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Kaip kūrėsi Lietuvos sostinė - senasis Vilnius

Tęsinys, pradžia MP Nr30

1475 m. Bernardinų medinė bažnyčia 
taip pat buvo sunaikinta gaisro. Tapti tikra 
sostine Vilnius galėjo tiktai pradėjus 
nuosekliai statyti mūrus.

Atsiskyręs kaip “miestas mieste” liko 
getas, žydų kvartalas, nepakeitę savo 
vientisos mūrinės gyvenvietės vaizdo nuo 
viduramžių. Siauros gatvelės, žemi mūriniai 
namai su tamsiomis parduotuvėlėmis, 
vidiniai kiemai, pasažų eilės, vientisų gatvių 
skliautai ir vartų arkos, visiškai izoliuoti, 
vienas prie kito prilipę namai. Ir niekada 
Vilniuje nebūta pogromų, kitose šalyse 
naikinusių žydų “miestelius” sykiu su jų

Lietuvos
Patentų įstatymas derinamas su ES 

teisės aktais
Vilnius, rugpjūčio 2 d. Ketvirtadienį 

Seime po pateikimo pritarta Patentų 
įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo 
projektui. Šių pakeitimų tikslas - suderinti 
įstatymą su Europos Sąjungos (ES) teisės 
aktais.

Pateikdamas parlamentarams projektą 
teisingumo ministras Vytautas Markevičius 
priminė, kad, šių metų balandį Seimui 
ratifikavus stojimo į Pasaulio prekybos 
organizaciją (PPO) dokumentus, Lietuva 
įsipareigojo laikytis Sutarties dėl 
intelektinės nuosavybės teisių prekyboje 
aspektų (TRIPS sutartis) nuostatų. Šių 
metų pradžioje Europos Komisijos 
ekspertai pateikė Lietuvai pasiūlymus dėl 
Patentų įstatymo normų suderinimo su 
minėta sutartimi.

Vienas iš Patentų įstatymo pakeitimų 
susijęs su TRIPS sutarties nuostata dėl 
mikrobiologinių išradimų patentavimo 
suderinimo bei tikslinio patentabilių 
objektų reglamentavimo pagal Europos 
patentų konvenciją. Taip pat, remiantis 
tarptautine praktika, siūloma atsisakyti 
taikyti lengvatinį terminą išsaugoti teisę 
išradėjui patentuoti išradimą, jeigu 
informaciją prieš 6 mėnesius iki patentinės 
paraiškos paskelbimo paskleidė pats 
išradėjas arba jo teisių perėmėjas.

Be kita ko, įstatymą siūloma patikslinti 
nuostatomis, pagal kurias patento 
savininko teisės laikomos nepažeistomis, 
jeigu patentuotas išradimas naudojamas 

gyventojais. “Siauri namai su mažomis 
krautuvėlėmis stovi greta vienas kito. Nuo 
ankstyvo ryto iki vėlaus vakaro tose gatvėse 
verda gyvenimas”, - rašo istorikas Marianas 
Hepkė. Tokių paprastų namų ansamblius, 
neturinčius didelės meninės vertės, Paulis 
Vėberis vadina “suakmenėjusios praeities 
dalimi”. “Nepaliesti amžių permainų jie 
daro keisčiausią Įspūdį, koki teko patirti 
keistų įspūdžių nestokojančiame Vilniuje”.

Lietuvos sostinę pasiekė gotika. Dažna 
bažnyčia šiandien besipuikuojanti baroko 
formų gausa, turi, gotikinį branduolį.

Tiktai viena kita išliko neperstatyta. Šv.

įvykių apžvalga
eksperimentiniams arba mokslo tikslams. 
Žinoma, jeigu toks jo naudojimas 
neprieštarauja normaliam patento 
naudojimui ir nepažeidžia teisėtų patento 
savininko interesų. Reikalavimas padaryti 
tokius pakeitimus numatytas ir ES 
derybinėje pozicijoje.

Projekte taip pat siūloma atsisakyti 
teisių perleidimo sutarties notarinio 
tvirtinimo, nes daugelyje pasaulio valstybių 
to nereikalaujama. Vadinasi, turėtų pakakti 
sutartį sudaryti raštu.

Teisingumo ministras V.Markevičius 
pabrėžė, kad Patentų įstatymo pakeitimų 
įgyvendinimas nepareikalaus papildomų 
lėšų iš valstybės biudžeto, o atvirkščiai, 
papildys biudžetą naujomis įplaukomis.

Po pateikimo Patentų įstatymo 
pakeitimai ir papildymai bus svarstomi 
Seimo komitetuose.

Lietuva prisiėmė tarptautinį 
įsipareigojimą atsisakyti mirties 
bausmės

Vilnius, rugpjūčio 2 d. Seimas ratifikavo 
1966 metų Tarptautinio pilietinių ir 
politinių teisių pakto 1989 metų Antrąjį 
fakultatyvinį protokolą mirties bausmei 
panaikinti

Tokiu būdu Lietuva prisiėmė 
tarptautinį įsipareigojimą atsisakyti mirties 
bausmės. “Tokiu būdu padėtas taškas dėl 
mirties bausmės atsisakymo”, - sakė Seimo 
narys Vytautas Landsbergis.

Nuo 1998 m. gruodžio 31 d. įsigaliojo 
Baudžiamojo kodekso pakeitimas, kuriuo 

Mikalojaus bažnyčia, ankstyvosios Vilniaus 
gotikos paminklas, anksčiau paprastas 
medinis statinys, po 1426 m. gaisro Vytautui 
Didžiajam valdant atstatyta.

Aukštutinė pilis po didelio 1419 m. 
gaisro buvo perstatyta ir išplėsta. Miestas 
buvo suskirstytas į taisyklingus gatvių 
rėžius, liirtingi pirkliai pasistatė patogius 
namus, mediniai pastatai išnyko. 1503-1522 
m. miesto gyventojų apsaugai buvo 
pastatyta 2,4 km. ilgio gynybinė siena, 
vietomis siekianti 12 metrų aukštį ir 2-3 
metrų storį. Pagrindinius kelius saugojo 
devyneri vartai, galimų užpuolikų laukė 
smarkus pasipriešinimas. Tarp tų saugių 
sienų Vilnius augo ir klestėjo.

□
Mintys apie 

Vilnių
Aplinkui tvyro abejingas Vilniaus 

ruduo, oras kvepia drėgnom dulkėm - it 
milžiniškas ištrauktas iš dulkių banginis. 
Vakaras siaučia vos pastebima miglele ir 
šlapiu žibintų blizgesiu. Niekas nevažiuoja 
pro šalį, visi mus pamiršo, Vilnius mudu 
apleido. Miglelę nusineša vėjo gūsis, 
balose ilgai rimsta raibuliai, vėl 
plūduriuoja balzgani žibintų atspindžiai. - 
Tas tyliai garuojantis rudens viralas tyliai 
svaigina. Tokiais vakarais Vilnius bedantę 
banginio burna šnabžda kimius slaptingus 

mirties bausmė buvo išbraukta iš Lietuvos 
Baudžiamojo kodekso numatytų krimi
nalinių bausmių sąrašo.

Seimo ratifikuotas dokumentas numa
to, kad valstybių - Protokolo šalių 
jurisdikcijoje niekam negali būti įvykdyta 
mirties bausmė.

Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių 
pakto Antrojo fakultatyvinio protokolo 
mirties bausmei panaikinti ratifikavimas 
buvo įtrauktas į Lietuvos pasirengimo 
narystei Europos Sąjungoje programos 
Teisės derinimo priemonių planą. Lietuva 
ji pasirašė pernai rugsėjo 8 d.

Už šio dokumento ratifikavimą balsavo 
58 Seimo nariai, 9 buvo prieš, 12 
parlamentarų susilaikė.

Seimo narys liberalas Jonas Čekuolis 
pasidžiaugė, kad mirties bausmė negrįž
tamai išnyks iš Lietuvos. Seimo Žmogaus 
teisių komiteto pirmininkas Gediminas 
Dalinkevičius sakė suprantąs, kad nėra 
lengva priimti tokį sprendimą. Tačiau, 
pasak jo, valstybė neturi teisės atimti 
gyvybę, yra daug kitų galimybių nubausti 
nusikaltėlį. Seimo nariai Julius Veselka, 
Bronius Bradauskas ir kiti skeptiškai 
vertino mirties bausmės atsisakymą, kai 
šalyje aukštas nusikalstamumo lygis.

Prezidentas pasirašė “Mažeikių 
naftos” reorganizavimo įstatymo 
pataisas

Prezidentas Valdas Adamkus pasirašė 
akcinių bendrovių “Būtingės nafta”, 
“Mažeikių nafta” ir “Naftotiekis” reorga
nizavimo įstatymo pataisas.

Seime priimti teisės aktai įsigalioja juos 
pasirašius Prezidentui ir paskelbus 

žodžius, vilioja, masina, nuryja tave ir 
išspjauna gerokai apniokotą, prakvipusį 
banginio viduriais: vyno, degtinės, romo 
garais.

Išspjautas visai kitaip regi prietemos 
apgaubtus Vilniaus namus, tūnančius 
tamsių gatvių užuolandose. Rodėsi Vilnius 
iš vis nebealsuoja, susigūžė ir nurimo, 
nykiai laukdamas. Laukė ir pilkšvi 
paminklai, ir purvinos, dūmų išėstos 
Vilniaus liepos. Kažkas turėjo nutikti.

Taip gali nutikti tik sapnuose ir Vilniaus 
nakty: ką tik gatvė buvo tuščia kiek 
užmatai, bet šit greta jau stovi juodaplaukė 
moteris brangiu elegantišku apsiaustu, o tu 
nė kiek nesistebi, ji jau sava, ji turėjo čia 
atsirasti pagal nepažintus Vilniaus sapno 
dėsnius. Visi jau pražuvę. Belieka 
bendrauti su pačiu Vilniumi - jis mane 
supranta, o aš užjaučiu jį. Vilnius kankinasi, 
slegiamas neveikios ir apsnūdimo, kaip 
sapną prisimindamas Geležinį Vilką. Šis 
turėjo kaukti per amžius, bet seniai 
nukaršo...

Jeigu mėgintume apžvelgti Vilniaus 
miesto nelaimių grandinę, matytume, kad 
karai niokojo mūsų sostinę 1360, 1365, 
1377, 1380-1383, 1390, 1392, 1394, 1432, 
1655-1661(kada buvo išžudyta 2500 
gyventojų) ir Lt. Vien Antrojo pasaulinio 
karo metais buvo sugriauta ir sudeginta 
40% mūrinių miesto pastatų Po kiekvieno 
karo ar gaisro miestas savo gyventojų 
užsispyrimo ir darbštumo dėka vėl 
atgydavo,atsistatydavo,suklestėdavo ir net 
pasipuošdavo. Pagal “Vilniaus pokeris” 

“Valstybės žiniose”. Šeštadienį “Valstybės 
žinių” numeryje jau bus išspausdinti šie 
teisės aktai, reikalingi “Mažeikių naftą” 
valdančios JAV bendrovės “Williams 
International” bei antros pagal dydį Rusijos 
naftos kompanijos “Jukos” sutarčiai 
įgyvendinti. Tokiu būdu neeiliniame 
“Mažeikių naftos” akcininkų susirinkime 
rugpjūčio 6 dieną galima bus sutvarkyti 
formalumus, reikalingus susitarimui tarp 
JAV ir Rusijos kompanijų dėl ilgalaikio 
naftos tiekimo ir akcijų įsigijimo.

