnis. Lietuvių Tauta yra savo 
nepriklausomybės kūrėja ir savo suverenumo 
versmė. Ji patiki Lietuvos Valstybės suve
reninės galios vykdymą Lietuvos piliečių 
visumai ir deda jai atsakymą už Lietuvos 
dabartį ir ateitį.

Lietuvos Valstybė yra Lietuvos Tautos 
siekimams reikšti ir vykdyti. Ji sergsti Lietuvių 
tautos saugumą rimtį ir garbę.

Ketvirtas dėsnis. Valstybė teikia lietuvius 
vieningam Lietuvių Tautos veikimui. 
Lietuviai, gerbdami kitas kito įsitikinimus, 
ieško, kas juos tautiniame veikime jungia

Lietuvis saugo ir ugdo lietuvišką sąmonę. 
Ji yra didžioji valstybės kuriamoji jėga

Rinktas dėsnis. Lietuvių Thutos buvimo 
laisvės ir galios laivas yra jos žemė. Padėti 
lietuviui išlaikyti ją yra valstybės pareiga

Lietuvio dvasinė ir medžiaginė galia yra 
pamatas Lietuvos Tautos Valstybinio pajėgu
mo. Stiprinti ši tą galią yra valstybės uždavinys.

Šeštas dėsnis. Stipri lietuvio asmenybė 
daro Lietuvių Thutą atsparią ir galingą. Ji 
atstovauja Lietuvos garbei Auklėti lietuvio 
asmenybę yra valstybės rūpestis.

Visuomeninis veikimas ugdo lietuvio 

valstybinę sąmonę, stiprina jo atsparumą ir 

technikus. Aš jais nepatenkinta Jie turėjo 
per repeticiją mums pasakyti, kad chorus gal 
reikia patraukti į priekį. Skambesiui pagerinti 
jie pastatė daugiau mikrofonų prie dai
nininkų, bet atrodo, kad to neužteko. Už ką 
mes jiems mokam tokius pinigus? Salėje labai 
aukštos lubos ir viskas turėjo skambėti gerai 
Bet pagrindinė problema yra ta, kad mūsų 
chorai neskambėjo. Pirmiausia, gal dėl to, kad

Nukelta į 7 psL

drausmina jo visuomeniškumą. Iš visuo
meninio gyvenimo kyla viešoji nuomonė. 
Gyva ir sveika lietuviškoji viešoji nuomonė 
yra sėkmingą valstybės veiklos talkininkė.

Septintas dėsnis. Lietuvių Tauta paveda 
esamai kartai ir ateinančioms kartų kartoms 
perduoti praeities užgrūdytą jos gyvastingumą 
būsimiems anūkams. Lietuvių Tautos gąusin- 
gumas yra jos jėga.

Lietuvis kuria šeimą Lietuvių Tautos 
laiminamas ir remiamas.

Tvirta lietuvio šeima yra Lietuvių Tautos 
gyvybės pamatas. Ji augina Lietuvos ateitį. 
Jos židinio jaukumpje tarpsta taurus, skaisčių 
veiksmų ir skaisčių minčių žmogus.

Lietuvė yra šeimos židinio širdis. Vyras ir 
moteris greta kitas kito saugo kilnąją židinio 
paskirtį.

Aštuntas dėsnis. Visi lietuviai sudaro vieną 
bendrą kūrybinės dvasios ir lietuviško darbo 
šeimą. Darbu Be tuvis pažyra savo vertingumą. 
Darbas puošia lietuvį, jo šeimą ir tėviškę.

Lietuvos mokslas ir menas, siekdami 
tiesos, grožio ir gėrio, kelia aikštėn Lietuvių 
Tautoje glūdinčius dvasios turtus. Kiekvienos 
kartos pareiga - įamžinti savo darbais tėvynę.

Devintas dėsnis. Istoriniai paminklai ir 
praeities kūriniai, bylodami apie brangią 
Lietuvių Tautai praeitį, stiprina gyvųjų tautinę 
sąmonę ir pasiryžimą. Gyvųjų pareiga - 
saugoti juos ir gobti pagarba ir meile.

Tiek yra šiuose dėsniuose lietuviui 
Įsidėmėtirij minčių. Telydi jos rriūsųgyvenimą, 
rodydamos kelią ir vesdamos į laimėjimus.”

Išklausę šiuos žodžius ar patikėsite, kad 
jie rašyti prieš maždaug 73 metus. Šiuos 
žodžius gal kai kas iš jūsų jaunystėje girdėjote 
aikštėje Kaune per Vasario 16-osios iškilmes 
192Š-metais, švenčiant pirmąjį Lietuvos 
nepriklausomybės dešimtrrietį.

* ’ ’ ’r (Bus daugiau)
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KAZIUKAS

ftnbvnėįami Lietuvių Dienų ir Sporto 
Šventės “suvenyrai” (viršuje). Vyr. skautės

SYPNĖJAUS KAZIUKO 
MUGĖS ATŠVAITAI

Kovo 4 dienųSydnėjaus lietuviai šventė 
Kazimierines.

Pagal susiklosčiusią tradicijų jas rengė 
Sydnjaus Lietuvių Katalikų Kultūros 
Draugija ir skautai

Šventė pradėta mišiomis šv. Joachimo 
bažnyčioje Lždcombėje, o pratęsta prie jos 
esančioje parapijos salėje.

Visur dalyvavo ir su foto aparatu 
nesiskiriantis brolis Vytautas (Vaitkus).

Jo nuotraukose (kairėje iš viršaus | 
apačių):

Jaunieji “pardavėjai” uždirbo ar ne 
$500;

Susitiko esami ir buvę Newcastle’iečiai;
Atsiimam dėžes siuntai į Lietuvą.

SPORTAS

MELISOS I AIM ĖJIMAI
Melisa Belkute (Belkus) gerai žaidžia 

krepšinį ir tinklinį. Tačiau tikrasis jos 
pašaukimas - plaukimas. Sydnėjaus 
katalikiškų koledžų čempionate Olimpiniame 
vandens sporto centre ji atstovavo savo 
mokyklą Mary MaddDop College. Varžyda
mas! jaunesnių nei 12 metų plaukikių grupėje 
Malisa laimėjo 50 metrų nuotolį laisvu 
stiliumi, o po to visus, įskaitant save pačią, 
nustebimo pergale 50 metrų distancijoje 
nugara.

Jaunesnių nei 14 metų grupėje ji buvo 
antra 4x50 laisvu stiliumi ir 4x50 mišrioje 
estafetėse ir buvo apdovanote Age Champion 
Trophy for Giris 12years and under. Paklaus
ta, kap jutetsi, M elĖa ateak0t4J plaukiau 
tame pačiame takelyje, kur olimpiados metu 
plaukė Ian Thorpe, užtat labai stengiausi.

Dd šiol Melisa plaukime nesitreniravo, bet 
dabar žada rimtai imtis plaukimo.

Nįjolės Motiejūnienės nuotr.

Vargšė Lietuva
5 kg sveriantis skundas

Europos Žmogaus Teisių Teismą pasiekė 
skundas iš Lietuvos, kurį pasirašė 11 
tūkstančių528 šalies piliečiai. Paketas su visais 
parašais sveria apie penkis kilogramus.

Visiems pareiškėjams atstovauja Biržų 
rajono čepukų kaimo gyventojas Žemdirbių 
asociacijos Biržų skyriaus pirmininkas Kazys 
Visockas. Jam Europos Žmogaus Teisių 
Teismo kanceliarijos darbuotojai ir nusiuntė 
standartinę pareiškimo formą, siūlydami ją 
užpildyti

Lietuvos žemdirbiai skundžiasi, kad buvo 
pažeista jų teisė į teisingą teismą pagal 
Europos žmogaus teisių konvencijos šeštąjį 
straipsnį. Taip pat, kad Vyriausybė nemoka 
subsidijų, kurias įsipareigojo mokėti

“I Jetuvos ryto” kalbintas K Visockas pats 
nustebo išgirdęs, kiek surinkta parašų. Anot 
ūkininko, parašų rinkimo akciją organizavo 
Valstiečių partija, o jis įrašytas kaip 
visuomeninis atstovas. Jam asmeniškai 
valstybė nieko neskolinga.

Tačiau Valstiečių partijos pirmininkas,

Pijušo Dulkelės nuotykiai 

šio Lietuvos piliečių skundo tarptautiniam 
teismui nepasirašė.

Jis aiškino tau? tikėjęsis išvengti kaltinimą, 
kad šią akciją naudoja savo reklamai. Tačiau 
jis padengė visas su tuo susijusias nemažas 
išlaidas.

