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XXII Australijos Lietuvių Dienų Atidarymas

Adelaidėje gruodžio 27 dieną Wayville Sports Centre įvykusio Australijos Lietuvių Dienų 
ir Sporto Šventės atidarymo iškilmėse ugnies uždegimo ritualą atliko keturios jaunos 
“vaidilutės”. Lolitos Kalėdos nuotrauka.

'XXiT Lietuvos įvykių apžvalga

Lietuvių literatūros dešimtukas

Rolandas Paksas susitiko su 
ambasadoriais

Vilnius, sausio 15 d. (ELTA). Išrinktasis 
Prezidentas Rolandas Paksas patikino už
sienio valstybių ambasadorius, kad Lietu
va pagal išgales rems JAV ir Europos vals
tybių pastangas užtikrinti taiką bei sta
bilumą pasaulyje, dalyvaus bendrose prog
ramose. Jis pabrėžė užtikrinsiąs pagrindi
nių Lietuvos užsienio politikos krypčių - 
euroatlantinės integracijos, geros kaimy
nystės santykių - tęstinumą.

Susitikime, pasak išrinktojo Prezidento 
atstovo spaudai Aido Petrošiaus, su susi
domėjimu buvo sutiktos R. Pakso mintys 
apie bendradarbiavimą su Rusija. Ukraina, 
kitomis NVS šalimis, pažymėtas aukštas 
Lietuvos reitingas tose valstybėse. Kal
bėdamas apie santykius su Baltarusija iš
rinktasis Prezidentas sakė esąs pasiryžęs 
padėti priartinti šią kaimyninę valstybę prie 
Europos su sąlyga, jei Baltarusija atsižvelgs 
į Europos Tarybos ir demokratinės Europos 
bendruomenės reikalavimus.

Susitikime buvo plačiai aptariamas ir 
palankiai sutiktas išrinktojo Prezidento 
siekis aktyviau atstovauti Lietuvos verslo 
interesams užsienyje, skatinti naujų rinkų 
paiešką.

Japonijos ambasadorius Lietuvoje 
Shohei Naito pakvietė Rolandą Paksą ne tik 
vizitui, bet ir poilsiui į savo šalį.

Rusijos Dūma pateiks sąskaitą 
Lietuvai?

Rusijos Dūmoje Audito rūmams buvo 
pavesta paruošti dokumentą, pagal kurį 
bus įvertinta, kiek Latvija, Lietuva ir Estija 
yra skolingos Rusijai. Apytiksliai, Baltijos 
valstybėms gali būti pateikta 60 milijardų 
dolerių sąskaita. Dokumentas turi būti 
parengtas iki vasaros, kai Lietuva, Latvija 
ir Estija pabandtys gauti Europos Sąjungos 

palaikymą Rusijai pateikiant kolektyvinį 
ieškinį dėl okupacijos. Rusų projekto 
autorius - latvių kilmės plkn. Viktors 
Alksnis.

Baltijos valstybės jau senokai pabrėžia, 
kad iš Rusijos reikėtų išsireikalauti kom
pensacijų už okupacijos žalą. 2000 metų 
vasarą Lietuvos Seime buvo oficialiai pri
imtas sprendimas pareikšti Rusijai 20 mlrd. 
dolerių dydžio pretenzijas. 2000 metų 
gruodžio mėnesį 15 mlrd. dolerių dydžio 
pretenzijos buvo pareikštos Estijoje. Pana
šūs procesai šiuo metu vyksta ir Latvijoje. 
Dabartinį Rusijos Dūmos žingsnį galima 
suprasti kaip “atsiskaitymo revanšą”.

Nutrūks “Laisvoji Europa”?
Šiuo metu JAV Kongrese svarstomas 

2004 metų biudžeto projektas, kuriame 
numatyta sumažinti asignavimus “Laisvės/ 
Laisvosios Europos” radijui. Jeigu šie pla
nai bus įgyvendinti, numatoma uždaryti 5- 
6 Prahoje įsikūrusias šio radijo redakcijas, 
įskaitant ir lietuvišką skyrių. Taip pat turė
tų būti nutrauktos laidos Estijai ir Latvi
jai. Iš viso “Laisvės/Laisvosios Europos” 
radijas transliuoja programas 25 kalbomis.

Biudžetiniai metai JAV prasideda spalį, 
todėl yra tikimybė, kad radijo mažinimo 
planai bus įgyvendinti jau šią vasarą. 
“Laisvosios Europos” radijo koresponden
tai Vilniuje buvo įspėti apie tai, kad darbo 
tikriausiai neteks nuo šio birželio.

“Laisvosios Europos” radijo laidoms 
lietuvių kalba transliuoti per metus reikia 
maždaug 1 milijono JAV dolerių (apie 3.3 
mln. litų). Šiuo metu keliolikos žurnalistų 
Prahoje ir Vilniuje grupė per dieną parengia 
beveik dviejų valandų programas, kurios 
transliuojamos per Lietuvos nacionalinį 
radiją ir Žinių radiją.