Užbaigus sandorį Rusijos kompanija 
“Jukos” Mažeikių koncernui suteiks 75 
mln. JAV dolerių paskolą, už tokią pat 
sumą įsigis 26,85 proc. bendrovės akcijų bei 
įsipareigos dešimčiai metų garantuoti 
naftos koncernui tiekimą - 4,8 mln. tonų 
naftos kasmet ir po 4 mln. tonų eksportuos 
per Būtingės terminalą. Tuomet 26,85 proc. 
“Mažeikių naftos” akcijų valdys ir 
“Williams”, o Vyriausybės dalis sumažės iki 
40,67 proc.

Pokalbiams su Briuseliu 
vyriausiajam euroderybininkui reikia 
Ignalinos atominės elektrinės 
uždarymo padarinių analizės

Vilniuje vyriausiasis euroderybininkas 
Petras Auštrevičius informavo ūkio 
ministrą Petrą Čėsną, kad rudenį Lietuvos 
ir Europos Komisijos atstovų diskusija dėl 
Ignalinos atominės elektrinės ateities taps 
aiškesnė, bus kalbama apie tikslesnes 
elektrinės pirmojo bloko uždarymo išlaidas 
bei technines sąlygas, todėl reikia skubiai 
parengti pagrįstą šio projekto socialinių-
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Trumpai iš visur

■ Anksti liepos 31 d. naktį staigus 
potvynis ir žemės griūtis nušlavė 5 kaimus 
Sumatros pašonėje esančioje Nias saloje. 
Apie 260žmonių žuvo arba dingo be žinios. 
Dėl didelių bangų ši sala yra mėgiama 
užsienio turistų.

■ Liepos 31 d. čečėnas sukilėlis 
pagrobė autobusą su 41 keleiviu pietinėje 
Rusijoje ir bandė derėtis dėl kalinamų 
čečėnų partizanų išlaisvinimo. Jis buvo rusų 
kareivių nušautas po kelias valandas 
trukusių derybų.

■ Liepos 31 d. Australijos dienraščiai 
pranešė apie nesėkmingą dviejų lietuvių 
bandymą nelegaliai patekti į Didžiąją 
Britaniją, nuplaukiant į ją iš Prancūzijos su 
oro pripūstu čiužiniu. Nuplaukę 11 km. 
jie buvo pastebėti ir sugrąžinti atgal į 
Prancūziją.

■ Nesiliauja nuolatiniai incidentai 
tarp Izraelio ir palestiniečių su aukomis iš 
abiejų pusių. Izraelis tęsia “aktyvios 
gynybos” politiką, kurią palestiniečiai 
vadina žudymu. Izraelio helikopteriai puola 
ir sunaikina žinomus Hamas organizacijos 
aktyvistus, tuo užkertant kelią jų 
ruošiamiems atentatams, tačiau žūva daug 
palestiniečių civilių, jų tarpe vaikų. 
Užsienio valstybės daugumoje smerkia šią 
Izraelio politiką, tačiau pačiame Izraelyje 
gyventojų dauguma ją palaiko.

■ Rugpjūčio 5d. Hamas aktyvistas iš 
automobilio apšaudė Tel Aviv gatvę prie 
pat Izraelio krašto apsaugos ministerijos, 
sužeisdamas 10 žmonių, daugumoje karių. 
Jis buvo pašautas ir mirė nuo žaizdų.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL 

ekonominių padarinių analizę.
Lietuva yra įsipareigojusi iki 2005-ųjų 

metų pasirengti uždaryti pirmąjį Ignalinos 
atominės elektrinės bloką, dėl antrojo 
bloko Europos Komisija ragina Lietuvą 
apsispręsti iki kitų metų pabaigos.

Europos komiteto prie Vyriausybės 
atstovė spaudai informavo Eltą, kad 
vyriausiasis derybininkas su ūkio ministru 
aptarė ir kitų būsimų aktualiausių darbų 
sąrašą Lietuvai rengiantis narystei Europos 
Sąjungoje (ES). Ūkio ministerijos vaidmuo 
bus labai svarbus siekiant baigti derybas su 
ES ne tik dėl energetikos, bet ir dėl 
regioninės politikos ir muitų sąjungos.

Ūkio ministerija paprašyta ankstyvą 
rudenį pateikti aiškų įsipareigojimą dėl 
būtinųjų naftos atsargų kaupimo grafiko 
bei finansavimo. Lietuva turės garantuoti 
naftos atsargų kaupimą 90-čiai dienų, jog 
nutrūkus naftos tiekimui vartotojai 
nepajustų staigaus trūkumo.

P Čėsna informavo PAuštrevičių apie 
“Lietuvos dujų” ir “Lietuvos energijos” 
restruktūrizavimo bei privatizavimo gra
fikus.

Aptariant regioninės politikos klau
simus pažymėta, kad būtina parengti 
kokybišką Nacionalinį plėtros planą. Ūkio 
ministerija atsakinga už atskirų sektorių - 
gamybinio, paslaugų, žemės ūkio ir kitų - 
plėtros programas šalyje, atsižvelgiant į 
atskirų regionų specifiką.

Austrijoje naciams vergavusių 
Lietuvos piliečių dokumentai perduoti 
Austrijos fondui

Daugiau nei šimto Lietuvos piliečių, 
pretenduojančių į kompensacijas už
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■ Palestiniečiai nuteisė mirti ir 
sušaudė keturis savo tautiečius už 
bendravimą su Izraeliu.

■ Rugpjūčio 2 d. Tarptautinis Karo 
nusikaltimų teismas nuteisė Bosnijos serbų 
generolą Radislav Krstič kalėti 46 metus 
už 8 000 musulmonų vyrų išžudymą 1995 
metais, kai serbai užėmė Jungtinių Tautų 
globoje buvusią Srebrenicos “Saugią sritį” 
Bosnijoje.

■ Buvęs Indonezijos prezidentas 
Wahid leido Indonezijos teismui tardyti ir 
teisti Rytų Timoro žudynių kaltininkus, 
tačiau ribojo teismo kompetenciją tik 
įvykiais po referendumo dėl nepri
klausomybės. Rugpjūčio 3 d. naujoji 
prezidentė Megawati Sukarnoputri 
praplėtė teismo kompetenciją. Dabar 
specialus teismas galės tyrinėti įvykius ir 
prieš 1999 m. referendumą.

■ Rugpjūčio 3 d. pasikeitė teismų 
procedūra Naujoje Zelandijoje. Iki šiolju/y 
turėdavo vienbalsiai pripažinti teisiamąjį 
kaltu, kad jis būtų nuteistas. Naujas 
įstatymas pripažins teisiamąjį kaltu, jei jį 
tokiu pripažins jury 11-1 balsų santykiu.

■ Rugpjūčio 4 d. D. Britanijos Sosto 
įpėdinis princas Charles nukrito nuo arklio 
per polo rungtynes ir kurį laiką išbuvo be 
sąmonės, tačiau atsigavęs dalyvavo vėliau 
tą dieną švenčiant karalienės motinos 101 
-mąjį gimtadienį.

■ Afganistano Taliban vyriausybė 
suėmė 24 humanitarinės pagalbos 
darbuotojus, apkaltindama juos krikščio
nybės skelbimu. Šis nusikaltimas yra 
baudžiamas mirties bausme. Suimtųjų 
tarpe yra du australai. Buvo suimti ir 60 
afganų, turėję pas save krikščioniškos 
literatūros. Jie prisipažino kalti ir apgailėję 
kaltę buvo nusiųsti į religinę mokyklą 
perauklėjimui 

priverstinius darbus nacionalsocialistinio 
režimo metais dabartinės Austrijos 
teritorijoje, dokumentai perduoti austrams, 
tačiau kol kas neaišku, kada galima tikėtis 
pirmųjų išmokų.

Per Antrąjį pasaulinį karą Austrija buvo 
nacistinės valstybės dalis, ir į jos teritoriją 
priverstiniams darbams buvo atvežti 
tūkstančiai svetimšalių.

Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC) 
nuo praėjusių metų birželio surinko 110 
paraiškų kompensacijoms gauti

Kaip sakė LGGRTC vadovė Dalia 
Kuodytė, visi dokumentai ir bylos vasaros 
pradžioje buvo išsiųstos Austrijos 
“Susitaikymo fondui”.

D.Kuodytė sakė nematanti jokių 
problemų, dėl kurių Lietuvos piliečiams 
kompensacijos neturėtų būti išmokėtos, 
tačiau, kada galima tikėtis pirmųjų išmokų, 
D.Kuodytė pasakyti negalėjo, nes kol kas 
iš Austrijos negauta atsakymo.

Kaip žinoma, pernai Lietuvai ir 
Austrijai pavyko susitarti kad Austrijos 
vyriausybės kompensacijos Lietuvos 
piliečiams bus išmokamos tiesiogiai, per 
Lietuvos finansines institucijas.

Dokumentus Austrijos “Susitaikymo 
fondas” priiminės iki 2002-ųjų balandžio 
mėnesio, tačiau, pasak D.Kuodytės, 
pretendentų nebuvo daug, tad visi jie yra 
perdavę dokumentus.

Austrijos “Susitaikymo fondas” kom
pensacijų nemokės buvusiems karo 
belaisviams, internuotiems asmenims, 
buvusiems Mauthauzeno koncentracijos 
stovyklos ir jos filialų kaliniams, Dachau 
koncentracijos stovyklos filialų, kurie buvo 
šiandieninės Austrijos teritorijoje, kali-

Marijos Atkinson 
viešnagė Lietuvoje

Marija gimė Vokietijoje, o jos mama - 
Suvalkijoje, todėl mūsų kraštietė daug laiko 
praleido mamos gimtinėje. Viešnią iš 
Australijos pietų buvo pakvietęs Sporto 
departamento generalinis direktorius, 
žinomas Lietuvos krepšininkas, olimpinis 
čempionas Rimas Kurtinaitis, kuris stebėjo 
ir Sydnėjaus olimpines žaidynes. Kelerius 
metus Rimas žaidė viename australų klube 
ir per pietus labai pasigesdavo mėgstamo 
patiekalo - silkutės su bulvėmis. Marija su 
Donu įvyžiam sportininkui siųsdavo silkių 
statinaites, už kurias dabar Rimas 
Kurtinaitis viešniai nuoširdžiai padėkojo. 
Susitikime su viešnia taip pat dalyvavo 
generalinis direktoriaus pavaduotojas 
Algirdas Raslanas, kuris per Sydnėjaus 
olimpines žaidynes buvo mūsų sportinės 
misijos vadovas.