“Tai nėra mano, kaip politiko, sprendimas. 
Atėjo nauja valdžia ir ji elgiasi taip pat, kaip ir 
anoji Todėl reikia visam laikui ir visoms 
valdžioms atsakyti į klausimą, ar galima su 
žemdirbiais šitaip elgtis”, - kalbėjo 
R.Karbauskis.

Siųsti paketą su žemdirbių parašais į 
Strasbūrą RKaibauskis teigė apsisprendęs po 
Lietuvos žemdirbių suvažiavimo, kuriame ne 
kartą buvo pabrėžta, jog ir ši valdžia nevykdo 
prieš tai buvusiosios pažadų.

Vakar RKaibauskis negalėjo nurodyti, iš 
kokio šalies rajono yra visiems 11,5 tūkst 
piliečių atstovaujantis pareiškėjas.

Tačiau Seimo narys teigė, jog su tuo 
žmogumi, kad ir kas jis būtų, viskas suderinta, 
ir jis, jei prireiks, važiuos į Strasbūrą duoti 
parodymų, o visas kelionės išlaidas padengs 
RKaibauskis.

Parlamentaro manymu, K.Visockas, 
atstovaujantis Strasbūre 11,5 tūkst piliečių, 
arba tai pamiršo, arba išsigando žurnalistų.

Jei su K.Visocku valstybė jau atsiskaitė, 
RKarbauskio tikinimu, bus parinktas kitas 
žmogus.

“Lietuvos ryto” žiniomis, Strasbūro teismo 
praktikoje nenumatyta kviesti pareiškėjo 
duoti parodymus. Pareiškėjas arba jo atstovas 
kviečiamas išimtiniais atvejais.

Dažniausiai bylos nagrinėjamos 
uždaruose posėdžiuose.

Žemdirbių parašai buvo renkami 
pusantro mėnesio. Juos rinko žmonės, 
atstovaujantys įvairioms ūkininkų 
organizacijoms.

RKarbauskio teigimu, iš 11,5 tūkstančio 
pasirašiusiųjų gal tik koks tūkstantis yra 
Valstiečių partijos nariai

Iki šiol Strasbūro teismui buvo pasiskundę 
587 Lietuvos piliečiai 136 pareiškimai buvo 
atmesti, su 248 piliečiais teismo kanceliarija 
susirašinėja, nes trūksta dokumentų 
įregistruoti jų bylas.

Pirmojo nagrinėjimo laukia 186 bylos iš 
Lietuvos. Strasbūro teismas yra priėmęs 
penkis sprendimus iš esmės dėl lietuviškų bylų.

Dažniausiai savo valstybe Strasbūrui 
skundžiasi vienas žmogus. Labai retai -grupės, 
organizacijos, bendrovės.

(Pagal “Lietuvos rytą")

IMevargšė Lietuva
Alaus kelias

Šią vasarą Lietuvoje bus galima keliauti 
“Alaus keliu”. Jis ves per 90 šalies alaus 
daryklų, taip pat muziejus, dvarus, senąsias 
alaus daryklas ir nacionalinius paikus.

'įbristai galės atsigerti gero lietuviško 
alaus, pavažinėti siauruoju geležinkeliu ar 
apsilankyti stumbrų parke.

“Alaus kelias” eis nuo “Žaldoko” iki 
“Gubernijos”. Kaune kiekvieną antradienį 
bus galima apsilankyti ir degustuoti alų 
“Ragučio” gamykloje, užsukti į “Bičiulių 
avilį”, kur verdamas dviejų rūšių (su miško 
medumi ir šviesusis) alus. Čia bus galima 
degustuoti alų ir apžiūrėti bokalų kolekciją.

Butautų alaus muziejuje, etninės 
veiklos kultūros centruose galima sužinoti 
apie aludarius, alaus gaminimą, pažiūrėti 
tokios tematikos filmus, o svarbiausia, - 
pakalbėti apie alaus darymą su tikrais 
senojo amato žinovais aludariais.

Daug kur bus galima ir pamedžioti, 
paskraidyti sklandytuvais ar pajodinėti 
žirgais, išsinuomoti automobilį ar senovinę 
bričką, paskraidyti lėktuvu, paplaukioti 
jachta ar valtimi

(Pagal “Kauno dieną”)

Čia taip švelni rudens dienelė, 
Čia taip rami siaura gatvelė, 
Staiga skaudus senutės klyksmas, 
Atkreipė dėmesį Dulkelės:
- Atbėga jaunas banditėlis, 

Nuskaudęs seną moterėlę!

Už tiesą Pijus daug kovojęs, 
Prabėgančiam mandriam vagišiui, 
(Visai daug nieko negalvojęs) 
“Pakoją” meistriškai pakišo. 
Bėglys - nors niekas jo neprašė, 
Su nosim ant cemento rašo—

Vagis pabėgo, kaip pamišęs 
Grobį palikęs - nosį užkišęs. 
Pijušas visą tai pergyvenęs, 
Pakėlė senutę nuo žemės. 
Jos kašelę jai sugražinęs, 
Ją guodė ir meiliai ramino.
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”Už ką mane šitaip ji muša?!”
Į dangų sušuko Pijušas:
“Juk nei Adomas ir net nei Sokratas
Jievos dukrelių nebuvo supratę!”
Jau popietės vėjas alsavo,
Kai lygsvarą Pįjus atgavo.

Stasio M on tvide piešiniai ir žodžiai
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Hliutės kampelis
| svečius pas Pivoriūną

Bene lengviausia atskirti tame pačiame kaime 
gyvenančius bendrapavardžius buvo pagal jų verslą arba 
užsiėmimą. Tokios pravardės yra iš pačių ankstyvųjų ir todėl 
pavirto pavardėmis. Kai kurių užsiėmimus labai lengva 
atkurti, pvz. Kalvis, Kavolis, Kavoliūnas, Kovalskis,
nepamirštant ir Geležiaus su Geležiniu ir Varkalio (vario kalvio). Kalvio profesijos 
pavardė yra labiausiai paplitusi visoje Europoje: Vokietijoje - Schmidt, Rusijoje 
- Kuznecov, Lenkijoje - Kovalski, Vengrijoje - Kovač, Estijoje - Sepp, Prancūzijoje 
-Forget, Deforge, Fournier. Lietuvoje dar dabar yra Bliūdžius (bliūdų pardavėjas 
arba taisytojas), Pivorius, Pivoriūnas (aludaris), Kriaučius, Kriauče liūnas (siuvėjas), 
Šiaučius, Šiaučiūnas (batsiuvys), Kaminskis (mūrininkas), Melnikas, Kubilius ir 
Bačkis, Atkočius, Atkočiūnas (audėjas), Vailokaitis (vilnų, milo vėlėjas) ir Mildažis 
(milo dažytojas).

Daug vėliau Vailokaičio pravardė buvo prikergta žmogui, nieko bendra su 
vailokais neturėjusiam, bet, laikui bėgant, prieisim ir prie jo.

Anų laikų profesijos davė ir daugiau pavardžių: Pučkorius (artileristas), 
Bartininkas ir Vaškelis (bitininkas), Kraujelis (užkalbėtojas, sustabdantis kraujo 
tekėjimą), Zalatorius (auksakalys), Pulkaunykas (kerdžius, “visų piemenų 
pulkaunykas”), Pelenis, Pelenauskas (virtuvėj dirbantis), Rakalis (odhipys).

Riekus, kaip pavardė, yra visai niekuo dėta, sulietuvinta iš lenkiško Hrycko, 
kaip ir Gricius, Griciukas, bet kadangi buvo toks plėšikas Riekus, tai taip buvo 
pavadinami sukčiai, vagys ir panašūs žmonės.

Naujesniais laikais rasime ir Lazurkių - keliaujantį prekybininką, 
pardavinėjantį melsvę skalbiniams padažyti Rasime ir Bebrą, dirbantį lentpjūvėje 
ir Kryžlaužį, kuris girtas būdamas ir traktorių vairuodamas išlaužė kryžių. Septelis 
visiems gyrėsi savo krautuve - “gešeftu”, o Du Šešiolika pardavinėjo karves, 
visuomet imdamas po 216 litų.

Šoktelsiu į visai nesenus laikus, prisiminus lietuvį baldų dirbėją Melbourne, 
kuris tiksliai matuodamas lentas, pusbalsiu bambėdavo “penkiolika šešioliktųjų” 
(inčo). Greta dirbęs italas, nesuprasdamas lietuviškai jį ėmė vadinti Penkiolika- 
Šešiolika.

iflž REDAKCIJOS PAŽTO )
Miela Redakcija,
Su dideliu įdomumu perskaičiau š. m. 