1951 metais įsteigtas “Laisvės/Lais
vosios Europos” radijas laidas lietuvių kai-

Visuotinis Lietuvos rašytojų suvažia
vimas įvyko pernai metų gale. Tačiau kar
tu jis buvo pirmasis lietuvių rašytojų su
važiavimas naujajame tūkstantmetyje. 
Susidarius tokiai ypatingai progai, suva
žiavimui buvo pasiūlytas atitinkamai ypa
tingas darbas, būtent, atrinkti geriausių XX 
amžiaus lietuvių rašytojų dešimtuką.

Dešimties geriausių praėjusio amžiaus 
rašytojų dešimtukas. į kurį buvo pasiūly
tos 124 rašytojų kandidatūros, galiausiai 
pagal surinktus balsus išsirikiavo taip:

L Justinas Marcinkevičius
2. Salomėja Nėris
3. Vincas Mykolaitis - Putinas
4. Vincas Krėvė - Mickevičius
5. Balys Sruoga
6. Bernardas Brazdžionis
7. Maironis
8. Sigitas Geda

9-10. Juozas Tumas - Vaižgantas
9-10. Jonas Aistis
Rašytojų suvažiavimas turėjo atlikti ir 

kitą svarbią pareigą, būtent, slaptu balsa
vimu nuspręsti, kam skirti naujai įsteigtą 
Lietuvos rašytojų sąjungos premiją.

Kandidatų sąrašas LRS premijai gauti 
buvo sudarytas Lietuvių literatūros ir tau
tosakos institute. J jį patekę aulesrie:. spe
cialistų nuomone, labiausiai nusipelnė 
lietuvių literatūrai per pastaruosius ketve
rius metus. Galutiniame sąraše (abėcėlės 
tvarka) atsidūrė Vytautas Bložė, Petras 
Dirgėla, Ričardas Gavelis, Sigitas Geda, 
Leonardas Gutauskas, Vanda Juknaitė, 
Justinas Marcinkevičius, Marcelijus 
Martinaitis, Sigitas Parulskis ir Renata

Šių metų Lietuvos Respublikos biudžetas
LR Seimo priimtame 2003 m. biudžete 

pagrindiniai skaičiai yra tokie: numatomos 
2003 m. nacionalinio biudžeto pajamos - 
11.092 mlrd. Lt (6.8% didesnės nei šiemet), 
išlaidos - 12.406 mlrd. Lt (7.7%), valstybės 
biudžeto pajamos - 9.545 mlrd. Lt, išlaidos 
- 10.857 mlrd. Lt.

Planuojamas biudžeto deficitas siekia 
1.312 mlrd. Lt, jis sudarys 2.4% progno
zuojamo BVP.

2003 m. šalies biudžetas vadinamas 
eurointegracijos biudžetu - nemažai lėšų 
kitais metais bus skirta Lietuvos adminis
traciniams gebėjimams stiprinti rengiantis 
narystei Europos Sąjungoje. Vien pasiren
gimo narystei ES ir NATO darbams finan
suoti kitais metais numatyta 262 mln. Lt 
daugiau nei šiemet.

Krašto apsaugai kitais metais iš visų 
šaltinių numatoma skirti 1.074 mlrd. Lt (2% 
BVP), o vien iš valstybės biudžeto - beveik 

ba pradėjo transliuoti jau 1975 metais. Iš 
Washington’o transliuojamos “Amerikos 
balso” lietuviškos laidos kol kas išlieka.

Išgirdę naujienas apie numatomą “Lais
vosios Europos” radijo lietuvių kalba už
darymą, Lietuvos politikai sujudo ir jau 
pasiuntė raštą JAV Kongresui. LR Prezi
dentas Vildas Adamkus parašė laišką ir JAV 
Prezidentui George W. Bush.

Susijungs?
Maždaug 13 000 narių turinti Tėvynės

Justinas Marcinkevičius.

Šerelytė. Didžiulis akademiko Justino 
Marcinkevičiaus autoritetas tarp kolegų 
kitiems nominantams ir vėl nepaliko vilčių; 
10 000 Lt premija bei diplomas įteikti 
Justinui Marcinkevičiui.

Suvažiavimo metu taip pat paaiškėjo, 
kurie lietuviai autoriai yra labiausiai skai
tomi dabartinėje Lietuvoje. Šitas sąrašas 
buvo sudarytas pasinandojant informacija 
iš bibliotekų, nes jos registruoja skolina
mas knygas. Taigi, dabar labiausiai skaito
mi lietuviai autoriai yra: Romualdas Gu
tauskas, Justinas Marcinkevičius, Vytau
tas Račickas, Edmundas Malūkas, Juozas 
Aputis, Jurga Ivanauskaitė, Jurgis Kun
činas, Tomas Venclova, Sigitas Geda, Juo
zas Erlickas. “MP” inf.

950 mln. Lt (95 mln. Lt daugiau nei šie
met). žemės ūkiui - atitinkamai 925.9 mln. 
(188 mln. daugiau) ir 684.3 mln. Lt (28 
mln. daugiau).