Marija Atkinson žiūrėjo Lietuvos 
jaunimo žaidynių lengvosios atletikos 
varžybas Kaune, stebėjosi, kad S. Dariaus 
ir S. Girėno stadionas buvo pilnas jaunųjų 
sportininkų, pagerbė įžymų Lietuvos 
irkluotoją, Monrealio olimpietį Antaną 
Čikotą, šventusį garbingą 50 metų jubiliejų, 
lankėsi Trakuose, kur vyko “Gintarinių 
irklų” regata. Lietuvos tautinis olimpinis 
komitetas priminė, kad pirmais Lietuvos 
nepriklausomybės metais Marija ir Donas 
Atkinsonai į Lietuvą atvežė golfo lazdų ir 
jas padovanojo šios sporto šakos 
puoselėtojams, todėl dabar Marija 
Atkinson buvo apdovanota LTOKmedaliu. 
Sporto entuziastė iš Australijos susitiko su 
ką tik iš pasaulio jaunių sportinių šokių 
čempionato sidabro medalius parvežusiais 

Su šauniais Lietuvos šokėjais ir jų vadovais iš Čekijos parvežusiais taurę ir medalius.
Autorės nuotr.

niams ir getų kaliniams.
Mauthauzeno koncentracijos stovyklos, 

Dachau koncentracijos stovyklos filialų, bei 
getų kaliniams kompensacijas mokės 
Vokietijos fondas “Atmintis, atsakomybė 
ir ateitis”. Įpėdiniai kompensaciją gaus, 
jeigu teisėtas pretendentas mirė po 2000 
metų vasario 15 dienos. Esant keliems 
įpėdiniams, teisę į kompensaciją lygiomis 
dalimis turi visi įpėdiniai.

Pinigai pretendentams, kurie dokumen
tus tvarkys per LGGRTC, bus mokami 
tiesiogiai per Lietuvos finansines insti
tucijas.

Austrija Vidurio ir Rytų Europos 
valstybių piliečiams, Antrojo pasaulinio 
karo metais priverstinai išvežtiems darbui 
į Austriją, ketina išmokėti daugiau kaip 260 
milijonų dolerių (1,04 mlrd. litų).

Kaip žinoma, 1938 metais Austriją 
okupavo nacių Vokietija. Iki Antrojo 
pasaulinio karo pabaigos Austrija buvo 
Trečiojo reicho dalis. Didžiausias pinigines 
išmokas gaus priverstinai dirbę sunkius 
darbus asmenys - po 105 tūkstančius 
Austrijos šilingų (25,2 tūkst. litų). Prievarta

Marija Atkinson Lietuvos kūno kultūros 
ir sporto departamento vadovų Rimo 
Kurtinaičio (kairėje) ir Algirdo Raslano 
apsuptyje.

Autorės nuotr.

vilniečiais Jurgita Liaugaudaite ir Justu 
Duknausku bei jų vadovais Audrone 
Duknauskiene ir Juozu Aleksandra
vičiumi

Lietuvoje Marija Atkinson viešėjo 
beveik mėnesį ir apie tėvų kraštą pasakė: 
“Neatpažinti Lietuvos. Ji labai pajaunėjo 
ir pagražėjo, priartėjo prie mūsų. Žmonės 
nuoširdūs, daug šypsosi, rūpesčių lyg 
nebūta, nors jie ir labai slegia žmonių 
pečius.”

Marija Atkinson jau sugrįžo į 
Australiją.

M. Marcinkevičiūtė

dirbusieji pramonės įmonėse gaus 35 tūkst 
šilingų (8400 Lt), žemės ūkyje - 20 tūkst 
šilingų (4800 Lt) kompensacijas.

Išvežtieji priverstiniams darbams asme
nys, deportacijos metu buvę iki 12 metų 
amžiaus, gaus tą pačią kompensaciją, kaip 
ir jų tėvai

Nacių specialiuosiuose gimdymo na
muose gimdžiusios moterys arba pri
verstinai abortą patyrusios moterys 
papildomai gaus 5 tūkst. šilingų (1200 litų) 
kompensacijas. Iš viso karo metais Trečia
jame reiche buvo 7,6 mln. svetimšalių 
darbininkų iš 20 valstybių.

Lietuvos gyventojai pradėti gabenti 
darbams į Vokietiją 1942 metų sausio 28 
dieną. Per trejus karo metus išvežta, 
skirtingais vertinimais, 51-70 tūkst žmonių.

Prievarta dirbo ir koncentracijos 
stovyklose kalėjo 30 tūkst Lietuvos piliečių, 
tarp jų - 10 tūkst. žydų. Karo pabaigoje 
išlaisvinimo sulaukė tik apie 20 tūkst. 
lietuvių ir 2-3 tūkst. žydų.

(Rengiant apfondgu naudotasi Lietuvių 
ffįSmo informacijos centro biuleteniais)
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BENDRUOMENĖJ BAR U OJE

Pokalbis su Lolita
Tęsinys ,pradžia MPNr.31

- Ką galite pasakyti apie Jūsų tarnybą 
Nepriklausomoje Lietuvoje, prasidėjus 
Lietuvos kariuomenės kūrimuisi ir vėliau 
jaujos administracijoje? Ar turėjote progos 
dalyvauti tarptautinėse pratybose, 
forumuose, kas liečia Lietuvos įstojimą į 
NATO?

-Ne tik mano, bet ir kiekvieno tuo 
omonininkų laiku pradėjusių kurti Lietuvos 
kariuomenę tarnyba buvo labai įtempta, 
sunki, atsakinga. Mes turėjome būti labai 
stiprūs, nes iš mūsų idėjų viešai šaipėsi ne 
tik rusai, bet ir savi - artimieji, giminės.

Lolitą Kalėdą (Zegerienę) žurnalistų klausimai lydėjo per visą kasdieninę septynerių 
metų atstovės spaudai karjerą

Neturėjome nei pakankamai kėdžių ar 
stalų, nei ginklų, nei žmonių - tik viltį ir 
vidinį užsispyrimą. Dieną naktį per 
pirmuosius dvejus metus po truputėlį 
kūrėme naują, savą kariuomenę. Padaryta 
buvo labai daug, greitai ir gerai. Šiandien 
visi lietuviai didžiuojasi ne tik Lietuvos 
kariuomenės stabilia struktūra, bet ir jos 
pasiekimais. Kariuomenės kūrėjų vizijai 
būti NATO nare jau nebe taip toli iki 
išsipildymo. Jeigu visose srityse lietuviai 
būtų taip drąsiai ir su vidiniu užsidegimu 
dirbę - Lietuva būtų daug toliau pažengusi 
Abejojimas daugelį žmonių stabdė ir 
nuodijo mąstymą.

Niekad nepamiršiu pirmojo (pirmosios 
moters karininkės iš Rytų bloko) mano 
vizito į Pentagoną (Vašingtonas), kaip ir 
NATO tarptautinių pratybų JAV, 
Olandijoje, Anglijoje, Danijoje, Lenkijoje, 
Islandijoje bei karinių studijų Strasbūre, 
Vienos Karo Akademijoje, Bonoje, 
Londone ar Neapolyje. Visų neišvardinsiu, 

Tarptautinėse NATO pratybose JAV (Luiziana) Lolita Kalėda(L.Zegerienė) pirmą 
kartą su būriu Lietuvos Karo Akademijos kariūnų paragavo tikrai sūraus pratybų 
prakaito ir atsilaikė tropikų karščiams.

kaip ir neapsakysiu tos patirties ir to 
jausmo, kad mes, maža tauta, galim turėti 
ir išmaitinti savo kariuomenę.

- Jau spėjote truputį susipažinti su 
mūsų bendruomenės veikla ir jos 
rūpesčiais. Štai minėjome Gedulo dieną ir 
neatsirado nei vieno jaunuolio ar 
jaunuolės, kurie sutiktų įnešti Lietuvos 
vėliavą į minėjimo salę. Ačiū Jūsų sūnui, 
kuris išgelbėjo padėtį. Ko pas mus trūksta 
ir kaip galėtume tuos trūkumus pasalinti?

- Džiaugiuosi, kad mano sūnus turi 
atsakomybės ir tautiško pareigingumo 
jausmą. Australijos lietuvių 

bendruomenei nieko netrūksta. Vien 
atsigręžus į visus prabėgusius dešimtmečius 
kiekvienas Lietuvoje gyvenantis lietuvis gali 
ir turi ko pasisemti iš Jūsų išsaugoto ir 
išpuoselėto lietuviško aruodo. Aš iki šiol 
tikiu, kad Lietuvos Nepriklausomybę 
pažadino ir dvasinį įkvėpimą davė po visą 
pasaulį išbarstytų lietuvių meilė tėvynei 
Lietuvai. Begalinis tikėjimas, malda ir 
atkaklumas išlydė komunistinius kaustus. 
Meilės jėga - begalinė. Dabar turime 
pasistengti, kad Lietuvos vardas būtų 
žinomas ir įtvirtintas ne tik Australijoje, bet 
ir kitose šalyse. Jūs, kaip ir aš esame 
Lietuvos druska. Supažindinkime australus 
ir kitų tautų gyventojus su šiuo skoniu: su 
lietuviška kultūra, kilniais siekiais. 
Pasistenkime viską padaryti, kad iš 
Australijos mokyklinių vadovėlių išnyktų 
raudona Sovietų Sąjungos žemėlapio 
dėmė. Tai būtų graži ir neįkainuojama visos 
Australijos lietuvių bendruomenės misija. 
Mes, čia gyvenantys, turime tuo pasirūpinti,

Lolita Kalėda (L.Zegerienė) Vingio parko šaudy kloję (Vilniuje) lavino akį ir ranką

o ne tautiečiai Lietuvoje. Parenkime raštus 
ir išsakykime savo nuomonę dėl 
tarpvalstybinės sutarties tarp Lietuvos ir 
Australijos reikalingumo. Diplomatiški 
ryšiai leis lietuviams atvykti į Australiją kaip 
pilnateisiams piliečiams, kurie galės ir 
studijuoti, ir dirbti kaip dabar daro ir 
galimybes turi kitų Europos šalių piliečiai 
Pagaliau valstybinis Lietuvos prestižas bus 
įtvirtintas ir tautiškumas grąžintas šaliai, 
kurios vardas yra Lietuva, o ne Tarybų 
Sąjunga.

- Sužinojau, kad turėjote susitikimą su 
Australijos Ministru Pirmininku R.H. 
John Howard M.R Ką kalbėjote su Juo. 
Asmeniški reikalai, ar buvo kalbėtasi ir 
kitais reikalais, liečiančiais mūsų 
bendruomenę?

- Susitikimas su Ministru Pirmininku 
John Howard man labai patiko. Kalbėjausi 
kaip su savo tėčiu ar kokiu nors geru 
pažįstamu. Jis nusistebėjo, kad Gynybos 
pajėgoms labai reikalingi karininkai ir 
specialistai, o aš į savo pareiškimą gavau 
atsakymą, kad norint įstoti į Australijos 
kariuomenę man reikalingas 10 metų 
gyvenimo stažas Australijoje. Atsakymas 
Ministrui Pirmininkui pasirodė keistas, nes

Nauja mokytoja
2001 balandžio mėn. Griffith 

Universitete Genevieve Karpuškaitė įsigijo 
Bachelor of Education laipsnį, 
specializuodamasi dramoje ir anglų 
kalboje. Laipsnių įteikimo iškilmės vyko 
Brisbanėje.