MP Nr. 10 Redaktorės skiltyje ištraukas iš 
Vinco Kudirkos “Tėvynės Varpų”. 
Ypač įdomus pateikimas, kad Kudirkos 
laikais Tasmanijoj buvo “40 lietuvių farmų”. 
Iš kur autorius tokias žinias gavo? Mes, 
gyvenantieji Tasmanijoj, nieko apie tokį 
lietuvių apsigyvenimą obuolių saloje 
devynioliktame šimtmetyje nežinome. Gal 
koks gerbiamas skaitytojas turi tikslesnių 
duomenų?

Taip pat įdomu skaityti Aliutės kampelį. 
Patariu, ir prašau, kad miela Aliutė tuos 
straipsnius sutrauktų į knygą ir duotų mums 
progą tokį spaudinį įsigyti

Ačiū- Ramūnas Tarvydas
Hobartas

Antanas Fokas Vašingtone Smithsonian 
Folklife festivalyje 1998 metais.

Kultūra prieš korupciją

Su smalsiu įdomumu ir dideliu 
malonumu perskaitau Isoldos Poželaitės- 
Davis straipsnius apie kultūrinę veiklą 
Lietuvoj.

Graži atsvara “Mūsų Pastogės” 
“Lietuvos įvykių apžvalgos” skyriuose 
išdėstytos korupcijos, apgaulysčių, 
nusikaltimų ir politinio oportunizmo 
niūriai kronikai.

Matomai kilnesnė veikla klesti 
varganoj Lietuvėlėj. Dar mano vaikai ir 
aš turime kuo pasigėrėti, pasididžiuoti.

Dr. A. V. Stepanas AM

Žodis - Antanui Fokui
Kai kurie tautiečiai noriai įsigyja 

kompaktinę plokštelę “Australijos 
lietuviai”, o kiti į ją žvelgia nepatikliau 
vertindami kaip nelabai aukšto meninio 
lygio. Štai ką atsakė Antanas Fokas, man 
išreiškus kai kurių Australijos lietuvių 
nusivylimą šiuo įrašu:

Dėl dainų tariausi su kolektyvais kiek 
buvo įmanoma ir jie man atsakė. Be to man 
rūpėjo, kad liktų kas nors “lietuviško”, o 
ne autorių kūryba, kartais kupina neaiškių 
eksperimentų.

Chorai skamba taip, kaip jie dainuoja, 
ir manau, kad visa tai reikėtų vertinti labiau 
kaip istorinį garso dokumentą, nepreten
duojantį į dideles meno aukštumas.

Visgi nemanau, kad Australijos lietuviai 
blogai dainuoja. Po to kiek aš perklausiau 
turiu pasakyti kad yra tikrai puikių chorų 
labai produktyviai ir įdomiai dirbančių.

Įrašinėjant Australijos lietuvių 
kompaktinę plokštelę buvo pageidavimų 
(visus laiškus turiu) įdėti vieną ar kitą 
konkretų kūrinį.

Deja, labai svarbu buvo įrašų kokybė, 
o ji buvo labai prasta. Dauguma įrašyta

(ii REDAKCIJOS PAŠTO
KIMTAI... IK ...NE VISAI KIMTAI
Snukio ir kanopų liga ir Lietuvos žemės 

sauja 
(kiškas redakcijai)

Labas,
neseniai dalyvavau laidotuvėse ir 

buvau paprašytas ant urnos su velionio 
palaikais užberti, toks laidotuvių 
paprotys, Lietuvos žemės saują.

Griežtai atsisakiau tuo pagrindu, jog 
tai sunkiai pažeidžia karantino įstatymus 
dėl žemės iš užsienio įvežimo į Australiją. 
Man toks elgesys atrodo labai nesąmo
ningas ir esu labai juo pasipiktinęs.

Juk žiniasklaidoje gerai išaiškinta, 
kad Australijos aplinka yra labai jautri; 
muitinės darbuotojai oro uoste aiškina, 
kad svetimų organinių medžiagų įvežimu 
į Australiją ne tik sunkiai pažeidžiamas 
įstatymas, bet keliamas didelis pavojus.

Vis dėlto, atrodo, raštingi ir išsilavinę 
žmonės nemato jokios galimos grėsmės 
dėl “truputėlio” Lietuvos žemės importa
vimo į mūsų šalį. TUo tarpu tai gali labai 
blogai atsiliepti Australijos aplinkai ir net 
gali paraližuoti mūsų gyvulininkystės 
pramonę. Tokio elgesio pasekmės gali 
ilgam atsiliepti kiekvienam Australijos 
bendruomenės nariui.

Kas pasidaro, kai žmonės nesilaiko 
karantino įstatymų ir taisyklių, gerai 
parodo gyvulininkystės padėtis 
susidariusi Jungtinėje Karalystėje. Tai 
kam rizikuoti ir kelti pavojų, kad taip 
atsitiktų ir čia? Ar tai šitaip Lietuvių 
bendruomenė parodo pagarbą savo 
gyvenamam kraštui?

Prašome įsidėmėti, kad aš apie šią 
situaciją pranešiu muitinių tarnyboms 
visuose didžiuosiuose mūsų oro uostuose.

Tuo pačiu prašau kiekvieno 
Bendruomenės nario, turinčio užsienio 
žemės, atiduoti ją savo gyvenamos vietos 
AQIS (Australian Quarantine Inspection 
Service) arba policijai.

NEIŠMESKITE jos su šiukšlėmis, nes 
tai kelia potencialų pavojų.

Taip pat pasakykite savo draugams ir 
giminėms, kad jie daugiau NEĮVEŽTŲ 
ir NESIŲSTŲ žemės iš užsienio.

Nuoširdžiai
Aras Vaichas

Velionio Leono Urbono sūnus

paprasčiausiai butinėse kasetėse su namų 
technika ir dar prieš daug metų. Tad kartais 
“plaukia” garsas, girdėti pašaliniai garsai 
ir tt To nebuvo galima išvengti.

Tūriu labai daug gerų atsiliepimų, kad 
ir iš mūsų Nacionalinio radijo, kurie ją labai 
dažnai groja! Kanados lietuviai atsiliepė 
labai teigiamai ir patys imasi iniciatyvos.

Visą Kanados lietuvių programos 
projektą apsiėmė koordinuoti Dalia 
Viskontienė, Toronto “Volungės” vadovė. 
Be to, ten yra išleista daugiau CD, MC, 
todėl įrašų kokybė geresnė.

Žinoma, vėl bus problemų su Lotynų 
Amerikos lietuviais: tiek su kokybe, tiek 
su repertuaru. Teks dėti ką pavyks rasti nes 
beveik nieko nėra užfiksuota. Tą patį sako 
ir Londono lietuvių vyrų choro dainininkai: 
“nieko neįrašėm, nes negalvojom, kad kam 
nors reikės...”

Grįžtant prie Australijos įrašo, galiu 
drąsiai pridurti, kad tos meilės dainai, 
jausmo ir ilgesio kuris jaučiamas dainose, 
daug kas gali jums pavydėti. Amerikonai 
iš to daro “Šou” programas, o Lietuvos 
chorai nukrypo į per didelius ir neaiškius 
eksperimentus.

Netgi paskutinė Broniaus Kutavičiaus

Miela “lūstoge”,
Apie raštą,... Ar nebūtų gera, kad 

pasklaidęs puslapius ir “...- Pastogės”, ir 
“... - Aidų”,ir“R Lietuvio”,ir“... -Ryto” 
galėtumei ramiai pasiskaityti, suprasdamas, 
jog tai ta pati šnekta, sistema. Juk nereikia 
į Lietuvėlę nuvažiuoti kad pasiskaitytumel

Pasaulis kinta. Turbūt ir mes galim 
pritapti prie jo, ir prie turbūt ne visai 
durnelių sugalvotų ir reikalui išleistų rašto 
(ne taisyklių, bet) gairių.

Duotų progą ir jauniems naudotis 
nustatytomis gairėmis, vietoj pratinę prie 
seno, - nagrinėti “įprasta savo” - ir antrą ir 
trečią “standartą”. Jei mūsų tauta rado 
laiko išleisti gaires, gal mes galim ir išmokti 
prisidėti vietoj maištavę, reikalą maišę.

Įdomu, kaip anglai, dabar jau įsivėlę į 
Europos Sąjungą, apsipras su ta pačia 
dilema?