Asignavimai viešajai tvarkai ir visuo
menės apsaugai 2003 m. sieks 1.056 mlrd. 
Lt (75.2 mln. daugiau nei šiemet), sociali
nei apsaugai - 687.2 mln. Lt (34.3 mln. 
daugiau), sveikatingumui ir kultūrai - 
277.9 mln. Lt (26 mln. daugiau), sveikatos 
priežiūrai - 689.5 mln. Lt (90 mln. 
daugiau), švietimui - 1.143 mlrd. Lt (58.2 
mln. daugiau).

“Kitų metų biudžetas nėra nei labai ge
ras, nei labai blogas - toks, kaip visada 
prie socialdemokratų. Nematau šiame biu
džete jokios strategijos - kitais metais gy
vensime taip, kaip gyvenome iki šiol. Tai 
sąstingio, o ne ambicingo veržimosi į prieki 
biudžetas ”, - tokia konsevatoriaus Andriaus 
Kubiliaus nuomonė. “MP” inf.

sąjunga (Lietuvos konservatoriai) siūlo 
beveik keturis kartus gausesnei Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių sąjungai 
(LPKTS) tapti jų partijos sekcija.

LPKTS pirmininkas, Seimo narys Po
vilas Jakučionis pripažino, kad konserva
toriai jam neformaliai yra siūlę suvienyti 
partijas, tačiau politiniai kaliniai ir trem
tiniai norėtų užsitikrinti, kad jungtinėje 
partijoje turės frakcijos teises.

Nukelta į 2 psL
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

♦ Sausio 12 d. Buenos Aires mirė 76 metų 
generolas Leopoldo Galtieri, Argentinos 
diktatorius 1981-83 metais. 1982 m. jo va
dovaujama Argentina jėga užėmė D. Brita
nijos koloniją - Falklandų-salas - nesitikė
dama rimto pasipriešinimo iš silpstančios 
imperijos. Galtieri diktatūra žlugo, Argen
tinai skaudžiai pralaimėjus karą prieš Mar
garet Thatcher vadovaujamą D. Britaniją.
♦ Sausio 14 d. ciklonas Ami nuteriojo 
Fidži salas, ypač daug žalos padarydamas 
Vanua Levu salai. Žuvo bent 15 žmonių, 
dar 12 dingę be žinios.
♦ Sausio 16 d. Jungtinių Tautų inspekto
riai, ieškodami Irake nedeklaruotų uždraus
tų masinio naikinimo ginklų, užtiko 12 
cheminio karo tuščių raketinių sviedinių 
Ukhaidu ginklų sandėlyje. Irako vyriausybė 
neigia šio radinio svarbą. Ginklų inspekto
riai taip pat rado dokumentinės medžiagos, 
liečiančios uždraustų atominių ginklų vys
tymo bandymus.

JAV tęsia savo karinių pajėgų koncen
travimą Irako kaimynystėje, nekreipdamos 
dėmesio į organizuojamas taikos demons
tracijas JAV ir užsienyje.
♦ Sausio 19 d. JAV gynybos ministras sa
vo vyriausybės vardu pasiūlė Irako prezi
dentui Saddam Hussein imunitetą nuo bylų 
Tarptautiniame teisme dėl karo nusikalti
mų, jei Saddam Hussein sutiktų savanoriš
kai atsisakyti pareigų ir išvyktų į užsienį 
visam laikui. Tuo būdu būtų išvengta karo, 
kuris gali privesti prie visiško Irako su
naikinimo.
♦ Šiaurės Korėjai tarsi tęsiant pasiruoši
mą gamintis atominius ginklus, ją mėgina 
atkalbėti su siūlymais JAV ir artimi kai
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Atkelta iš 1 psL
P.Jakučionio nuomone, į Tėvynės są

jungą įsiliejantys politiniai kaliniai ir trem
tiniai galėtų .sustiprinti konservatyvesnį
jį partijos sparną, simboliškai siejamą su 
jos dabartiniu lyderiu Vytautu Landsbergiu. 
Jam yra rengiamas naujos partijos senjorų 
sekcijos lyderio postas. Sausio viduryje vy
kusiame Tėvynės sąjungos tarybos posė
dyje Vytautas Landsbergis pareiškė arti
miausiame partijos suvažiavime perduosiąs 
jos vairą kitam lyderiui. (BNS)

Minėjimas Klaipėdoje
Klaipėda, sausio 15 d. (ELTA). Sausio 

15 d. sukako 80 metų, kai po 1923-iųjų 
sukilimo Klaipėdos kraštas buvo prijung
tas prie Lietuvos. Kai kurie istorikai šį įvy
kį vertina kaip drąsiausią lietuvių žingsnį 
tarpukario metais. Istorikai pažymi ir vė
lesnę politinę sukilimo reikšmę. 1945 me
tais Stalinui nekilo abejonių, kad šis kraš
tas priklauso Lietuvos socialistinei respub
likai, nes iki Vokietijos užkariavimo jis 
priklausė Lietuvai. Neatmetama galimybė, 
kad, be 1923 metų sukilimo, Klaipėdai ta
pus laisvuoju miestu, Sovietų sąjunga jį 
būtų traktavusi kaip bendrą Kaliningrado 
dalį, tad sunku pasakyti, ar Lietuva dabar 
turėtų priėjimą prie jūros.