Genevieve gimė Seymour, Viktorijoje 
1978 m. vyriausia Sauliaus ir Valerijos 
Karpuškų duktė. Mokslą pradėjo 
Puckapunyal pradžios mokykloje ir po 
keletos vietų pakeitimų (jos tėvelis tarnavo 
kariuomenėje) ji įsigijo brandos atestatą 
Brisbanėje, Park Ridge High School 1997 
metais.

Tarp 1985 ir 1990 metų Genevieve 
gyveno Sydnėjuje su savo tėvais ir buvo 
aktyvi lietuvių bendruomenės narė, ypač 
veikli “Kovo” sporto klube, žaisdama 
krepšinį. Tuo laiku ji lankė lietuvišką 

dabar yra gynybos kadrų krizė Australijoje, 
todėl sutiko mano dokumentus patikrinti. 
Šalies vadovas labai gyrė savo šalį - 
Australiją - kaip pačią liberaliausią šalį 
pasaulyje visiems imigrantams. Australai 
nelinkę diskriminuoti ir tokių aštrių 
diskriminacijos problemų kaip JAV ar 
Europoje tikrai nebūna. Taip pat išreiškė 
norą ir bendradarbiavimą su visomis 
demokratinėmis šalimis ir pritarė idėjai, 
kad reikalinga nauja tarpvalstybinė sutartis 
tarp Lietuvos ir Australijos. Ministras 
Pirmininkas mane supažindino su jo 
patarėju Timothy, kuriam aš padaviau savo 
dokumentų paketą. Taip pat John Howard 
asmeninis fotografas mus nufotografavo. 
Malonu buvo, kad Ministras Pirmininkas 
žinojo kur yra Lietuva ir mielai sutiko 
paskirti kitą laiką, kur konkrečiai galės 
atsakyti į mano užduotus klausimus.

- Dėkoju Jums, gerbiama kapitone, už 
tokį malonų ir nuoširdų pokalbį. Linkiu 
Jums sveikatos ir ištvermės mūsų tarpe. 
Dėkoju už Jūsų gerą širdį. Ačiū Jūsų sūnui 
Mantui ir vyrui Dauny už lietuviškų reikalų 
supratimą.

Su Lolita Kalėda kalbėjosi AKramilius

mokyklą.
Šiuo metu Genevieve dėsto anglų kalbą 

Atherton State High School, kuri randasi 
apie 80 km į vakarus nuo Cairns, šiaurinėje 
Queensland dalyje.

Sveikiname Genevieve su jos puikiu 
atsiekimu. * ' '■

! ■ < MPinf.
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Mes nesugebėjom pramatyti ateities
Pirmiausiai dar kartą ačiū visiems, kurie 

recenzavo ar kritikavo buvusias Lietuvių 
Dienas. Šiame rašinyje norėčiau trumpai 
paaiškinti sąlygas, dėl kurių susidarė tokie 
nenumatytai dideli nuostoliai.

Dėl reklamos nemanau, kad buvo galima 
skųstis, nes MP ir TA buvo išspausdinta virš 
dvylikos straipsnių, nušviečiančių įvairius 
parengimus, jų reikšmę ir skatinančių Į juos 
apsilankyti. O paskutiniuosius du mėnesius 
buvo paskelbta daug trumpų reklamėlių.

Parengimų salėmis ir svečių apgyven
dinimu pradėjome rūpintis tuoj sugrįžus iš 
Geefongo L Dienų. Mūsų tikslas buvo surasti 
patalpas kuo arčiau Lietuvių Klubo ir kuo 
pigiau. Apie tai taip pat rašėme spaudoje. 
Norėčiau priminti, kad nuo paskutiniųjų 
ALD Sydnėjuje praėjo beveik dešimt metų. 
Tas reiškia, kad aplinka pasikeitė, kainos 
pakilo ir, deja, visai netikėtai mes visi 
pasenome dešimčia metų. Kaip tik šitą 
faktorių mes ir išleidom iš akių.

Pradžioje numatėme išnuomoti Banks- 
town rotušę, bet viena, kaina buvo 
astronominė, nes skaičiavo po $260 už 
valandą už kiekvieną salę, antra, ten jau 
nebebuvo patalpų meno parodom ir trečia, 
visų svarbiausia, dirigentų suvažiavimo metu 
buvo nuspręsta nedainuoti Banks-towno 
rotušės salėje dėl blogos akus-tikos.Todėl 
Dainų šventės vadovė turėjo surasti chorams 
tinkamą salę, o Tautinių šokių vakaro vadovė 
-šokėjams tinkamą salę. O surasti tinkamas 

sales joms irgi buvo nelengva, nes įvairūs 
klubai, bent jau Bankstowno apylinkėse, 
sales laiko tik savo narių 
pareikalavimams. Beje, rei-kia prisiminti, 
kad tai buvo 2000 metai, žengimas į naują 
tūkstantmetį. Mums dėl to nei šilta, nei 
šalta, bet biznieriams atsidaro proga 
išpūsti kainas. Tai ypač išryškėjo ieškant 
salės Naujųjų Metų sutikimui. Kai unijos 
pareikalavo tą vakarą darbininkams 
dvigubo, o po 10 vai vakaro trigubo 
užmokesčio, daug salių iš viso užsidarė 
(pvz. Canterbury Race Course), o kitos 
plėšė vien už įėjimą, be vakarienės, be 
gėrimų ir be muzikos, nuo $100 iki $1000. 
Betgi mes atradom salę prie Lietuvių 
Klubo ir skaičiavom tik $60 už bilietą, 
vakarienę, gėrimus ir muziką. Pasirodo, 
kad tai irgi buvo per brangu, per vėlai, 
per toli (prie Lietuvių Klubo).

Bet ar tikrai per toli? Prisiminkime, 
kad, pvz. Sydnėjus jau daug metų 
nebeturi savo teatro ir dėl to karts nuo 
karto paaimanuoja. Bet kai į LD 
atvažiavo Adelaidės teatras su visom 
dekoracijom, su kostiumais (jau nekal
bant apie tą didžiulį jų įdėtą darbą) salėje 
buvo vos 45 žiūrovai. O teatras vyko 
žinomoje vietoje - Lietuvių Klube ir ne 
vakare, bet antrą valandą po pietų.

Panašiai buvo ir kitur. Kokios gali būti 
pajamos iš tokio žiūrovų lankymosi?

Nemanau, kad pastabos dėl per 

didelio parengimų skaičiaus yra rimtos, bet 
manau, kad LD yra gera proga visiems 
kultūriniams vienetams pasirodyti. Juk tai 
jie, tie kultūriniai vienetai padeda išlaikyti 
lietuvybę, jie sustiprina mūsų tautinį 
sąmoningumą, jie mus buria į krūvą. 
Lietuvių Dienos ir yra tas laikas, kuriam 
visi turėtų ruoštis iš anksto, jei ne aktyviais 
chorų bei ansamblių dalyviais, tai aktyviais 
žiūrovais, rėmėjais bei įvertintojais. Nėra 
linksma menininkams dainuoti atvaidinti 
tuščiose salėse be jų talentų įvertinimo ar 
jų pasirodymų pritarimo, taip kaip 
rengėjams nelinksma nesulaukus galimy
bės išlaidų padengimui.

Mes padarėm klaidų suruošdamos per 
daug iškilmingas vakarienes, nes tikėjomės 
pajamų ir vis galvojome, kad bent tuo mes 
parodysime pritarimą choristų bei šokėjų 
darbui ir suteiksime progą jų tarpusavio 
pabendravimui.

Tačiau didžiausia klaida yra ta, kad mes 
nepramatėm žiūrovų skaičiaus. Tais pačiais 
metais vyko Olimpijada ir iš to mes 
tikėjomės šiokios tokios naudos 
(marškinėlių bei ženkliukų pardavimas), 
bet olimpiečių tas nedomino. Lietuvių 
Dienos sutapo su čia pat vykstančiu PU 
Sąjungos suvažiavimu ir mes sutikom jiems 
perduoti Jaunimo Talentų vakaro pelną 
mainais už jų apsilankymą mūsų paren
gimuose. Sportininkai “verkė” neturėdami 
pinigų susimokėti už sales bei už teisėjų 

darbą, prašė mūsų paramos ir už taižadėjo 
ateiti į mūsų vakarinius parengimus. Mes 
nei pinigų, nei sportininkų nematėm, 
priešingai, jie dar organizavo savo atskirą 
N. Metų sutikimą. Tačiau PU Sąjungos 
vadovai, Jaunųjų Talentų vakaro pelną 
grąžino visai neprašyti ir neraginti net “su 
kaupu”.

Visos mūsų pastangos ruošiant 
kultūrinus renginius, ieškant atlikėjų, 
pranešėjų, deklamatorių, solistų, renkant 
repertuarą, visos repeticijos, dekoracijos, 
tikrai nuvilia ir mus - rengėjas ir Sydnėjaus 
lietuvius, ir visą Australijos lietuvių 
bendruomenę. Atrodo, atėjo grėsmingas 
laikas, sustingimo ir abuojumo laikas.

Yra žmonių, kurie dabar mums aiškina, 
kad jie nujautė, pramatė, tikrai žinojo apie 
būsimą nesėkmę. Prisiminiau Alan 
Greenspan, kuris, galima sakyti, valdo 
pasaulio kapitalą. Vieną mėnesį praneša, 
kad ateina pasaulinė krizė, kitą - kad jau 
praėjo, jau žengiam į ekonominį gerbūvį. 
Pasirodo, kad ir jis ne visada atspėja, todėl 
siūlyčiau mūsų pranašams nuvykti į NY, 
Wall St ir ten jam išaiškinti. Jūs tapsite 
bilijonieriais.

Mes nesugebėjom ateities pramatyti, 
nes tikėjome lietuvybės gyvybingumu.

Su pagarba,

Genovaitė Kazokienė, 
buvusių LD pirmininkė

Australijos Lietuvių Dienos 2000 
Finansinė apyskaita

Pajamos $

Viso pajamų 48125

ALD Atidarymas - Bilietai ir pajamos 
Literatūros Popietė - Bilietai
Meno Paroda - Narių mokesčiai, loterija 
Jaunųjų Talentų vakaras, pajamos 
Tautinių Šokių šventė - bilietai ir progr. 
Adelaidės Liet. Teatras “Vaidila” spektaklis,bik,progr. 
Dainų šventė
Naujųjų Metų balius - bilietai
Marškinėlių pardavimas 
Emblemų pardavimas 
ALD leidinio pardavimas

Viso pajamų

• 1358
650
700

1500
6 970

461
3 568
31200

1300
228
190

48 125

Išlaidos

2 565.