Pasiūlymas... Gal gerbiamieji 
mįslinčiai, galėtų savo aiškiai nepaprastai 
gabias galveles sudėti į vieną kašę ir - 
pasvarstyti turbūt visiems žinomą problemą 
- kaip nors įtikti standartui, kad 
susirašinėjant <e-mail’u>, nereikėtų 
kvaršinti galvos, kad vienur rašant ir kitas 
tavo raštą galėtų atpažinti, iššifruoti. 
Žilstančiai brigadai būtų darbelis, 
nuobodžiaujantieji turėtų kuom užsiimti 
kam savo mandrumus parodyti...(Įdomu, 
kad Dzūkelis čia jau rado šiokį tokį 
laimikį).

Man atrodo, visai tvarkoj, kad galima 
sakyti (ar net rašyti) Duke Ellington’as, 
vietoj kad Džiūkas Elinktonas, o dar 
džiaukis, kad ne žemaitiškai kalbu! Džiūks 
Jelinktuons, vis egzotiškiau skomb 
(skamba).

Edis Lipšys
95 LUCERNE CRES., 
ALPHINGTON, 3078 
(ELPINKTUONS, 3,078) 
P.S. Esu fenas (FAN) Aliutės kampelio 

ir Pijušo.
P.S.PS. pridedu reikalingą portograpiją

Dzūkas Elingtonas - koncerte
Marijampolėje. Edžio Lipšio nuotr.

;orzpuB|Bq BUUĮJ

opera “Lokys” susilaukė pačių 
prieštaringiausių vertinimų ir dauguma 
specialistų sutaria tik dėl vieno, kad tai 
vienintelė per paskutinius dvidešimt metų 
parašyta opera. Nes niekas daugiau operos 
neparašė.

Tad dainuokite kol galite. Jūsų dainos 
puikios, o ta kompaktinė plokštelė yra tam, 
kad mes bent kiek daugiau tų dainų 
girdėtame čia, Lietuvoje. Svarbus jau pats 
faktas, kad ir sulaukę garbaus amžiaus, jūsų 
žmonės dar randa laiko ir noro dainuoti!

Australijoje šią plokštelę platina 
Antanas Kramilius (Sydnėjuje) ir Birutė 
Prašmutaitė (Melbourne).

Antano Foko elektroninio pašto 
adresas: sutaras.a.f^as^^c^Lomnit^nej
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Kas-kur — kaip?

Atsisveikinant Su I-jų E L. sporto 
žaidynių vadovu

Praėjusių metų pabaigoje Vancouver, B 
C mieste Kanadoje mirė žymus lietuvių 
sporto darbuotojas Pranas Bemeckas. Jis 
buvo pirmųjų pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių, įvykusių 1978 metais Toronto 
mieste Kanadoje pradininkas ir vadovas. 
Eilę metų jis vadovavo ŠALFASS, vėliau 
buvo jos garbės narys, Lietuvių Sporto 
fondo įkūrėjas ir visą laiką iki pat savo 
mirties artimai bendravęs su savais ir kitų 
kraštų sportininkais ir sporto darbuotojais, 
neišskiriant ir mūsų Australijoje. Pirmose 
R L, sporto žaidynėse Kanadoje ir vėliau 
gastrolėse Amerikoje, labai gražiai 
pasirodė ir mūsų Australijos lietuviai 
sportininkai, kurių dalyvavo 49 vyrai ir 24 
merginos, iš viso važiuojant apie šimtui 
žmonių.

Velionis Pr. Bemeckas mirė sulaukęs 
78 metų. Už nuopelnus Lietuvos sportui 
jis Lietuvos Prezidento buvo apdovanotas 
specialiu medaliu. Australijos lietuviai 
sportininkai a. a. Praną prisimena labai 
gerai, nes su juo ir vėliau susitikdavo 
pasaulinėse mūsų žaidynėse ir jam viešint 
III-jų žaidynių metu Australijoje.

Konsulų žmonų ratelis
Sydnėjaus mieste yra gana daug įvairių 

pasaulio kraštų konsulatų. Tarpe jų ir mes 
turime savo Garbės generalinį konsulą 

Viktorą Šliterį, kuris sekmadieniais teikia 
nemokamas paslaugas mūsų tautiečiams, 
ypač neseniai atvykusioms iš Lietuvos. Šie, 
Sydnejuje esantieji konsulai labai gražiai 
tarpusavyje bendrauja ir dalyvauja vieni 
kitų valstybinėse ir tautinėse šventėse. 
Kovo 14dieną, Egipto vyriausybės 
pakviesta, grupė konsulų su savo žmonomis 
išskrido į Egiptą ir ten 10 dienų buvo 
vyriausybės svečiai. Tarp jų yra ir V Šliteris 
su žmona Juta.

Neatsilikdamos nuo vyrų, gražią 
tarpusavio draugystę palaiko ir konsulų 
žmonos, įsteigusios savo šalpos ratelį - 
fondą, kurio tikslas yra artimesnis 
bendravimas ir parama jos reikalingiems. 
Šio ratelio iždininke tapo išrinkta Juta 
Šliterienė. Sveikiname.

Kas vadovaus virtuvei?
Jau kuris laikas Sydnėjaus Lietuvių 

Klubas ieško asmens, kuris galėtų perimti 
šio klubo virtuvę. Ilgametė mūsų klubo 
šeimininkė Genė Kasperaitienė, nors ir 
labai padedama savo visos šeimos, matyt, 
pavargo ir šeimininkavimą klube palieka. 
Ačiū Tau, Gene, o taip pat ir visai Tavo 
šeimai už visą tą laiką, kada mus taip 
skaniai ir sočiai maitinai Įdomu, kas dabar 
perims šį gana sunkų ir atsakingą darbą. 
Nemanau, kad tai galėtų daryti ne lietuvis, 
nes jau anksčiau esam turėję kitatautį 
virtuvėje ir kas išėjo? Nieko, jis greitai tą 
darbą paliko.Olimpiados metu čia viešėjo 
žinomo Klaipėdos restorano “Būrų užeiga” 
savininkė ir šeimininkė Darija Meginienė, 
kuri be kitų sportininkų šefavo ir Lietuvos 
sunkumų kilnojimo čempioną, gerai 
Olimpiadoje pasirodžiusį Ramūną 
Vyšniauską. Buvo ji ir Lietuvių Klube, o 
sužinojusi, kad greitai reikės virtuvės 
šeimininkės, pasisiūlė užimti šią vietą. Savo 
restoraną ji paliktų savo vyro ir kitos 

šeimininkės žinioje ir pabandytų laimę čia, 
nes jai labai patiko Australija ir jos žmonės, 
ypatingai lietuviai

”Būrų užeigoje”, kuri Klaipėdoje užima 
net tris aukštus, kaip sakė čempionas 
Vyšniauskas, galima paragauti ko tik 
geidžia širdis. Galima užsisakyti pačių 
įvairiausių ir neįprasčiausių patiekalų ir 
viskas yra sukurta pačios Darijos. 
Valgiaraštis yra keičiamas kas mėnesį ir, 
šeimininkės nuomone, maistas turi būti 
lengvas ir vertingas, ir negalima valgyti 
tuščiai. Olimpiados metu, ši maloni 
šeimininkė Darija viešėjo ir pas mane. 
Vieną dieną ji liepė man visai nesirodyti 
virtuvėje ir parengė vakarienę buvusiems 
pas mane olimpiniams svečiams. Tikrai tai 
buvo penkių žvaigždučių virtuvės banketas, 
prie kurio mano “virėjavimas” negali net 
prilygti

Aš tikrai patariu mūsų Klubo vadovybei 
artimiau susidomėti šios puikios 
šeimininkės pasiūlymu išsikviesti ją kaip 
reikalingą Klubui šeimininkę, o tada, aš esu 
tikras, ir žmonių padaugės, nes kartą jos 
maisto paragavusieji, apsilankys ir dažniau.