Minint 80-ąsias metines, nuo pat ryto 
Klaipėdoje vyko šiam jubiliejui skirti 
renginiai. Juos 8 valandą pradėjo visose 
Klaipėdos miesto ir apskrities mokyklose 
surengta istorijos pamoka. Vėliau sausio 
15-osios įvykiai paminėti prie buvusios 
prancūzų prefektūros dabartinėje Teatro 
aikštėje. Be to, Mažosios Lietuvos istorijos 
muziejuje pradėjo veikti istorinė paroda 
“Kova dėl Klaipėdos. 1923-ieji”, uosta
miestyje taip pat surengta ir vieša diskusi
ja “Klaipėda 1923-2003. Laimėjimai ir 
praradimai”. Joje pakviesti dalyvauti žino
mi istorikai, politikai, visuomenės atstovai.

Po žuvusiųjų pagerbimo prie paminklo,
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mynai. Šiuo reikalu ten lankėsi ir Austra
lijos delegacija.
♦ Nesibaigianti sausra padarė didžiulę 
žalą Australijos žemės ūkiui. Dabar dėl tos 
pat sausros darosi neįmanoma sustabdyti 
miškų gaisrų siautėjimą ir apginti nuo 
liepsnų audrų tiek pavienias sodybas, tiek 
didesnes vietoves. Sausio 17 d. dėl artė
jančios ugnies sienos Snieguotuose Kal
nuose evakuota Thredbo vietovė. Sekančią 
dieną evakuoti ir kiti garsieji žiemos sporto 
centrai Australijos Alpėse.

Sausio 18 d. ugnies audra dėl smarkaus 
vėjo netikėtai greitai įsiveržė į Australijos 
sostinės Canberros priemiesčius ir juos 
nuniokojo. Sunaikinti 402 gyvenami namai, 
žuvo 4 žmonės,. 260 sužeisti, perpildytos 
ligoninės. Sugadinta Canberros kanalizaci
jos valymo stotis, dalis miesto neturi elek
tros. Visiškai sunaikinta pasaulinio garso 
Mount Stromlo observatorija su 5 telesko
pais, sunaikinti stebėjimų rezultatai.
♦ Sausio 19 d. Beverly Hills, Kaliforni
joje, australe Nicole Kidman buvo pripažin
ta geriausia 2002 metų kino aktore. Ji lai
mėjo “Golden Globe” apdovanojimą už 
įtikinančiai atvaizduotą rašytoją Virginiją 
Wolf kino juostoje “The Hours”.
♦ Buvęs Serbijos prezidentas Milan Milu- 
tinovič sutiko pasiduoti Jungtinių Tautų 
karo nusikaltimų teismui Hagoje. Ten jam iš
kelta byla dėl jo vaidmens Kosovo konflikte.
♦ Italijos chirurgai tvirtina sėkmingai iš
gydę vėžį 48 metų amžiaus paciento kepe
nyse. Kepenys buvę išpjauti, iš jų pašalinti 
14 auglių, tada kepenys vėl buvę “perso
dinti”. Paskutiniai tikrinimai neradę jokių 
vėžio žymių. □ 

skirto 1923 metų sukilimo dalyviams, jubi
liejų Dramos teatre vainikavo respublikinis 
moksleivių vokalinių grupių festivalis “Fan
tazija”. Iškilmingas minėjimas-koncertas 
vyko ir Klaipėdos muzikiniame teatre.

Vilniaus bankas bėdų neturi
Vilnius (NK). Sausio 20 d. Seimo pirmi

ninkas Artūras Paulauskas susitiko su Lie
tuvos banko valdybos pirmininku Reinol
dijumi Šarkinu ir Vilniaus banko valdybos 
pirmininku Juliumi Niedvaru. Jis norėjo iš
siaiškinti, kokių padarinių Vilniaus bankui 
turėjo paskleisti gandai apie neva nestabilią 
jo padėtį ir kaip Lietuvos bankų sistema pa
sirengusi kritinėms situacijoms.

Abu banko vadovai informavo, kad 
Vilniaus banke dirbtinai bandyta sukelti 
kritinė situacija bankui pastebimos įtakos 
nepadarė. Kai kurie gandų išgąsdinti ir in
dėlius atsiėmę klientai jau sugrįžta, atsi
randa naujų. Vilniaus bankas ir toliau valdo 
beveik pusę Lietuvos paskolų bei indėlių 
rinkų ir išlieka didžiausiu bei pelningiausiu 
šalies banku. Pasak R. Šarkino, bankų rin
koje konkurencinė kova pakankamai didelė, 
tačiau net "teorinio šanso bankrutuoti Vil
niaus bankas neturi. Problema baigta, nes 
jos apskritai nebuvo

J. Niedvaro nuomone, nuo gandų nie
kas nėra apsaugotas. Tai, pasak jo, tam tikrų 
“juodųjų technologijų” elementas, tačiau 
jis negalėjo padaryti didesnės įtakos, nes 
scenarijus buvo nepakankamai gerai pa
rengtas -jis nesirėmė jokia konkrečia deta
le. Seimo pirmininkas užtikrino banko va
dovus, kad specialiosioms tarnyboms bus 
pavesta iki galo ištirti gandų kilmę ir nu
statyti jų šaltinius, nes tokios “juodosios 
technologijos” turi tikslą kenkti ne tik kon
krečiam bankui, bet ir žmonių pasitikėjimui 
valstybe. Tai rimtas signalas ir visiems, kad 
tokioms dirbtinai sukeltoms krizinėms si
tuacijoms jie turi būti pasirengę.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGT1C biuleteniais.