458
110

$

ALD Atidarymas - salė, tech, išlaidos 
''t--' ' ■ ■■ -7OR“’4
Literatūros Popietė
Meno Paroda - išlaidos
Jaunųjų Talentų vakaras - išlaidos
Tautinių šokių šventė-nuoma,vakarienė, technik išl. 9 949
Teatro spektaklis - išlaidos
Dainų šventė- nuoma, vakarienė -
Naujųjų Metų balius - nuoma, muzika
Marškinėlių kaina

Emblemų kaina 
ALD leidinio kaina

Tiesioginės išlaidos 
Išsiuvinėjimai
Pakvietimų išsiuntimas 
Bilietų atspausdinimas 
Programų atspausdinimas 
Tautinės juostos 
Menininkų išlaidos 
Pašto išlaidos 
Sporto Klubui “Kovas” 
Įvairios smulkios išlaidos 
Įmokėta mokesčių ATO (už GST) 
Viso įvairių išlaidų

Suma paprašyta atgal iš ATO (GST) 
Viso įvairių išlaidų (išlyginus GST)
Viso išlaidų

ALD nuostolis $12,078

Koks skirtumas tarp vyrų ir moterų?

105 
7 380 

29 600 
3575

955 
1845

56 542
264
130 
170 
272
650
267
37 

2000 
145

4 885

(1224)
3661 

60203

20 -jų Lietuvių Dienų Geelonge 1998 
metais ruošos pagrindinį komitetą sudarė 3 
vyrai, būtent: pirmininkas, sekretorius ir 
kasininkas. Su pagalbininkais, šventės 
atidarymui, dainų šventei, tautiniams 
šokiams, meno parodai, literatūros vakarui. 
Viso 6 asmenys. 21-jų Lietuvių Dienų 
Sydnėjuje 2000-siais metais ruošos komitetą
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sudarė 19 moterų (kuriomis labai 
didžiavosi p-nia G. Kazokienė). 
Pasibaigus Lietuvių dienoms, Geelong) 
vyrai atmokėjo paskolas Australijos 
lietuvių Fondui 10 000 dolerių, Krašto 
Valdybai 2000, Geelongo Apylinkės 
Valdybai 500 dolerių. Tūrėjo pelno 1055 
dol ir 20 centų. Sydnėjaus moterys, kaip 

atrodo turi 11000dolerių nuostolio (įdomu 
kas tą nuostolį padengs?). Geelongo vyrai 
pasibaigus Lietuvių Dienoms po 3 mėnesių 
lietuviškuose laikraščiuose paskelbė 
Lietuvių Dienų apyskaitą su Revizijos 
komisijos aktu. Sydnėjaus moterys ligi 
dabar, praėjus jau 7 mėnesiams, jokios 
apyskaitos neskelbia. Taip niekas ir nežino 

tikrų rezultatų.
Kas liečia publiką, tai atrodo, kad dainų 

ir šokių šventėse publikos Geelonge buvo 
daugiau nei Sydnėjuje. Geelonge yra apie 
100 lietuvių, Sydnėjuje gal virš 1000.

Su pagarba
L. Bungarda, 

buvęs Geelongo Lietuvių Dienų 
kasininkas
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Australijos Lietuvių Dienų 2000 Sydnėjuje 
Atskaitomybės patikrinimo aktas 

25-6-2001
ALB Sydney Apylinkės Kontrolės komisija, susidedanti iš Vytauto Patašiaus, 

Anskio Reisgio ir Vytenio Šliogerio, įpareigota ALB Krašto Valdybos raštu, 
datuotu 9-5. 2001patikrino ALD Rengėjų grupės pateiktus Australijos Lietuvių 
Dienų 2000 m. Sydnėjuje atskaitomybės dokumentus ir rado: -

1. Iki 2001 birželio 25 d. pajamų turėta $48,125
Išlaidų susidarė $60,203
Nuostolis $12.078

Ši nuostolio suma padengta sekančiai:
Paskolos iš Australijos Lietuvių Fondo likutis $13,280
Skola ALB Krašto valdybai už parduotas knygas $ 30

$13,310
Talkos sąskaitoje $ 8
Suma paprašyta atgal iš ATO $1,224 $ 1,232

Nepadengta skola $12,078

2. ALD Rengėjų grupė yra grąžinusi $ 2,000 paskolą
gautą iš ALB Krašto Valdybos, bei $3,000 paskolą, 
gautą iš ALB Sydney Apylinkės Valdybos.
Iš Australijos Lietuvių Fondo gauta paskola $16,000

grąžinta $2720,
likusi skola $13,280.
3. Šis atskaitomybės aktas papildo ir patikslina 31.5.2001 surašytą 

preliminarinį atskaitomybės patikrinimo aktą.

ALB Sydney Apylinkės Kontrolės komisija

(parašas) (parašas) (parašas)
(V Patašius) (A. Reisgys) (V. Šliogeris)

Gerb. Redakcija,

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybos nutarimu, prašytume 
paskelbti Jūsų laikraštyje ALD 2000 
Sydnėjuje ataskaitą, kurią parengė 
Sydnėjaus Apylinkės Kontrolės komisija.

Prie skelbimo ALB Krašto Valdyba 
norėtų pridurti, kad:

ALB Krašto Valdyba dėkoja ALF, už 
sutikimą sumokėti ALD 2000 m. Sydnėjuje 
padarytus nuostolius.

ALB Krašto Valdyba laikosi nuomonės, 
kad ateityje ALD komitetai turėtų nusiųsti 
sąmatą Krašto Valdybai patvirtinti.

ALB Krašto Valdyba palaikys glaudžius 
ryšius su Adelaidės komitetu, ruošiant kitas 
ALD Adelaidėje

Su pagarba,
Eglė Taurinskienė 
ALB KV sekretorė

Atsigaut sustojo Pijus 
Prie medelio paupyje 
Kombinzoną permazgoti, 
Nusimaydyt, numiegoti; 
Drabužėlį greit perplovęs 
Ant šakos čia pat padžiovė.

Įspūdingas Vilniaus 
lenkų ansamblis

Sydnėjuje
Neseniai Sydnėjaus ir Queensland© 

lietuviai turėjo progos išgirsti ir pamatyti 
Australijoje gastroliuojantį puikų Lietuvos 
lenkų jaunimo Vilenščyznos (Wilenszczyzna) 
ansamblį iš Vilniaus. Visi ansamblio dalyviai 
gražiai kalba lietuviškai, o pats ansamblio 
direktorius yra Jan Mincevičius (Min- 
cewicz), Lietuvos Seimo narys jau trečioj 
kadencijoj. Ansamblio koncertas buvo 
aukšto meninio lygio ir labai profesionaliai 
sustatytas, tai buvo tikrai įspūdingas 
koncertas.

Koncertas prasidėjo Lietuvos didiko 
Mykolo Oginskio pagarsėjusiu polonezu. 
Tai yra burianti melodija, kuri taip pat buvo 
naudota kaip leitmotyvas neseniai 
sukurtame Andzaj Vajdos filme "Ponas 
Tadas” pagal Adomą Mickevičių, neseniai 
rodytą Australijos kinuose ir per televiziją. 
Ši melodija sukūrė atmosferą visam 
koncertui. Daugelis šokių atrodė labai 
lietuviški ir tarp dainų buvo galima rasti 
ištisų lietuviškų dainų frazių. Buvo ir 
specifiniai lietuviškų dainų ir šokių

Pasiplukdęs iki valiai, 
Išrėpliojo iš upelio, 
Apsidairęs jis sukliko: 
“Kombinzono nebeliko! 
Marškonius mano geruosius, 
Nukniaukė iš pat panosės!

If REDAKCIJOS PAlTO Ii REDAKCIJOS PAiTO

Pataisymo atitaisymas
Mūsų Pastogės 29-tam numery psl. 8 

skaičiau ALB-nės Kr-o V-bos pirmininkės 
Birutės Prašmutaitės pataisymą klaidos, 
kad Isolda Poželaitė-Davis vienintelė 
lietuvė Australijoj pagerbta Australijos 
Ordino (Order of Australia) Nario 
(Member-AM) titulu.

Rizikuodamas pedantiškumo ar savi
garbos kaltinimų priminsiu, kad ir man 
buvo suteikta AM pagerbimas 1999 metais, 
bei DLK Gedimino Ordino medalis tais 
pačiais metais - už mano darbą tiek su 
Australijos, tiek su Lietuvos Diabeto 
Asociacijom.

Įtariu, kad gali būti dar daugiau 
Australijos lietuvių su AM pagerbimu, nors 
AO ar AC (Companion) laipsnio 
pagerbimų gal ir nesam nusipelnę savo 
gretose, nebent krašto apsaugos personalo 
tarpe.

Šia proga pakartosiu jau anksčiau 
iškeltus du mano pasiūlymus, kas liečia 
oficialius mūsų tautiečių pagerbimus:

1.Drąsiai garsinkime Lietuvos vardą 
Australijoj, siūlydami/nominuodami Aus
tralijos Ordino pagerbimams Australijos 
lietuvius, nusipelniusius visuomeniškoj 

Lietuvos lenkų jaunimo “Wilenszczyzna” ansamblis iš Vilniaus

lietuviškuose tautiniuose rūbuose. 
Programoje dalyvavo 12 šokėjų ir 16 
dainininkų, kurie dažnai pakeisdavo 
spalvingus kostiumus, su puikiai suderinta 
įrašyta muzika. Publika tokio aukšto lygio 
koncertą retai iš Lietuvos gauna. Gaila, kad 
buvo mažai reklamos apie šį koncertą, taip 
kad mažai lietuvių turėjo progos 
pasidžiaugti tokiu gražiu koncertu. Sydnė
juje ansamblį pasveikino Sydnėjaus 
Apylinkės Valdybos pirmininkas, dr. 
Vytautas Doniela, o Sydnėjaus Lietuvių

Kalba su savim Pijušas: 
“Jei pagausiu aš tą vagį, 
Tai tikriausiai jo nemušiu.” 
Ir išvydo staiga žmogus: 
Stovi pievoje kengūra, 
Kombinzoną jo pavogus. 

veikloj. Pagerbimams vertų asmenų mūsų 
bendruomenėje yra nemažai. Reikia tik 
siūlyti! Dokumentacijos blankai gaunami 
per

Honours Secretariat 
Government House 
Canberra ACT 2600, 
arba skambinti 1800 552 275. Pateikus 

siūlymą, pats rinkimo procesas yra tiek 
objektyvus, tiek formalus.

2. ALB-nė galėtų pasirūpinti sudarymu 
sąrašo visų pagerbtųjų Australijos lietuvių 
per virš 50 metų mūsų gyvenimo 
Australijoj. Visai tiktų tokią “Garbės lentą” 
skelbti mūsų spaudoj, ar bent ją įamžinti 
ALB-nės Krašto Valdybos/Tarybos 
protokoluose ir atitinkamomis progomis ją 
papildyti. (Tada gal nekiltų tokių klaidų 
kaip kad skatino šį mano laišką). Dar 
toliau: pagerbtuosius Australijos lietuvius 
ALB-nės Krašto Taryba galėtų formaliai 
paminėti per suvažiavimus, vykstančius AL 
Dienų metu. Tokie oficialūs pagerbimai už 
formaliai įvertintus nuopelnus neprivalo 
slėptis už lietuviško tradicinio kuklumo. 
Priešingai!