Kas prisimena Praną Avyžių?
Atlikus privalomą dviejų metų 

kontraktą, į Sydnejų pradėjo nuolatiniam 
apsigyvenimui važiuoti ir daugiau 
pokarinių lietuvių imigrantų. Tarp jų buvo 
ir jaunas, gražiai atrodantis Pranas Avyžius. 
Greitai jis gavo daržininko darbą pas vieną, 
jau senyvą, bet turtingą australę. Būdamas 
malonaus būdo ir gerai dirbdamas, 
pasipasakojęs šiai turtuolei apie savo, 
našlaičio, vargingą ir liūdną gyvenimą, jis 
patiko jai ir po kurio laiko jinai pradėjo 
globoti jį kaip tikrą savo sūnų, kas nelabai 
patiko jau suaugusiems jos šeimos nariams. 
O Pranui atsivėrė visai kitas pasaulis. 
Įsitaisė jis puikią amerikonišką mašiną, 

įrengė miesto centre gražų naktinį klubą, 
vėliau vedė australę ir nusipirko gražią 
moterų kirpyklą. Pinigų ir draugų jam tuo 
metu netrūko. Mirus globėjai, bizniams 
pairus, žmonai pabėgus, prarado jis kone 
visą savo turtą, o tuo pačiu ir tuos visus savo 
naujuosius “draugus”. Pradėjo dirbti 
taksistu, pas lietuvius beveik visai 
nesirodydavo ir, maždaug, prieš 10 metų 
visai dingo, niekas nežinojo, kas atsitiko 
Pranui. Prieš kelias dienas mūsų garbės 
konsului Viktorui Šliteriui paskambino 
moteris ir australiškai paklausė, ar jis 
pažįsta Praną Avyžių (Viktoras nepri
siminė). Tada ji pasakė, kad jis labai sunkiai 
serga ir guli Brisbanės ligoninėje, 
klausdama, ar lietuviai negalėtų jam padėti. 
Konsulas davė jai Brisbanės Lietuvių 
Bendruomenės pirmininko telefono 
numerį ir paprašė kreitis į jį.

Tai dar vieno mūsų tautiečio gyvenimo 
tragedija, kuris nors prieš mirtį ir vėl 
atranda lietuvius.

t? tįĮMuc vakaras 
čįeeloHge

Per Užgavėnes vasario 27-tą, 
Geelongo lietuvių senjorų skautų Židinys, 
pagal senovišką lietuvišką tradiciją su
rengė blynų vakarą. Rengėjai galvojo, kad 
jeigu ateis 20 valgytojų, tai bus labai 
gerai, bet kai jie pradėjo eiti, tai reikėjo 
bėgti pirkti daugiau bulvių, alyvos ir kitų 
produktų. Susirinko daugiau kaip 40 
klientų. Blynų kepėjai nelabai spėjo 
kepti. Tai atsiprašom mūsų svečių, jeigu 
reikėjo truputį palaukt, o gal net poros 
blynų ir pritrūko. Kitą kartą žinosim 
kame reikalas ir pasistengsim visus 
patenkinti. y »

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

Tęsinys, pradžia AfP Nr 1-11

“Dievas tau suteiks palaimą už gerą širdį, 
brangioji,”- girdėjau mama sakant

“Galėjot labai nukentėti nuo komunistų 
ir rusų. Mes visi žinom, kad priglaudimas net 
ir buržujų vaikų, yra baisus nusikaltimas 
dabartinei valdžiai. Dėkoju tau iš visos 
širdies,” tėvas tyliai pašnibždėjo jai į ausį.

Vėliau, tamsoje, mes išėjom pas Jazdų 
šeimą.

Jazdo ūkis irgi buvo nedidelis. Tūrėjo 
mažą svirną, kuriame mes ir miegojome. Šalia 
svirno buvo tvartas, ten buvo laikomi gyvuliai 
žiemos metu. Truputį toliau, ant kalnelio, 
stovėjo gyvenamas namas

Jų šeima buvo didele. Aš pažinojau tuos 
vaikus iš mokyklos. Nė vienas iš jų niekada 
manęs nepravardžiavo buržujumi ir visada 
mielai žaisdavo su manim. Kartais mes net 
karta grįždavom pėsti namo iš mokyklos. Man 
patiko jų draugystė, nes jie irgi mėgo mišką, 
taškėsi po pelkes ir karstėsi su manim po 
medžius.

Mes pas juos pasilikom kelias dienas, o 
mūsų pavargę, pilni baimės, tėvai ir toliau 
slapstėsi miške.

Vasaros dienos buvo ilgos ir šiltos. Jazdų 
vaikai Rūta ir Vacys kvietė mus žaisti su jais 
jų mėgiamą žaidimą ‘čerepaką’. Rūta mums 
parodė kaip mesti pagalį, kad numuštam 
‘čerapaką’ - ant žemės stovintį trišakį. Kai 
‘čerepakas’ būdavo numuštas, mes turėjom 
apibėgti pilną ratą, kol Vacys padėdavo 
‘čerapaką’ į tą pačią vietą. Koks tai buvo 
puikus žaidimas - aš džiaugiaus.

Mes žaidėm ir kitką. Labai mėgau žaisti 
‘kavonių’, nes įsivaizduodavau, kad mano 
gyvybė priklauso nuo to, kaip gerai aš nuo 
kitų vaikų pasislėpsiu, lyg jie būtų rusai ar 
komunistai

“Eik šen, Ale. Aš tau parodysiu kaip 
išdrožti žvirblį iš medžio,” Rūtos vyriausias 
brolis, Danius, pašaukė mane.

Laisvu nuo ūkio darbų laiku, jisai kaldavo 
koplytėles ir į jas dėdavo savo išdrožinėtus 
mažus dievukus. Jo tėviškės žemėje stovėjo 
daug jo gabiomis rankomis padarytų 
koplytėlių. Man patiko drožinėti medį kartu 
su juo. Aš išdrožiau švilpuką su žuvies uodega, 
gyvatę iš susiraičiusios šakos ir žvirblį, kuris 
atrodė kaip varlė.

“Oi. kokie gražūs, Ale, dėk tą gyvatę į 
mano koplytėlę,” Danius skatino mane kaip 
įmanydamas.

Pašokus iš džiaugsmo, aš laksčiau nuo 
vienos koplytėlės prie kitos, mėgindama įdėti 
savo gyvatę, bet mano nusivylimui, gyvatė 
buvo didesnė už jas

“Daniau, Daniau, tavo koplyčios per 
mažos, ji netelpa,” parbėgau pas jį verkdama.

“Nesirūpink per daug Padėk ją priekyje, 
ji galės saugoti Jėzulį iš lauko nuo piktų 
žmonių,” jis greit sugalvojo kaip mane 
nuraminti

Gyvenant pas Jazdus, didumą laiko 
praleidau drožinėdama ir žaisdama naujus

aš vėl turėjau ramybę dienos metu, o mano 
tėvai, žinodami, kad mes buvom gerai 
prižiūrėti ir saugūs, slapstėsi miškuose.

“Kiekvieną naktį, sunkvežimiai su rusų 
kareiviais vis grižta į Alės tėvų ūkį. Jie ieško 
jų šeimos žibintuvais, šviesdami per langus. 
Aš esu labai nerami dėl to,” keliom dienom 
vėliau nugirdau Jazdienę sakant savo vyrui

“Aš žinau. Manšįryt teko kalbėti su Stase. 
Ji irgi pasakojo, kad buvo ne kartą naktį 
pažadinta ir girdėjo vietinius komunistus 
giriantis, kad jie neužilgo pastvers tuos 
prakeiktus buržujus ir kad vienintelė jiems 
tinkama vieta - tiktai Sibiras.” ■,».».<

“Kokie baisūs tie žmonės yra pasidarę šiais 
laikais,” Jazdienė nusipurtė.

“Baisūs... Tikrai baisūs... Stasė taip pat 
pasakojo, kad net Jonas jau buvo tardytas, 
nes komunistai nenurimsta, norėdami 
sužinoti kur randasi Alės tėvai”

“O Dieve mano. Ką mes darysim su jų 
vaikais? Kur jie dabar gali pasidėti?” ji dejavo, 
prisiglausdama prie savo vyro.

O kaip aš troškau, kad tie komunistai ir 
rusai, naktį ieškodami tėvų, įkristų į mūsų 
gilųjį šulinį ir nuskęstų.

Naktimis mane kankinantys sapnai 
pasidarė dar baisesni Realybė maišėsi su 
baisiausiais pasakojimais, kuriuos aš vis 
nugirsdavau. Aš negalėdavau sulaukti 
prašvintančio ryto ir pradėjau neapkęsti svirno 
kvapų. O bijodama atsikelti nakties metu, aš 
ne kartą prišlapinau lovą. Pilna sielvarto vis 
daugiau ir daugiau ilgėjaus savo tėvų ir namų.

Tą vakarą patamsėję atėjo mano mama 
su tėčiu pas Jazdus. Išgirdau, kai perpykęs 
Jazdas šnibždėjo mano tėvui į ausį.

“Kažkas paskundė komumstams, kad tavo 
vaikai slapstosi pas mus. Tūč tuojau turite 
pasiimti juos iš mūsų.”

“Betkur mes galim eiti? Kur? Kur?” tėvas 
sumurmėjo irgi piktai, pilnas baimės.