ŽVILCfMT
Pasisako Bendruomenės nariai

Spaudos klausimu
Vytautas Doniela

(Skaityta ALB Krašto Tarybos sesijoje, 
2002 gruodžio 28 d.)

Bendruomenės spaudos reikalas darosi 
kaskart opesnis. Normaliai spauda išsilaiko 
iš prenumeratorių bei skelbimų, tačiau kai 
Bendruomenės narių gretos pastebimai re
tėja, mažėja ir prenumeratorių skaičius, o 
tai reiškia, kad kartu didėja finansinės prob
lemos. Prieš geroką dešimtį metų “Mūsų 
Pastogė” turėdavo virš tūkstančio prenume
ratorių. Prieš keletą metų jų buvo apie 800, 
bet, deja, palengvėle pagausėjo invalidų 
pensininkų, kuriems laikraštis visgi tebe
buvo siunčiamas iš geros valios; pagausėjo, 
deja, ir beviltiškų skolininkų. Bandant ma
žinti išlaidas ir todėl sugriežtinant siuntimą, 
prenumeratorių skaičius dabar krito iki 700, 
gyvenančių Australijoje, priedo beveik pus
šimtis gyvenančių kitur ar laikraštį gaunan
čių mainais. Reikia pabrėžti, kad surenka
mas prenumeratos mokestis nebepadengia 
net pusės laikraščio leidimo išlaidų. Metų 
viduryje prenumerata buvo pakelta nuo 55 
iki 65 dolerių. Buvo nusiskundimų, kad per 
brangu, betgi reikia pastebėti, kad “Mūsų 
Pastogė” tebėra žymiai pigesnė už tokio 
pat dydžio latvių ir estų savaitraščius, ku
rių prenumerata artėja prie 100 dolerių su
mos. Pagaliau, jei prenumeratoriui vienas 
numeris kainuoja apytikriai 1 doleris 20 
centų, vien paštui iš tos sumos tenka tarp 
40 ir 50 centų, o nuo Naujų Metų pašto 
išlaidos vėl pakils.

Vieno “Mūsų Pastogės” numerio išlei
dimas kainuoja apie 1500 dolerių. Metinės 
išlaidos sudaro iš viso apie 75 000 dolerių. 
Taigi, jei prenumerata padengia tik ne
pilnai pusę leidybos išlaidų, iš kur “Mū
sų Pastogė” išsilaiko? Šiek tiek surenkama 
iš skelbimų ir užuojautų - ir didelis ačiū 
skaitytojams, kurie supranta jog “Mūsų 
Pastogei” jie padeda sveikindami ir užjaus
dami. Didelė padėka tiems, kurie atsiųsda
mi prenumeratą prideda 5, 15, 35 ar net 
100 dolerių. Per pastaruosius dvejus me
tus tokios aukos yra išties vaizdžiai pa
gausėjusios. Labai didelė padėka ir organi
zacijoms, kurios laikraštį paremia šimtais 
ar keliais šimtais dolerių, o štai Canberros 
Bendruomenė ir Australijos Lietuvių Fon
das neseniai suteikė po $ 2 000. Negalima 
užmiršti ir vieno dosnaus, bet anoniminio 
rėmėjo, kuris beveik reguliariai įmeta, taip 
sakant, vieną kitą tūkstantį ir laikraštį ati
traukia nuo duobės krašto. Per pastaruo
sius kelerius metus laikraštį gelbėjo vienas 
didokas palikimas, bet jis, deja, šiemet 
išseko, o kitas pažadėtas 10 000 dolerių 
palikimas dar nėra užtikrintas. Taigi, 
sunaudojant palikimus sunyksta ir atsar
gos kapitalas. Kaip jau “Mūsų Pastogėje” 
rašyta, atsargos kapitalas šiemet sumažėjo 
nuo 23 000 iki 8 000 dolerių.

Kaip tik ši padėtis ir verčia apie “Mūsų 
Pastogės” reikalus kalbėti ALB Krašto Ta
rybos suvažiavime. Pirmiausia, svarbu su
prasti, kad “Mūsų Pastogė” yra Bendruo
menės laikraštis. Tiesa, kad formaliai laik
raštį leidžia LB Spaudos Sąjunga, kuri yra 
inkorporuota institucija, bet šis atskyrimas 
nuo ALB yra formalus ir buvo padarytas 
norint iš principo apsaugoti pačią ALB. 
Nes jei “Mūsų Pastogei” grėstų koks nors 
netikėtas finansinis pavojus ir jos leidėjas 
LB Spaudos Sąjunga nebūtų inkorporuo
ta su ribota atsakomybe, visa atsakomybė 
tuo atveju kristų ALB Krašto Valdybai, ku
ri ilgą laiką juk buvo tikroji “Mūsų Pa
stogės” leidėja. Daug kas prisimins, kad pa
čioje pradžioje ir ilgai po to “Mūsų Pastogė” 
buvo tiesioginis ALB Krašto Valdybos lei