Pagarbiai,
dr.A. V. Stepanas, AM

klubo vardu direktorė - Ramona 
Zakarevičienė, įteikė klubo marškinėlius 
ansamblio pagrindinei solistei Natalijai 
Sosnowskai ir choreografei Leonardai 
Klukowskai.

Ansamblis “Wylenszczyzna” lankėsi 
Brisbanėje ir pagal gautą žinią iš Gold 
Coast gyvenančių p.p. Songailų, jiems taip 
pat patiko.Šiame koncerte dalyvavo 
neseniai susituokę Algis Bumeikis su 
žmona Halina, dabar gyvenantys Auksinėje

Kengūrėlė, kaip atrodo, 
Dulkei uodegą parodė: 
“Koks to gyvulio greitumas, 
Priekyje motoro dumia, 
Nušvilpus mano drabužį 
Nepabėgsi, tu rupūže!”

__________ Stasio Montvido eilės ir piešiniai
Mūsų Pastogė Nr. 32, 2001.08.13, psl. 5
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Dešimtasis NSW vaikų festivalis

Pirmoje eilėje iš kairės: Tiani Kalėda, Nerija Rupšytė, Natalija Lee, Emilija Rupšytė, 
antroje eilėje : Kasandra Kalėda, Mantas Zegeris, Ramona Ratas-Zakarevičienė ir 
Jonatanas Lee

Liepos 21 dieną, šeštadienį, Sydnė- 
jaus lietuvių bendruomenės jaunimas ir 
skautai buvo pakviesti dalyvauti pirmame 
renginyje Annual Children’s Festival,
kuris vyko Sydney Maritime Museum 
patalpose. Šis festivalio pirmasis renginy?
buvo lyg repeticija prieš pagrindinę 
šventę, kuri vyks rugsėjo 22 <L, šeštadienį
Bankstown Paul Keating Park (o jeigu 
būtų lietus, programa bus perkelta į Civic 
Centre salę). Nedalyvaujant mūsų

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

Tęsmys, pradžia MPNr. 1-32

Ten per atdarą langą stebėjau vokiečių 
vaikus apleidžiant mokyklą. Klausydama 
mokytoją šaukiant juos vardais kas rytą, aš 
per laiką žinojau juos visus.

Liza turėjo ilgas kasas. Hans buvo 
aukštas ir liesas. Man nepatiko Fritz, nes 
jis piktai stumdė kitus vaikus. Inga buvo 
storoka mergaitė, raudonais žandukais, 
kuri galėjo išmesti sviedinį aukščiau negu 
berniukai. Ten taip pat buvo Adolf, 
Hermann, Margaretha... Jie visi buvo mano 
slapti draugai. Aš dažnai svajojau kaip 
smagu būtų žaisti su Inga ir Liza ir įspirti 
Fritz į koją. Bet niekada neišdrįsau jų 
užkalbinti, nes jie buvo vokiečiai.

Kvapas skanios sriubos skverbėsi per 
praviras duris, primindamas man Frau 
Schwartz. Ji irgi yra vokietė. Kaip yra, kad 
ji pasidalino savo pakietėliu su mumis? To 
negalėjau niekaip suprasti. Man sukosi 
galva ir aš jaučiausi lyg sumišus. Buvo tiek 
daug klausimų, kuriuos aš negalėjau 
atsakyti. Aš jaučiausi lyg būčiau bedugnėje, 
kuri skyrė mano lenkų ir rusų draugus nuo 
dviejų vokiečių šeimų, kurias aš buvau 
pamilus.

Staiga sustaugė sirena. Kaip išgąsdinta 
avių banda, mes pametėm viską ir 
nusiritom laiptais, bėgdami į Herr Kohl 
rūsį. Ten aš vėl susitikau Juri ir Zosę. Tarp 
cypiančių ir sprogstančių bombų aš 
pagalvojau kaip tai gali būti, kad jie atėjo į 
to neapkenčiamo vokiečio rūsį? Bet kur 
kitur jie galėjo pasidėti? Ką kitą mes visi 
begalėjom daryti?

MES IŠLIKOM GYVI
Šiom dienom, tik išgirdę sireną, visi 

bėgom į Herr Kohl rūsį' Nei vienas iš mūsų
.'v..'.’.- •
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jauniausiųjų tautinių šokių grupei, skubiai 
ieškojome jaunimo, kuris atstovautų 
lietuvius šiame renginyje. Ir suradome 
(juos pamatysite nuotraukoje).

Po iškilmingų kalbų gausiai susirin- 
lEtisiuš šokiu “Kepurinė” pasveikino mūsų 
mergaitės, apsirengusios lietuviškais 
tautiniais rūbais. Po jų pasirodė Bankstown 
arabų bendruomenės vaikų grupė, kuri 
padainavo vieną dainą. Programa taip ir 
baigėsi. Nedalyvaujant kitų tautų 

nebenusirengdavo einant miegoti. Buvo 
naktų, kad turėjome miegoti per visą naktį 
slėptuvėje, nes oro alarmas tęsėsi 
nesustodamas. Vieną ketvirtadienio 
popietę mama grįžo iš burmistro įstaigos 
su šypsena ant veido, rodydama mums 
maisto korteles. “Atrodo, kad nežiūrint 
dabartinės padėties, mes visi galėsim 
numarginti po vieną Velykinį margutį. Aš 
ką tik parsinešiau korteles šešiems 
kiaušiniams.”Bėkim greitai į krautuvę 
nusipirkti jų,” brolio akys nušvito iš 
džiaugsmo. “Dabar... Ttioj... Dabar...” 
sesuo šokinėjo, susijaudinus. “Gerai sakot 
Paskubėkim,” mama pritarė, kišdama 
maisto korteles atgal j kišenę, šoko bėgti 
paskui mus laiptais žemyn. Neužilgo mes 
atsiradom švarioje, mažoje to kaimelio 
krautuvėje, kuri kvepėjo dr. Oetker vaniles 
cukrum ir kitais prieskoniais. Mama 
išdidžiai paklojo maisto korteles krautuvės 
savininkui. “Eier... Bitte, Eier...” Bet 
nuplikęs, senstelėjęs pardavėjas pasižiūrėjo 
į mus nusišluostydamas rankas į žiurstą ir 
palingavo galva. “Keine Eier... Keine 
Eier... Alles ausverkauft...” Koks buvo 
mums nusiminimas. Apsisukę, ardami 
nosim žemę, palikom krautuvę. Pakeliui 
namo susitikom Frau Schwartz. “Jau 
nebėra kiaušinių krautuvėje... Viskas 
išparduota...” mano nusiminęs brolis 
skundėsi.

Mūsų draugiška kaimynė grįžo su 
mumis kartu namo, mėgindama išaiškinti 
kur kitur dar galima jų gauti. Bet kaip 
visada, mums reikėjo bobutės pagalbos. 
“Vaikai, ateikit pas mane. Frau Schwartz 
man sako, kad yra viena krautuvėlė kitam 
miestelyje, tik už poros kaimų, kuri tebeturi 
kiaušinių pardavimui. Rytoj yra Didysis 

atstovams, kad ir kuklus buvo mūsų 
pasirodymas, tačiau nesijautėme blogai 
atstovavę lietuvius. Be kitų nusipelniusių 
NSW skautų vadovų kalbų, labai įdomiai 
dalinosi savo įspūdžiais apie gyvenimą 
Australijoje garsus krepšininkas Razor
backs komandos kapitonas Derek Rucker 
(jis žino Lietuvos krepšininkus).

NSW skautai dalyvauja vaikų 
festivaliuose jau dešimti metai, todėl 
festivalio programoje daug vietos skiriama 
skautų veiklai, tokiai kaip: lempų darymas, 
lipimas siena, rankdarbiai, savigynos meno 
demonstravimas, virvių tiltas, savos tautos

“Kepurinę” šoka Emilija Rupšytė, Natalija Lee, Nerutė Rupšytė, nusisukusi, stovi 
Kasandra Kalėda.

Penktadienis ir viskas bus uždaryta, bet 
šeštadienį kas nors iš mūsų gal galės ten 
nueiti juos nupirkti,” bobutė išvertė mums.

Šeštadienio rytą šilti saulės spinduliai 
ant pagalvės pažadino mane. Aš nusukau 
galvą nuo jų, pasiraižydama lovoje. Juk jau 
šeštadienis. O kas eis pirkti kiaušinių? 
Perbėgo man mintis. Išsirangius iš lovos, 
apsidairiau. Mano tėvas jau buvo išėjęs į 
darbą, mama skalbė baltinius, o bobutė 
triūsė virtuvėje. Brolis su sesute dar 
tebemiegojo. “Mama, šiandien jau yra 
šeštadienis. Ar galiu eiti pirkti kiaušinių? 
Esu tikra, kad aš rasiu kelią ten. Juk man 
jau keturiolika metų. Ar galiu eit?” ir vos 
spėjus pagalvoti apie virtą kiaušinį, man 
pradėjo bėgti seilės. “Aš nežinau, Ale. Ten 
yra gan ilgas kelias,” ji suabejojo. “Prašau, 
mama... Prašau leist..” “Hm... Gal ir gali...” 
ji nenoromis sutiko, paduodama man 
kiaušiniams korteles su pinigais. “Ačiū, 
mama,” aš sušukau apsidžiaugus, kišdama 
juos į kišenę ir nieko daugiau nelaukus 
išbėgau.

Pakeliui susitikau savo lenkutį draugą. 
“Ei, Tadek. Aš einu kiaušinių pirkti į kitą 
miestelį.” “Palauk manęs. Aš eisiu su tavim. 
Mes irgi dar nenusipirkom jų,” jis šūktelėjo, 
bėgdamas namo pasiimti maisto kortelių. 
Diena buvo saulėta ir šilta. Pakeliui ten, 
mes turėjom pereiti tiltą per greitkelį. Aš 
nustebau pamačius du artilerijos pabūklus 
po tiltu. “Tadek, ką jie čia daro?” “Ale, tu 
amžinai nieko nežinai ir nesupranti. Tie 
pabūklai yra priešlėktuvinės patrankos, 
kurios važinėja šituo greitkeliu, šaudy- 
damos į priešo lėktuvus mus apginti nuo 
jų.” “Tadek, aš galvojau, kad tu nekenti 
vokiečių. Argi tu nežinai, kad tie lėktuvai 
yra vokiečių priešai? Aš tavęs irgi niekada 
nesuprantu.” Mano lenkutis draugas nieko 
neatsakė. Tik paspyręs akmenį, nubėgo 
tiltu žemyn į kaimelio pusę, kurį mes 
turėjom praeiti prieš pasiekiant miestelį su 

kultūros parodėlės, išdėstant eksponatus ant 
stalų, tradicinis meninės programos 
pasirodymas. Pagrindinė ir didžiausia 
problema - kaip sukviesti kuo daugiau 
mūsų skautų ir gražiai atstovauti lietuvius. 
Mes esame gyvi šioje daugiatautėje šalyje, 
tą ir pademonstruokime, kaip poetas 
Bernardas Brazdžionis sako: “...aš čia 
gyva...”