“Eik šen, aš įpilsiu po stikliuką, išgersim 
nors po vieną prieš tau išeinant, nes nežinia 
kada besusitiksim.” Jazdas mėgino jį kaip nors 
nuraminti

“Ačiū... Mat jį velniai.. Išgersiu vieną. 
Žinai, kaimyne, basu kas darosi su ūkininkais, 
kurių šeimos jau yra suimtos ir sumestos į 
gyvulių vagonus, lyg jie būtų galvijai”

“Kas? Ne, to dar negirdėjau.”
“Bijus pasakojo, kad ne tik suaugę, bet ir 

vaikai, net kūdikiai yra laikomi uždarytuose 
vagonuose be vandens ir maisto dienų 
dienomis, kol jie vis veža ir kiša naujas aukas 
į jau perpildytus vagonus, "šnibždėjo mano 
tėvas, pasilenkęs prie jo. < - . . . »

Po to, nieko nelaukę, tuojau pąlįkom 
Jazdų ūkį. Tą naktį gavom nakvynę EgHaus 
namuose.

Ėglius irjo žmona buvo vidurinio amžiaus 
mažažemiai ūkininkai. Jie neturėjo vaikų. Jų 
namas buvo mažas, bet naujai statytas. 
EgBenė buvo tvarkinga šeimininkė ir laikė 
namus švarius kaip stiklinę. Įėjus į vidų, 
užuodžiau sklindantį rožių kvapą iš 
pamerktos puokštės ant virtuvės stalo. Iškart 
pasijutau jaukiai

EgHenė buvo aukšta, liekna ir labai graži 
moteris. Aš anksčiau buvau girdėjus mūsų 
kain o bobas ją apkalbant

“Jeigi ji būtų riebesnė, ji irgi galėtų turėti 
vaikų,” aš tikėjau tom bobom, nes jos visos 
buvo storos ir turėjo daug vaikų.

Ėglius ir mano tėvas senai susitaikė ir vėl 
buvo geriausi draugai

“Aš norėčiau tau atiduoti tą gabalą žemės, 
kurį komunistai man atmatavo,” ne taip 
seniai girdėjau jį apgailestaujant, kai sėdėjo 
su tėvu prie stikliuko samagono.

Dabar jis kas dieną daugiau ir daugiau 
keikė savo draugus komunistus, kadangi ir 
jam buvo įsakyta vežti duoklę rusams. Nors 
pats dar nebuvo paliestas komunistų siaubo, 
bet jo draugai ir kaimynai jau baisiai kentėjo 
nuo jų.

Tą naktį tėvai paliko mus, vaikus, pas 
Ėglius. Galvodama, kada aš juos vėl 
pamatysiu, pro atdarą langą stebėjau tėvą ir 
mamą pradingstant tarp krūmų nakties 
tamsumoje.

Kitą dieną dar anksti rytą Eglienė 
perspėjo mus, vaikus.

“Sėdėkit visą laiką kambaryje, nes žmonės 
žino, kad mes neturime šeimos. Jeigu kas 
pamatys jus žaidžiant kieme, gali paskysti 
rusams ar komunistams.”

(bos daugiau)

Redakcija susilaukia nemaiai teigiamų 
atsiliepimų apie atkarpomis spausdinamą Alės 
Liubinienės knygą iruiklausimų* ardargąkma 
įsigyti ją anglųkalba.l'aip, galima. Tereikia
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21-ios Australuos lietuvių Damų Šventės generafoė repeticija Brrramatta Riverside Theatres. Justino Ankausnuotr

Pailsėtus-vėl Į darbus
Pokalbis su Einate Aleknaite

Atkelta s 3 psl
choristai buvo labai susijaudinę ir įsitempę. 
Nežinau kodėl, bet beveik kiekvieną dainą 
pradėję geraį paskui išeidavo iš tono. Kas ten 
buvo, aš nežinau. Ar jie buvo pavargę, ar 
fortepiono negirdėjo. Salė gal truputį mums 
per didelė, susirinko vos 180 žiūrovų.

Kai kas sako, kad Damų ir Šokią šventės 
laivo per toli, todėl susirinko mažai žiūrovų.

Per toli nuo ko? Dainų Šventė buvo 
Parramatta, Šokių Šventė - Liverpool 
Parramatta rajone gyvena labai daug lietuvių. 
Ir aš čia gyvenu. Mes metų metais važinėjame 
į Bankstown, kur paprastai lietuviški renginiai 
vyksta. Kadaise daug lietuvių ir gyveno aplink 
Bansktown, bet ne dabar. Vieną kartą žmonės 
galėjo atvažiuoti. Man rodos, pritrūko geros 
valios, o ne ko nors kita.

Ar turi pagrindo gandai, kad jūs su 
Justinu Ankumi apskritai norėjote 
pasitraukti iš choro?

Taip, turi. Aš jau 20 metų chorui vadovauju 
todėl kad daugiau nėra kam. Dainuoti chore 
pradėjau 1968 metais. Mes abu su Justinu 
turim atsakingus darbus ir mūsų karjera 
kaltais nukenčia dėl lietuviškos veiklos. Aš 
esu savo kompanijos Regional Manager,

’’KAMERTONAr SUŽAVĖJO JYDNĖJUĮ

Išnašiai “Kamertono” choras atrodė ir Sydnėjaus Lietuvių namų scenoje, bet ši nuotrauka 
daryta 1999 metais Ckvebnde (MP fototokorespondentai dar nespėjo išryškmti filmų).

Atkelta iš 1 psl
altu, o kartais prie choro prisijungdavo 
ir choro vadovas A. Viesulas, dirigento 
pareigas patikėdamas Renatai Deltu
vienei. Kai kurias dainas fortepijonu 
palydėjo koncertmeisterė docentė Marija 
čepinskienė.

Kiekvieną dainą ir jos autorių - 
kompozitorių klausytojams gyvu žodžiu 
pristatydavo pats choro vadovas Algirdas 
Viesulas, priminęs, kad jis Australijoje 
lankosi jau antrą kartą. Pirmą kartą 
vadovavo dešimties Kauno vyrų choro 
“Perkūnais” grupei 199Črrii 'gruodžiomėn. 
dalyvavusiai ‘Australiįd< Lietuvių Dietiošė 
Melbourne.' Šovietar 'tada sutrukdė 

mano darbas nėra nuo devynių iki penkių, 
reikia rašyti raportus, reikia dalyvauti business 
dinners, kurių laikas kartais sutampa su choro 
repeticija ir, aišku, pirmenybę atiduodu 
chorui. Sekmadieniais dėl lietuviškų 
parengimų atsisakau savo mėgstamo golfo 
žaidimo, nors už aikštę klubui esu sumokėjusi 
už visus metus.

Po Dainų Šventės abu norėjom chorą . 
palikti, aš buvau perdaug išsisėmusi, Justinas 
choro perimti nenori, jis sutinka tik vyrus 
mokyti.

Aš į savo darbą su lietuviais įdedu visą 
širdį. Tačiau vis iškflo nesusipratimų. Ne vien 
dėl pasirengimo darbų, bet ir dėl santykių su 
bendruomene. Nežinau, kodėl negalėtume 
paprastai visi bendrai dirbti. Susilaukėm tiek 
daug kritikos. Man rodos, jeigu kas ką nors 
daro lietuvybei, nesvarbu, geriau ar blogiau 
padaro, vis tiek atlieka gerą darbą. Kritika 
labai gerai, tačiau daugiausia tai buvo 
griaunanti kritika, ypač tai liečia mūsų klubo 
kai kuriuos direktorius. Kartais atrodė, kad 
jie tik ir laukė, kad ALD blogai praeitų. Jau 
žinoma istorija, kai su vienu direktorium 
susitarus, kitas gana grubiai neleido mums 
pardavinėti ALD marškinėlių per olimpiadą 

didžiosios choro dalies atvykimą į 
Australiją

Atsisveikinimui choras įspūdingai 
sudainavo “Lietuviais esame mes gimę”, 
publika klausėsi atsistojusi.

Prieš pasirodydamas Klube, “Kamer
tonas” giedojo per lietuvių mišias šv. 
Joachimo bažnyčioje Lidcombe. Dėkinga 
bažnyčios akustika davė progos chorui 
ypač darniai suskambėti. Po pamaldų, 
išėjęs į bažnyčios priekį, choras dar atliko 
vieną giesmę ir vieną dainą.

Sydney lietuviai ilgai prisimins šį 
“Kamertono” apsilankymą.