dinys, už “Mūsų Pastogės” finansus daug 
metų buvo atsakinga Krašto Valdyba, ir per 
Tarybos suvažiavimus ataskaitą už “Mūsų 
Pastogės” finansus duodavo kaip tik Kraš
to Valdybos iždininkas. Toks susi
tvarkymas “Mūsų Pastogei” buvo patogus 
ir net naudingas, nes “Mūsų Pastogė” bū
tų galėjusi sunegaluoti tik tokiu atveju, jei 
į finansinę krizę būtų patekusi pati ALB. 
Taigi, nuo pat pradžių ryšys tarp ALB ir 
“Mūsų Pastogės” buvo labai tamprus.

Einant prie paramos klausimo, gana aki
vaizdu, kad pati ALB nėra joks turtuolis. 
Juk ir Bendruomenei, žinoma, kyla prio
ritetų klausimas, ką pagal išgales remti 
finansiškai. Kaip tik todėl galima teigti, kad 
savo laikraščio suny kimas ar netekimas Ben
druomenę nepaprastai nuskurdintų. Jei 
kurio nors vieno miesto tautiečius jungia 
Lietuvių Namai ar juos simbolizuojančios 
patalpos, tai viso krašto tautiečius jungia 
kaip tik savas reguliariai pasirodantis laik
raštis. Žinoma, apsisprendimas prioritetų 
atžvilgiu nevisada yra lengvas dalykas. Pi
nigų reikia ir chorams, ir tautiniams šo
kiams, ir sportininkams ir taip toliau. Vie
nok, tokių vienetų gyvybingumui padeda 
sugebėjimas, reikalui esant, išsiversti pa
tiems. Bet kaip gali sau padėti toks daly
kas kaip laikraštis, kuris ir patsai iš esmės 
egzistuoja tik kitų pagalba?

Kalbant apie prioritetus, klausimas gali 
kilti ir kitoje plotmėje, kuri itin būdinga už
sienio lietuviams, būtent: kam padėti pir
moje eilėje - Lietuvai ar savo Bendruome
nei? Australijos lietuviai, kaip ir kiti užsie
nio lietuviai, Lietuvai buvo ir tebėra dos
nūs ir jautrūs. Prieš kelerius metus ankstes
nės Krašto Valdybos pravesta apklausa 
nurodė, kiek šimtų tūkstančių dolerių Aus
tralijos lietuviai pervedė įvairioms Lietuvos 
organizacijoms bei vienetams, - o kiek ir 
dabar (daugumoje asmeniškai) siunčiama 
į Lietuvą, matyti iš “Talkos” apžvalgų, kur 
minima, kad šis bankelis iš Australijos į 
Lietuvą jau pervedė apie 11 milijonų dole
rių. Taigi, verta pagalvoti apie prioritetus. 
Aišku, kad pinigų trūksta ir Lietuvos ligo
ninėms, ir globos institucijoms, ir mokyk
loms, ir taip toliau. Bet Lietuvos mokyk
loms surinkta, sakysim, $5 000 suma yra 
tik mažytis lašas palyginus su Švietimo mi
nisterijos biudžetu, kur vien šiemet švieti
mui skirta 1 143 milijonų litų, panašiai 
Sveikatos apsaugos bei Socialinės globos 
biudžetui skiriama apie 1.5 milijardo litų. 
Taigi, tai tie patys australiški 5 000 dolerių 
įgyja visai kitokią pramę, kai jie bus nebe 
lašas, bet tiesiog gyvasties injekcija savam 
bendruomenės laikraščiui, nes ir tokia 
palyginti nedidelė suma apsaugos jį nuo 
nykimo ar net visiško sunykimo.

Pabaigai: šiame suvažiavime turime 
progą atkreipti dėmesį į savo bendruome
nės laikraščio padėtį. Tinime progą gal net 
išreikšti norą, kad Australijos Lietuvių 
Bendruomenės organai jį remtų kuria nors 
pastovesne forma, nes tada leidėjams 
mažiau reikėtų gyventi tik diena iš dienos 
- kaip kad ne kartą jau yra buvę. Būtų 
pravartu atitinkamai kreiptis ir į Aus
tralijos Lietuvių Fondą kaip į finansiškai 
pajėgesnę ir lietuvybės reikalus supran
tančią instituciją, kartu pripažįstant, kad 
AL Fondas nėra eilinis Bendruomenės pa
dalinys, kuriam galima įsakinėti. Pagaliau, 
svarbu ir savos spaudos sąmoningumas 
organizacijose, ypač kai planuojamas fi
nansų sutelkimas kuriam nors tikslui, ar tai 
Lietuvoje, ar čia Australijoje. Tokiais mo
mentais būtina neužmiršti, kad papildomos 
paramos vertas ir Bendruomenės laikraštis, 
nes jei jis skurs ar nyks finansiškai, gan 
skurdžiai pradės atrodyti lietuvybė Aus
tralijoje, kuri čia taip ilgai ir ištikimai buvo 
puoselėta. Bendruomenės laikraštis yra 
ryškus mūsų visų veiklos veidrodis, kurį 
mato ne tik čionykščiai tautiečiai, bet ir 
lietuviai Lietuvoje - tad šio atvaizdo iš
laikymui skilkime ypatingą dėmesį. □
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Canberroje ugnis kėsinosi ir į Trakų pilį
Rita Baltušytė

“Nežmoniškas karštis, triukšmas ir spro
gimai, ypač žiaurius garsus, panašius į 
šaižų švilpimą, skleidžia medžiai, kai jau 
būna išdegęs Jų kamienas, jie tampa lyg 
pragariškų vargonų vamzdžiu, ” - tokiais 
žodžiais apie gaisrus Canberroje pasakojo 
ten gyvenantis Mindaugas Mauragis.