Labai kviečiame visus tėvelius, skautus 
ir bendruomenę padėti vaikams pasiruošti 
šiam festivaliui ir gausiai jame dalyvauti

J. Dambrauskienė

Ramonos Ratas-Zakarevičienės nuotr.

kiaušinių krautuve. Aš pasekiau-jį; 
prisimindama mano tėvo pasakojimus. 
“Tėti, kodėl tie lėktuvai meta tiek daug 
bombų aplink mūsų kaimelį?” “Geras 
klausimas, Ale. Iš tikrųjų šitie bombonešiai 
turi daug svarbesnius uždavinius atlikti Jie 
yra pakeliui subombarduoti tiltus, šovinių 
fabrikus ir įvairius didelius miestus. Bet kai 
vokiečių priešlėktuvinė artilerija pradeda 
šaudyti į juos, jie yra per sunkūs, kad galėtų 
pakilti virš jų sviedinių. Sumažinti svorį, jie 
pradeda mėtyti savo bombas kur papuola 
iki pakyla aukščiau.”

Mes vos pasiekėm pirmą kaimelį kai 
sirenos pradėjo staugti. Abudu pasimetėm 
ir pasileidom bėgti Pusiaukelyje, sustojom 
prie namo, kur per atdarą langą išgirdom 
garsų radijos pranešimą, įspėjantį apie 
artėjančius priešo lėktuvus. “Achtung, 
Achtung.. Visi bėkit į slėptuvę... Atskrenda 
didelis būrys priešo lėktuvų...” Tadek ir aš 
pasižiūrėjom viens j kitą, nežinodami ką 
bedaryti. Radijo pranešimas buvo grasi
nantis ir nebuvo jokios abejonės, kad jie 
greitai artėja. Iš išgąsčio, pradėjau drebėti. 
“Ką mes dabar darysim, Tadek?” “Gal 
bėkim greitai į miestelį nusipirkti kiaušinių 
prieš prasidedant šaudymams ir 
bombardavimams?” Tadek paragino mane. 
“Gal taip ir darykim,” aš sutikau su juo ir 
pasileidom bėgti ta linkme. Bet netrukus 
patekom į srovę žmonių, skubančių link 
mažo, supilto kalnelio, po kuriuo buvo 
didelė slėptuvė. Visi grūdosi, stum- 
dydamiesl bandydami kuo greičiau patekti 
į vidų per dideles duris. Tas man priminė 
karvių bandą tėvo ūkyje, kai jos pradėdavo 
zylioti užpultos bimbalų. Išgirdusi ūžimą 
artėjančių bombonešių ir žinodama kaip 
jie mirtinai kanda, drebėjau nenustodama 
iš baimės. Su Dievo pagalba, Tadek ir aš 
buvom įstumti į slėptuvę. Viduje kabėjo 
pora mažų šviesos lempučių.

(bus daugiau)
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Paskaitęs MP laikraštyje Nr. 26 ir Otto 
Schrederio klaidingą aprašymą apie mane 
ir lietuvių namus Geelonge esu priverstas 
duoti teisingą atsakymą.

Visiškai nesuprantama, kodėl Otto 
Schrederis rašo kaip buvęs bendruomenės 
veikėjas, kiek aš žinau, dar esi “Lithuanian 
Geelong Community Inc.” valdyboje, tai 
nerašyk, kad buvęs.

Mes, Geelongo lietuviai pažįstame 
Otto Schrederį kaip darbštų, ramų, 
bandantį sugyventi su visokių pažiūrų bei 
religijų žmonėmis. Neteisybę rašyti ir 
kaltinti J. Gailių, kuris nuo 1949 metų 
Kūčių organizavimo ir jau 35 metai 
pirmininkauja įvairioms organizacijoms, 
čia nėra tavo būdas, kyla abejonės dėl 
straipsnio autoriaus.

Rašai, kad 1971 ir 1972 metais buvau 
Namų didinimo komitete, tai yra netiesa,
1970 m. gale aš su Šeima išvažiavau į 
Europą 7 mėnesių atostogoms, o sugrįžus
1971 m. pradžioje radau Sąjungos valdybos 
nutarimą, kad Apylinkės Valdyba perėmė 
Lietuvių Namų užbaigimo darbus ir 
labdaros organizaciją, pakeičiant anksty
vesnius įstatus. Protokolų knygos psl 58, 
1971 m. vasario 17 d.

Rašote, kad J. Gailius sukūrė Geelongo 
Lietuvių Sąjungą, tai tikra neteisybė. 1958 
m. balandžio 2 d. visuotiname ALB 
Geelongo Apylinkės susirinkime, 
pirmininkaujant A+A Bačinskui ir sekr. 
A. Bratanavičiui, priimti Sąjungos Įstatai; 
už balsavo 37 asm., susilaikė 5 asm. ir 
vienas buvo prieš. Anais laikais buvo tokia 
tvarka, organizacijai norint turėti 
nekilnojamą turtą.

Aš buvau išrinktas į Sąjungos Namų 
Tarybą 1969 m. sausio 19 d., vadovaujant 
Apyl. Pirm. A+A dr. S. Skapinskui. 
Sąjungos protokolų knygoje psL 38, 1969 
m. liepos 20 d. protokolas parodo, kad yra 
susimokėję S-gos mokestį 114 asmenų po 
du dolerius nuo asmens.

O. Schrederis rašo, kad Sąjungos

Rašykime teisybę
nebuvo, bet pats kandidatavai į Valdybą ir 
likai kandidatu, ateik, duosiu paskaityti 
protokolą psl. 44-tas protokolų knygoje.

Sunku suprasti, kaip O. Schrederis 
įvertina sugyvenimą ir pagal kokį atliktą 
darbą? Pamini tik septynis pirmininkus, 
kad aš, būk tai, nesugyvenau. įdomu, kodėl 
J. Gailiaus planai buvo priimti, patvirtinti 
ir įgyvendinti, o Juozui Gailiui vadovaujant 
išleista $7.330.49. Už tuos pinigus tada 
buvo galima nupirkti tris žemės sklypus, tai 
pagal šių metų kainas būtų apie $150.000. 
Dar visas darbas, didinant namus, buvo 
atliktas savanoriškai ir su tūkstančiais 
darbo valandų, o tas viskas buvo atlikta tik 
per daugumos lietuvių dosnumą ir talką 
Aš nesiskundžiu nei vienu buvusiu 
pirmininku, mano pasiūlymą priėmus ir 
susirinkimui pritarus, per metus buvo 
atliktas milžiniškas darbas statyboje. 
Reiškia buvo sugyvenimas, gal ir buvo 
nuomonių skirtumas. Anksčiau nebuvo 
“Lithuanian Geelong Community Inc.” 
kurią įregistravo S. Šutas, bet įstatų dar 
nesulaukiau.

Aš noriu paklausti O. Schrederį kaip 
Jūs jaustumėtės atėjęs į Lietuvių Namus ir 
radęs juos užimtus pašalinių žmonių, tave 
kaip organizacijos pirmininką niekina, 
triukšmauja, negana to dar bando prie 
organizacijos santaupų prieiti, arba 
nepripažįsta kitos organizacijos Kontrolės 
komisijos.

Šitas nesugyvenimas atsirado tik su 
dabartiniu pirmininku, bet ne su pačia 
valdyba.

O. Schrederis rašo, būk tai, nelabai 
bendradarbiavau su Jumis, čia tik keletas 
pavyzdžių: Lietuvai atgavus Nepriklau
somybę, baliuje““ Pagalba Lietuvai” 
gėrėjaisi, kad baliaus vakare peršokome 
$10.000; tai garbė Geelongui ir Bendruo
menės pirmininkui. J. Gailiui tarpi
ninkaujant iš Sąjungos narių atėjo 
palikimai iš A+A Juozo Rapkausko - 
paradinės durys už $10.000 ir Algirdo 

Karpavičiaus - $2.000 langams, o Sąjungos 
valdyba apmokėjo $2.000 už priekines 
verandos duris, dar nesudegė - stebuklas.

Gal dabar laikraščio skaitytojams ir O. 
Schrederiui bus labiau aišku, kad Sąjungos 
valdyba drabstėsi doleriais, bet ne purvais.

Kas liečia žargonišką Lietuvių Namų 
aprašymą tikrai pasibaisėtina, net nerasta 
reikalo paminėti Statybos komiteto 
pirmininkus. Tik šitų žmonių pasišventimu 
ir A+ A VI. Ivaškevičiui pirmininkaujant 
ALB valdybai galėjome tą atsiekti. Aš gerai 
žinau, nes buvau Statybos komiteto 
sekretorius ir ruošėme atidarymui.

O. Schrederis net neparašo teisingą 
įrašą marmuro lentoje, nueiki į sudegusius 
namus ir pasitikrink; tenai nerasi įrašyta 
128 DOURO ST, NTH GEELONG, VIC 
3215. Niekas adresų nerašo memorialinėje 
lentoje. Rašai, kad Lietuvių Namai sudegė 
lapkričio 27-tą 1997 m., bet tikrumoje 
sudegė 1997 m liepos 23 d,, kaip tik dabar 
suėjo keturi metai ir vis dar sklypai 
neparduoti neša nuostolį, prarandant 
palūkanas. Australijos lietuvių aukos 
Lietuvių namų atstatymui Geelonge, 
neturėtų būti panaudotos kitam tikslui

Ar nebūtų gražu atsiklausti aukotojų ir 
pinigus pervesti Valdovų Rūmų atstatymui 
Vilniuje? Būtų garbė ir pasididžiavimas 
Australijos lietuvių bendruomenei, 
Geelongui ir jos pirmininkui S. Šutui

Lietuvių namai Geelonge buvo 
pastatyti ne bizniui, bet TĖVYNEI 
PRISIMINTI, TĖVŲ KALBAI IR 
PAPROČIAMS PALAIKYTI.

Geelongo lietuviai anais laikais 
sugebėjo pastatyti namus, o dabar 
piniginiai stiprūs apsimokėti savo 
pareikalavimus.

Šitas mano pasisakymas yra paskutinis 
ir daugiau nekreipsiu dėmesio į klaidingą 
polemiką

Su pagarbą
□

Juozas Gailius

Sveikiname

Buvę sydnėjiškiai Algis Bumeikis ir 
Halina Lagarde susituokė 2001 metų 
birželio pabaigoje. Dabar jie gyvena 
Auksinėje Pakrantėje (Gold Coast).

Sveikiname ir linkime daug laimės 
Aliui ir Halinai Bumeikiams.

MPinf.

(f------------------
Visi užsienio lietuvių tautiniai 

ansambliai, chorai ir Šokių grupės 
kviečiamos dalyvauti

ni-doje Pasaulio 
lietuvių dainų

2002 m. liepos 4-7 dienomis 
Vilniuje.