I ilR e ' i ( * V »

Vis dėlto nutarėte pasilikti?
Trip, su Justinu labai daug diskutavome 

ir nutarėme, kad kaip bebūtų, negalime apvilti 
savo choristų. Jie nori ir mėgsta dainuoti, o 
mums išėjus choras iširtų. Todėl nutarėm 
pasiimti ilgesnes atostogas ir sugrįžti, grynai 
dėlsavo choristų. Šiemet mažiau dirbsime, dar 
vieną mėnesį atostogausime žiemos metu, kai 
žmonės daugiau serga ir šiaip nelabai nori 
išvažiuoti iš namų.

Pasirodėme Sydnėjaus visuomenei per 
Vasario 16-sies minėjimą, kur choras dainavo 
geriau negu per Dainų Šventę, matyt, choristai 
buvo pailsėję, atsigavę nuo įtampos. Dar 
koncertuosime tik Latvių salėje per Juodojo 
Birželio 60 metų sukaktį ir lapkričio 18 dieną 
kaip ir kasmet surengsime “Dainos” koncertą. 
Gal dar per Kalėdas giedosime bažnyčioje, 
per Velykas negiedosime, per rekolekcijas 
negiedosime. Mes turime pailsėti; ne tik 
dirigentai, bet ir choristai

Kaip bendruomenė galėtų prisidėti prie 
sėkmingos choro veikios?

Jeigu norime, kad chorai dar gyvuotų, 
reikia juos palaikyti. Daugneprašome, tikšiek 
tiek daugiau dėmesio - kaip nors pasistenkite 
bent ateiti į koncertus. Pagalvokite, kaip 
choristai turėjo jaustis kai tiek mažai žmonių 
susirinko į Dainų Šventę, kam mes 

dainuojame? Tiesa, dar kalbant apie dėmesį, 
noriu atskirai paminėti Dariaus Gako

BENDRUOMENĖS VEIKLOJE

Vasario 16-ji pas tfertko lietuvius
Pertho lietuvių bendruomenės ruoštas 

Kovo 11-tos minėjimas įvyko š. m kovo li
tą. Jis pradėtas 11 vai. lietuvių lankomoje 
bažnyčioje, kur atvykę (23) rado prie 
altoriaus stovinčią Lietuvos trispalvę, 
gražiai, kaip kad ir altorius, papuoštą gyvų 
gėlių puokštėmis. Šv. Mišias atnašavo kun. 
Paul Pitzen, kuriam buvo paaiškinta šios 
dienos prasmė mūsų bendruomenei

Pamaldų pabaigoje V. Repševičienė 
pasveikino neseniai į Perthą iš Melbourne) 
atvykusius Joną ir Moniką Venckus, kurie 
į bažnyčią atvyko kartu su Mėta Cameron 
(jų dukterim), jos vyru, 2 sūneliais ir 
dukrele. Malonu buvo juos matyti ir su jais 
pasikalbėti

Po pamaldų bažnyčioje dalyvavę nuvyko 
į Lietuvių namus papietauti ir dalyvauti 
minėjime. Į salę tą dieną atvyko 52 žmonės.

Pavalgius, Bendruomenės valdybos 
pirmininkė Eglė Kairienė atidarė minėjimą 
ir paprašė visus atsistoti Tautos himno 
giedojimui. Tą atlikus ji pakvietė Daivą 
Siebertienę šios dienos paskaitai

Prelegentė apibūdino įvykius, vedančius 
prie tos lemtingos dienos prieš 11 metų, 
kai naujai išrinkta Aukščiausioji Taryba 
pasirašė ir paskelbė Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo aktą. Toliau ji 
nuosekliai priminė svarbesnius įvykius prieš 
Tarybos rinkimus, Sąjūdžio atsiradimą 
Baltijos kelią ir pakeltus sunkumus po 
nepriklausomybės Akto paskelbimo. 
Pabaigai priminė, kad Kovo 11-toji buvo 

specialiai XXI ALD uždarymui sukurtą 
Justino Ankaus aranžuotą dainą “Su dainele”, 
kuri pateko į mūsų repertuarą sudarytą iš 
dainų, atliktų Australijos Lietuvių Dainų 
Šventėse per 20 metų. Koncerto metu per 

neapsižiūrėjimą tai nebuvo paminėta.
Nors esi gerai pažįstama tarp lietuvių, 

visgi primalkime, kas tave atvedė į lietuvišką 
veidą.

Tėvai, Aleksas ir Liucija Aleknos. Kai 
buvau maža, jie vesdavosi mane į bažnyčią, 
ateitininkų renginius. Paskui įstojau į 
Sydnėjaus muzikos konservatoriją, norėjau 
būti muzikos mokytoja, taip pat lankiau 
klarneto klasę. Deja, kai buvau dvidešimties 
metų, mirė mano tėvelis ir muzikos studijų 
teko atsisakyti

Rengiant Dainų Šventę mandaugpadėjo 
šeimos nariai Dukterėčia parengė programą, 
sūnėnas išspausdino, sūnėnas darė oficialias 
fotografijas rengėjų bukletui

Pasinaudod ama šia proga noriu padėkoti 
visiems dirigentams, visiems choristams, 
dalyvavusiems Dainų Šventėje, visiems 
pagalbininkas, taip pat padėjusioms paruošti 
Dainų Šventės dalyvių vakarienę, tiems, 
iškepusiems pyragus, papuošusiems salę, ypač 
vaišes paruošusiai Genei Kasperaitienei ir jos 
padėjėjams. Didelis ačiū Sydnėjaus “Dainos” 
choro valdybos narėms už jų įdėtą darbą

Ačiū už pokabį.

nepriklausomos Lietuvos valstybės 
atkūrimo paskelbto jau 1918 m. vasario 16 
dieną tąsa.

Padėkojusi pranešėjai pirmininkė 
pakvietė V. Repševičienę paskaityti Balio 
Steckio eilėraštį apie šv. Kazimierą

Po eilėraščio pirmininkė perskaitė pilną 
nepriklausomybės atkūrimo Akto tekstą 
po to daugiau norinčių kalbėti šios dienos 
tema neatsiradus, ji pranešė, kad šiandien 
ar nesenai savo gimtadienius šventė H. 
Siebertienė, E. Čižeikienė, E. Jaudegienė 
ir B. Radzivanienė. Joms gražiai sugiedota 
“Ilgiausių metų”;

Sekė loterija. Po jos valdybos iždininkas 
leido iš varžytinių butelį lietuviškos deg
tinės. Pradėjo nuo $15 ir įsivaržė ligi $40. 
Laimėjo V. Klimaitis, o pelnas paskirtas 
bendruomenei Dar kurį laiką pabendrauta 
prie kavutės, užsiskaninant gimtadienio 
pyragais.

Salę paruošė: M. Stankevičienė, E. 
Stankevičius, V. Francas, J. Babarskas ir J. 
Jakomas. Loterijai fantus aukojo: P. Pa- 
tupienė, I. ir A. Kaminickai, Siebertai, V. 
Valiukienė, V Radvilienė, J. Babarskas, S. 
Žilinskienė B. Steckis, B. Kateivienė, Kr. 
Glover ir M. Stankevičienė. Šeimininkės: 
D. Francienė, V, Repševičienė, M. Stanke
vičienė, S. Žilinskienė ir P Patupienė.

Bendruomenės valdyba nuoširdžiai 
dėkoja aukščiau išvardintiems už darbą ir 
aukas.

“Žinutės”
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Melbourne Lietuvių Namuose,

44 Errol Street, North Melbourne bus rodomi

LIETUVOS BALETO FILMAI 

“Šventasis pavasaris” ir 

“Kontrastai”

Labai išgirti Lietuvos baleto nauji pastatymai 

Sekmadienj, balandžio 1 d., 2001 

1.00 - 3.00 vai p.p. Auka $5 

Visus maloniai kviečiame

Pelnas skiriamas LIETUVOS BALETUI

Rengia (FLB) Lietuvos Baleto Bičiuliai 

su padėka, Melbourno Lietuvių Namams

Daugiau informacijos tek: 9328 1560 arba 9793 9993 

Laukiame visų!t - J

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
16-18 East Terrace, BANKSTOW NSW 2200 

(P.O. BOX 205, BANKSTOWN NSW 1885) 
Telf.: 97081414 Fax: 9796 4962 

www.lithuaniandub.OKi.au

Savaitės dienomis nuo 4.00 vai. 
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai. 

ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

Kovo 29 d. PENSININKŲ POPIETĖ
ŠVEDIŠKAS STALAS nuo 12.30 vai.

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

++++++++++++++++++ 
Reikalingas asmuo 

galintis vadovauti virtuvei ir valgyklai. 
Dėl smulkesnės informacijos kreiptis į Danguolę 

arba 
sekmadieniais į budintį Direktorių.