Ne per seniausiai į užtarnautą poilsį 
išėjusiam mokytojui, kaip ir daugeliui 
sostinės gyventojų, teko pačiam ginti savo 
ir artimiausių kaimynų namus nuo stipraus 
vėjo genamų liepsnų. Ugnis prie Mauragių 
namų buvo priartėjusi per pusantro šimto 
metrų.

Canberros klausytojams skirtai ABC 
radijo programoje kas penkiolika minučių 
pradėjus skelbti pavojaus signalą ir skai
tyti pranešimą apie nepaprastos padėties 
įvedimą. Mindaugas įkopė į netoliese esan
tį kalnelį pasižiūrėti, kas darosi.

“Pamačiau kaimynus su kibirais, 
kastuvais, šlapiais skudurais bandančius 
užgesinti degančių lapų gumulus, kuriuos 
vėjo gūsiai akimirksniu permeta šimtų 
metrų atstumu”, - pasakoja Mindaugas. - 
“Aš parėjęs namo apsivilkau vilnonius

Jaunimo koncertas senimo akimis
Myliu jauną žmogų, linksmą, nerūpes

tingą skausmo ir rūpesčių nesurakintą gy
vastingu žvilgsniu ir drąsa einant į nežinomą 
ateitį. Džiaugiuosi jų nuostabiu sielos verž
lumu išreiškiant savo pomėgius, talentus. 
Jaunimo pasirodymų visuomet nuoširdžiai 
laukiu. Mūsų lietuviškasis jaunimas tikrai 
talentingas - žvilgterėjus programom matosi 
įvairumas: muziką dainos, šokiai, deklama
cija ir vaidinimas. Puiku!

Scenai atsiskleidus (40 min. pavėlavus), 
pirmasis pasirodė Max Sankauskas iš Ade
laidės, kuris saksafonu laisvai atliko “Plaisir 
d’Amour” (g. Martini). Pažanga didelė - kles- 
tėk! Vėliau išgirdome Andrių Laurinaitį (taip 
pat iš Adelaidės), puikiai valdant trimitą ir 
atliekant “Air Gai” (G.P. Berlioz), akompa
nuojant tėveliui A. Laurinaičiui.

Saba Sankauskaitę ir Darių Kubilių (abu 
iš Adelaidės) esame jau anksčiau girdėję ir 
džiaugėmės jų kasmetine pažanga. Saba fleita 
atliko “Cinq pieces Brevis”, o Darius smuiku 
- “Concerto No 22 in A minor” (Viotti). Su 
džiaugsmu klausėmės sielą glostančių garsų 
ir tylomis linkėjome jiems gražios ateities. 
Daug darbo turėjo patirti Nemira Masiulytė- 
Stapletoą akompanuodama beveik visiems 
muzikos atlikėjams. Lietuvių Dienosjai buvo 
labai darbingos, todėl mes visi esame jai dė
kingi užjos “neužkastus” talentus.

Šokio menas - taip senas, kaip ir pats 
žmogus, amžių bėgyje išsivystęs įvairiomis 
formomis. Kaip kalba ir muziką taip ir šokiu 
žmogus išreiškia savo džiaugsmą ilgesį, ne
rimą ir net atpasakoja savo įvairius išgyve
nimus. Raminta Kymantaitė (Melboumas) 
savo šokyje “Diamonds are a girl’s best 
friend”, ne tik puikiai atrodė (tikra Marilyn 
Monroe), bet ypač grakščiais judesiais 
atvaizdavus nelaimingą kino žvaigždę, 
užbaigė... ar neužbaigė? Visvien, buvo kuo 
pasigėrėti. Kitas šokis Ramintos su Stefute 
Mačiulaityte “Have a look at what a good 
night’s sleep can do” parodė lakią šokėjų 
vaizduotę sukuriant komišką šokį. Publika 
atsilygino gausiu plojimu.

Talentingoji Saba Sankauskaitė ne tik 
groja, bet ir šoka labai lanksčiai ir gyvai. Ji su 
savo studentėmis visus linksmino šokiu 
“Move dance be Bom”. Šokio choreografė C. 
Underdown. Neatsiliko ir vyriškoji giminė - 
sušoko taip vadinamą “Lithuanian rap 
classic”. Laukėm Gintaro Radzivano talento 
sublizgėjimo, bet šį kartą jis liko kuklus ir 

marškinius, apsimoviau ilgomis kelnėmis, 
apsiaviau stipriais batais, užsidėjau odi
nę kepurę - su plonesniais rūbais neįma
noma iškęsti karščio. Tuomet pasiėmęs na
minių rakandų išėjau kaimynams padėti.