Informaciją teikia Daraus Polikaitis, 
7318 Ticonderoga Rd., Downers 
Grove, IL 60516 USA, tel: 1630241 
0074; fax 1630 2410075, 

e-mail: ldpolikaitis@ atLnet
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Š.m. liepos 1-os dienos rytą, slaugos 
namuose “Glenbum Private Nursing 
Home”, Drumcondra, Ona, gavusi 
paskutinį patepimą, seselių ir slaugių 
priežiūroje užmerkė akis amžinam poilsiui. 
Lapkričio 4-tą Onai būtų suėjęs 93-čias 
gimtadienis. Galbūt nėra nuostabu, kad 
Ona sulaukė gražaus amžiaus, gyveno 
katalikiško mokymo pagrindais, darydama 
visiems tik gera ir lankydama Šv. mišių 
pamaldas sekmadieniais.

Ona Dargvainytė, gimimo žemaitė, 
išvydo pasaulį 1908 m. lapkričio 4 d. su 
dvynuku broliu Povilu, kurio trys vaikai 
gyvena Lietuvoje su šeimomis Kelmės 
rajone ir Klaipėdoje, o brolio Juozo sūnus 
Petras - Mažeikiuose.

Onos tėvai Juozas ir Zofija gyveno 
Žemaitijoje, Saulaičių kaime, Kelmės 
rajone ir valdė 80 ha. ūkį su gražiu mišku. 
Šiai dienai būk tai vienas didelis ąžuolas 
dar yra išlikęs, prie kurio Ona ir kiti broliai 
bei seserys praleido vaikystę, maudėsi 
šalimai esančiame ežere.

Dargvainių šeimą sudarė keturi broliai: 
Stasys, Ignas, Juozas, Povilas ir dvi seserys 
- Jadvyga ir Ona. Dargvainytės motina 
Barkauskaitė kilusi iš dvarininkų šeimos, 
turėjo net bajorų kilmės dokumentus.

Kaip ir daugelis iš mūsų, bijodami 
komunistinės santvarkos ir rusų okupacijos, 
pasitraukė į Vokietiją motina Zofija,

A. A. Onai Dargvainytei 
dukros Ona ir Jadvyga, sūnūs Ignas ir 
Stasys, o atsiradus galimybei, emigravo į 
Australiją 1949 m. Čia atlikę sutartį 
persikėlė gyventi į Geelongą, pasistatė 
namą Victorijos gatvėje, kur visi keturi 
gyveno ir vienas kitą prižiūrėjo, kol 
atsisveikino su šiuo pasauliu.

Pasilikę broliai Lietuvoje Povilas ir 
Juozas daugkartų komunistų valdžios buvo 
persekiojami ir kankinami dėl pabėgusios 
šeimos.

Dargvainių Šeima palikuonių čia 
nesugyveno, o Ona savo mirtimi užvertė 
paskutinį lapą Australijoje.

Po seserš Jadvygos laidotuvių, Ona apie 
šešerius metus gyveno vieną savarankiškai 
namuose. Ją prižiūrėjo a. a. E Andriukonis 
ir M. Andriukonienė kol, pagaliau, namas 
buvo parduotas iš varžytinių. Po insulto 
Ona buvo patalpinta į ligoninę, o sveikatai 
pagerėjus - į slaugos namus “Brooklyn 
House”, kuriuose laikas nuo laiko ją 
aplankydavo lietuviai kunigai, ypatingai 
kun dr. P. Dauknys.

Susilaužius klubą, paguldyta miesto 
ligoninėje, o sveikatai pagerėjus perkelta į 
jau minėtus slaugos namus, kur ir užsibaigė 
jos gyvenimo siūlas, o Dargvainių šeimai 
prisiminti, pastatytas penktas lietuviško 
stiliaus antkapis.

Laidotuvės įvyko liepos 5 d. Šv. Petro 
ir Povilo bažnyčioje, gedulingas apeigas 

atliko vietos kun. Kevin Garry, o prieš 
pamaldas sukalbėtas rožančius. Atsis
veikinimo žodį tarė Juozas Gailius, pami
nėdamas Onos ir Dargvainių šeimos įnašą 
katalikų bažnyčiai, kur Ona ilgus metus 
talkininkavo parapijos namams ir išreiškė 
padėką slaugos namų personalui. ALB 
Apylinkės valdybos vicepirmininkas 
Kajatonas Starinskas išreiškė gilią užuo
jautą artimiesiems ir giminėms Lietuvoje.

Karstas palydėtas į Rytų kapines, o 
atlikus kitas apeigas ir pasimeldus, ant 
karsto uždėtas geležinis kryžius, kurį 
motina buvo atsivežusi iš Lietuvos ir prie 
kurio šeima melsdavosi Paskutiniu laiku 

A +A Raišai Forostenko-Patašienei
mirus, užjaučiame sūnų Paul, dukterį Oksaną ir jų šeimas.

Canberros Lietuvių bendruomenės
Sąjungos valdyba

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 
Funerals of Distinction

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

kryžių saugojo M. Andriukonienė ir 
giedant “Mariją Marija” kaistas nuleistas.

Brangi, Onute, aš tave penktadienį 
aplankiau, o tu man galva palingavai, kad 
atsisveikini, nes jau nebuvo sveikatos ištarti 
žodį. Niekados nesiskundei savo likimu, 
buvai ištikima bažnyčiai ir Dievui

Ilsėkis Ramybėje plačioje dangaus 
karalystėje.

□

Juozas Gailius
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Savaitės dienomis nuo 4.00 vai.
Šeštadieniais ir sekmadieniais bei šventadieniais nuo 12.00 vai. 

ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

/XiLstftilijns Lidiniij Jaunimo Sųjunija hiecia \isus 
-bus fatilasliskas

BALIUS
Saturday, September 1st, 2001

' Šeštadienį, Rugsėjo 1-mą, 2001m
Lietuvių Namuose, 44 Errol St, North Melbourne

Ispamšfą muzikantai
Vakarienė, pyragai ir kava

Gėrimai perkami prie baro
BOOKINGS $45

Audrius Skeivys - 0403 233 628

ALB Krašto Valdybos pirmininkei išvykus į PLB suvažiavimą, visais Krašto 
Valdybos reikalais nuo rugpjūčio 9 d. iki rugsėjo 3 d. prašome kreiptis į 
vicepirmininką Balį Stankūnavičių tel. 03 9807 1742, balys s(a hotmail.com, arba 
PO Box 128, North Melbourne VIC 3051.

ALB Krašto valdyba

Atsiprašome
M.P. Nr. 30 straipsnyje “Dieter Adams 

aukštose pareigose” teisinga pavardė yra 
Dieter Adamsas.

MPred.

AK JAU 
SUMOKĖJAI 

“MŪSŲ PASTOGĖS 
FKENUMEKATĄ?

Atsiprašome gerb. M.P skaitytojų už 
30 nr. 5 psl G. Pranauskienės straipsnyje 
“Pasirinkime teisingą atsakymą” įsivėlusias 
klaidas.Straipsnio pradžioje, septynio
liktoje eilutėje iš viršaus skaityti: ...Mišrių 
šeimų atstovai gali kalbėti...

L Nurodant radijo valandėlės transliacijos 
iką skaityti: - ...kiekvieną antradienį, 5 
valandą vakaro, SBS lietuviška radijo 

Valandėlė yra transliuojama 93.1 FM 
bangomis.

M.B redakcija

Dėmesio, dėmesio!!!

“11-th Baltic Studies in Australia Conference” įvyks 
Geelonge, spalio 5-7 dienomis.

Smulkesnė informacija bus skelbiama vėliau, sekite spaudą.
ALB Krašto Valdyba

Rugpjūčio 26 d. 1 vai. p.p. į mažąją Klubo salę kviečiami visi Sydnėjaus 
Lietuvių organizacijų pirmininkai (ar jų įgaliotiniai) dalyvauti pasitarime, 
sprendžiant bendrus rūpimus klausimus ir bendradarbiavimo santykius.

Sydnėjaus Lietuvių Klubas.

Minėsim Valančių |
i Šie metai yra paskelbti jo ekscelencijos vysk Motiejaus Valančiaus metais, i 
. Geekmgo lietuvių senjorų skautų Židinys rugpjūčio mėn. 19 d. 1 vai. po pietų 
j ruošia vyskupo Valančiaus pagerbimą.

Jis įvyks Geelongo Lietuvių namuose, Pettitt Park, Beauford Avė, Bell Post I 
| HiU, 1-mą vaL po pietų. |
| Programoje: Irtos Mikėnienės paskaita. Po paskaitos - trumpa programėlė. | 
| Po to pietūs. Kviečiame visus lietuvius atvykti ir pagerbti šį didįjį Lietuvos patriotą, j

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

(P.0. BOX 205, BANKSTOWN NSW 1885) 
Tdf.: 97081414 Fax: 97964962 

www.fittwanfanduiMinMHi

VALGYKLOJE 
Jūsų atsilankymo laukia 

Šeimininkė Regina 
Išbandykite naujus patiekalus: 

Žemaitiškus ir kitos rūšies blynelius...
PAKEISTOS DARBO VALANDOS:

Penktadieniais nuo 6.00 iki 9.00 
Šeštadieniais nuo 1130 iki 2.00 ir nuo 6.00 iki 9.00 

Sekmadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vaL

Rugpjūčio 12 d. 2.00 vai 
LITERATŪRINĖ POPIETĖ 

A. LANDSBERGIO KŪRYBOS PRISTATYMAS

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

NARIAI PRAŠOM UŽSIMOKĖTI METINĮ NARIO MOKESTĮ

Nariu ir svečių inftxmadjai.

Parduodu
Rookwood kapinių Lietuvių sekcijoje 

parduodama vieta. Norintys įsigyti, 
prašome skambinti Valei Boguslauskienei 
tel 9649 8819 po pietų nuo 3 iki 9 vaL 
vakaro.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame p. 

Kazimierui Butkui už dosnią 500 dol 
auką našlaičiams sušelpti Lietuvoje.

Sydnėjaus Lietuvių katalikų 
Kultūros draugija

Vaikai, tėvai, seneliai ir kaimynai nuoširdžiai kviečiami atvykti

įLėtių teatrą.
Statoma lietuviška pasaka “Katinėlis ir gaidelis”,
praves Mergelė Uogelė Sydnėjaus Lietuvių klube spalio 1 (L, 
ilgojo savaitgalio pirmadienį 2 vai p.p.
Suaugusiems įėjimas $5, vaikams veltui

\\^ Pelnas skiriamas Australijos Lietuvių Fondui. Rengėjai Jj

• Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos draugijos •
• metinis susirinkimas •
• įvyks š.m rugpjūčio 26 d., sCkmanrenj, 2 vai. p.p. *
• Lietuvių Klube Bankstowne. •
• Kviečiame visas draugijos nares ir prijaučiančias kuo skaitlingįau dalyvauti. *
•Bus renkamas nario mokestis ir priimamos naujos narės. •
• Pb susirinkimo vaišinsimės kavute, pyragais ir pabendrausime •
• SLMSG d-jos valdyba •

Ilgametei virtuvės Seimininkei Genei Kasperaitienei, besigydančiai ligoninėje po 
operacijos, linkime geros sveikatos ir greito pasveikimo.

Sydnėjaus Lietuvių klubas
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Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 

Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga
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Tel.: (02) 9790 2319, Faksas: (02) 9790 3233, E-mail: mpastoge@bigpond.com
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