Pareiškimai turi būti paduoti iki balandžio 29 d.
+++++++++++++++

Kauno mišrus choras 
KAMERTONAS koncertuos 

Australijoje:
Gedonge - šeštadienį, kovo 24 d. 3 

vaLp-p. papietavus Geelongp Lietuvių 
Namuose.

Meboume - sekmadienį, kovo 25 
d. 130 vai p.p. Melbourno Lietuvių 
Namuose.

Adelaidėje - šeštadienį, kovo 31 d.
4 vai pqp. Adelaidės Lietuvių namuose

Sekmadieniais Kamertonas giedos 
Mišių metu Sidnėjuje, Melbourne ir 
Adelaidėje.

Vaikams iki 16 metų įėjimas veltui 
Bilietai $12

Koncertuose dalyvauti kviečia 
Kamertonas, Mdboumo Dainos 

Sambūris ir ALB Krašto Valdyba

Paskaita Sydnejaus 
tautiečiams

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame N. Chang, G. 

Grybaitei, A. Montvidienei, A. 
Pauliukonienei, V. Ramanauskienei už 
Kaziuko mugei paaukotus daiktus. Ypač 
esame dėkingi Z. Andriukaitienei ir O. 
Kapočienei už paaukotas pagamintas 
gėrybes ir pagalbą Kaziuko mugės metu.

Ačiū D. Ankienei, pravedusiai 
loteriją. Už loterijos fantus ačiū Z. 
Andriukaitienei, A. Jarienei, J. Skuo
dienei, V. L. Savickaitėms.

Lietuvos našlaičiams aukojo: po 50 
dol. K Butkus, V. Grybas; po 30 doL S. 
Grybienė, V. Stanevičienė; po 20 doL P 
Z. Andriukaitis, A. Dičiūnas, A. B. 
Giniūnas; po 10 dol. V. Deikus, A. 
Montidas, V. Račiūnas; 8 doL N. N. po 5 
dol. N. Bučinskienė, J. Gudaitis, A. 
Jablonskienė, J. Janavičius, A. Jūragis, L, 
Kramilius, R. Lemonjian, J. Makūnas, A 
Morris, A Pauliukonienė, Vaičius, V. 
Vaitkus; 2 dol. J. Skuodas.

Visiems nuoširdus ačiū.
Sydnejaus Lietuvių Katalikų

Kultūros Draugįja

1 Balandžio 1 <L, sekmadienį, 2 vai. '
i po pietų Sydnejaus Lietuvių I 
I Namuose, Bankstowne, dr. Alfonsas I 
| Viliūnas skaitys paskaitą sveikatos | 
| tema - “Virškinimo traktas: | 
| išsivystymas ir ligos”.
i Visi maloniai kviečiami atvykti i

pasiklausyti šios įdomios paskaitos.
Sydnejaus Lietuvių Katalikų 

Kultūros Drauviia

Rekolekcijos Sydnejaus 
katalikams

Kaip jau buvo skelbta, Sydnėjuje 
Rekolekcijas praves svečias iš Melbourno, 
Lietuvių parapijos klebonas kun. Egidijus 
Ąmašius. Rekolekcijos bus balandžio 21 
ir 22 dienomis St. Joachim’s bažnyčioje, 
Lidcombe. Prašome atkreipti dėmesį į 
šias datas ir pranešti savo draugams bei 
pažįstamiems.

terapijos Komitetas

Ar tik gimimas ir mirtis 
svarbu?

Minime 100 metų nuo žmogaus gimimo 
arba 100 metų nuo jo mirties. Bet gimsta ir 
miršta kiekvienas, o minime tik tokius, kurie 
tarp savo gimimo ir mirties yra ką nors 
nuveikę, ką nors žmonijai palikę.

Toks žmogus yra MIKALOJUS 
KONSTANTINAS ČIURLIONIS. Gimė jis 
1875 m., o mirė 1911 m. Per tą trumpą laiką 
jis nutapė mis ir dabar kerinčių nuostabių 
paveikslų, sukūrė puikių muzikos kūrinių, 
parašė daugelį straipsnių, skatinančių lietuvius 
atkreipti dėmesį į savo didžiausią turtą - 
liaudies dainas.

Tūrėtume švęsti ir minėti kiekvieno jo 
kūrinio šimtmetį, bet ne visų žinome tikslias 
datas. Žinome, kad 1901 m., tik baigęs 
Varšuvos konservatoriją, jis dalyvavo 
konkurse, kuriam sukūrė simfoninę poemą 
“Miške”. Tai poemai šįmet balandžio mėn. 
sueina 100 m.

Melbourne ką tik nuaidėjo “Kamertono” 
choro garsai, o po kelių savaičių 
mclboumiškiai turės progos praleisti popietę 
su Mikalojum Konstantinu Čiurlioniu. 
Renginių kalendoriuje pavadinome tąpopietę 
ŠIMTAMETIS MIŠKAS. Tai reklamos 
gudrybė, kad atkreiptume jūsų dėmesį. Gal 
tiksliau būtų pavadinti Čiurlionio muzikos 
popietė. Kadangi nepajėgiame sukombinuoti 
simfoninio orkestro, tai tą popietę, 29-tą 
balandžio (ne 21-ą, kaip kalendoriuje 
atspausdinta), Čiurlionio poemos “Miške” 
fone klausysimės Čiurlionio laiškų apie jo 
vargus, džiaugsmus ir problemas kuriant 
“Mišką”, skaitomų mūsų klebono Egidijaus, 
Čiurlionio fortepijoninių kūrinių ir liaudies 
dainų, kokias jis girdėjo Druskininkų 
apylinkėse ir kitur, ir liaudies dainų, 
harmonizuotų Čiurlionio.

Tą sekmadienį kviečiame visus į svečius 
pas Čiurlionį. Sekite radijopir^s^ąuiĮos 
skelbimus.

Nauja “Mūsų 
Pastogės** 

prenumeratorėl
Malonu pranešti, kad MP turi naują 

prenumeratorę. Tai ponia Filomena 
Kazlauskas, Woodville North, Pietų 
Australija. Sveikiname!

MPinL

AUKOS ‘MŪSŲ PASTOGEI'

V Lozoraitis NSW $ 15.00
L Skerytė-Lusoombe VIC $ 5.00
P Kazlauskas QLD $ 15.00
A Vngeningįenė NSW $ 5.00
V Ratkevičius NSW $ 10.00
Mrs. E Kirby VIC $ 10.00
Mrs. B. Wunderlich NSW $ 5.00
A Vyšniauskienė 
MefooumoLK

VIC $ 5.00

Moterų Draugija VIC $2oaoo
B. Pavasaris QLD $ 5.00
T. Grinčelis ACT $ 16.00
T. Rokas NSW $ 23.00
K. Bitimenė NSW $ 10.00
R. Mataitienė NSW $ 5.00
R Augustinavičienė NSW $ 15.00
K Grigas NSW $ 35.00
A Arlauskas NSW $ 5.00
R. Lokienė NSW $ 5.00
J. Gružauskas VIC $ 15.00
V Jakštienė QLD $ 15.00

Visiems aukotojams nuoširdus aoū.
“Mūsų Pastogės” a<kninistraqja

IEŠKOMAS
Alfonsas Kochrs 25 Middle Str. West 

End,4101, QkL
Ieško giminės Amerikoje.
Ką nors žinančius apie jį, prašome 

pranešti Albinai RamošltieneL Telefonas: 
(03)9836 0433.

• Studentų dėmesiui •
• Aa. biochemijos daktaro Kazio Martinkaus (1953-1984) prisiminimui 1985 *
• m. jo tėvų, sesers ir artimųjų draugų rūpesčiu buvo įsteigtas stipendijos fondas, •
• kuriuo gali pasinaudoti visi lietuviai studentai, siekiantys magistro arba daktaro •
• laipsnio iš tiksliųjų mokslų - vėžio tyrimo sričių (pvz. farmakologijos, biochemijos •
• ir pan.). Norėdami gauti daugiau informacijos arba norėdami gauti prašymų formas, a
• rašykite šiuo adresu: Kristina Martinkutė, 7120 S. Richmond, Chicago, IL 60629- •
a 3011 USA Prašymų formos turi būti grąžintos iki 2001 m. gegužės 30 d. *

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.comftnpastoge
Redaktorė Rita Baltušytė

Redakcinė kolegija: Antanas Laukaitis, Kęstutis Protas, Vytenis Šliogeris 

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.

Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos ir 
leidėjų nuomone

Prenumerata metams $55. Užsienyje paprastu paštu - $65. N.Zelandijoje oro paštu $80..
Užsienyje oro paštu - $110.
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