Reikia labai atidžiai žiūrėti, kad pa
matytum rūkstantį ugnies kamuoliuką ar
ba kur nukrito žiežirba. Ypač svarbu sau
goti namo stogą — pats mačiau, kaip nei iš 
šio nei iš to užsiliepsnojo ir netrukus iki 
pamatų sudegė namas, buvęs gerokai toli 
nuo gaisro vietos. Žmonės tiesiog nepa
stebėjo ant stogo užnešto degančio lapo ar 
smilkstančios skiautelės. ”

Užsilipęs ant savo namo stogo Min
daugas išvalė vandens nutekėjimo latakus 
ir vamzdžius nuo perdžiūvusių lapų, ap
laistė stogą vandeniu, paskui kieme aplais
tė malkų stirtą, laikomą žiemos vakarais 
židiniui užkurti, sudrėkino kieme augančius 
medžius, žolę, tvoras.

Apie antrą valandą po pietų juodiems 
dūmams užgožus dangų, Mindaugas dar 
kartą užlipo ant stogo, šį kartą su skait
meniniu fotoaparatu, ir nufotografavo tolu
moje liepsnojanti Mount Taylor. Pasižiū
rėjus į nuotrauką atrodo, lyg ji būtų daryta 
vidury gūdžios nakties. Beje, lauke stove- 

leido Giriui Antanaičiui parodyti savo ga
bumus. Šios rūšies šokį lietuviškoje scenoje 
matome pirmą kartą.

Kaip prošvaistė po linksmybių sūkurio, su 
deklamacija išniro Vidas Kubilius (Adelaide). 
Aiškia, gražia lietuvių kalba jis padeklamavo 
ištrauką iš “Gedimino sapnas” (B. Sruoga). 
Ausiai taip malonu ir širdžiai taip gera - mūsų 
vaikai (ne anūkai) kalba lietuviškai ir taip 
nuoširdžiai, taip vaizdingai. Ačiū, Vidai.

Šokią muzikos ir žodžio atsvarai Mel
boumas pasirodė su daina, \blio Melbourne 
jaunimui - talentų netrūksta. Tai Gintaras 
Radzivanas, A. Karazija, S. Mačiulaityte, D. 
ir A. Pranskūnai ir R. ir G. Kymantaitės. Tai, 
berods, mūsų jaunosios lietuviškos pajėgos, 
kurios, tikime, šauniai pasirody s po dviejų 
metų Lietuvių Dienose Melbourne.

Štai ir pertrauka. Mąstau apie jaunimo 
pasirodymą. Lyginu su daugeliu pasirody
mų ankstesniais laikais. Laikai keičiasi, 
keičiasi ir mūsų jaunimas. Jie visi linksmi, 
nerūpestingi, nesijautė nerimo ar sielvarto 
mūsų likimą nes jaunajai kartai ir tėvynės 
sąvoka, kad ir geriausiu atveją yra tik pri
mestinė, perduota tėvų žodžiais, pamoky
mais, palaikoma gražiomis mūsų tradicijomis. 
O juk žmogaus jaunystė yra apdovanota ne
rimu, ieškojimu naujų idėjų ir diriguojama 
turimos aplinkos ir laiko.

Antroje programos dalyje gausiu plojimu 
sutinkame Antaną Zakarauską ir Aurelijų

Gintaras Radzivanas ir Rimas Statkus.

jęs Mindaugo automobilis sekmadienio ry
tą buvo absoliučiai juodas nuo suodžių.

Šlapiais skudurais, kastuvais ir kitais 
namų rakandais Mindaugas ir jo kaimynai 
su ugnimi savo priemiestyje kovojo iki pat 
nakties. “Kai ugnį sustabdėme, pasidžiau
giau, kad gerai, Jog nenukentėjo Trakų 
pilis, ” - pasakė jis. “Ją iš mano garažo jau 
buvome išvežę į Cockington Green minia
tiūrų parką. ”

Kalba eina apie Mindaugo Mauragio 
įgyvendintą Canberros lietuvių skautų su
manymą sukurti Trakų pilies maketą, kuris 
vasario 22 dieną bus iškilmingai atidengtas 
turistų gausiai lankomame Cockington 
Green miniatiūrų parke netoli Canberros.

Nuotraukoje - Mindaugas Mauragis prie Trakų pilies maketą

Nauja ALB Krašto Valdyba Sydnėjuje 
pareigomis pasiskirstė-sekančiai?* y

Pirmininkė - Lolita Kalėda
Vicepirmininkė - dr. Liuda Apinytė-Popenhagen
Specialių projektų vadovas -Vincas Bakaitis
Iždininkas - Arminas Sepokas
Sekretorė - Daina Sliterytė MP inf.

...........
Vertindami ilgus metus, praleistus Lietuvių Bendruomenės labui, 

sveikiname garbingą ilgametę Bendruomenės veikėją, Australijos Lietuvių 
Bendruomenės garbės narę

Oną t^aužienę
sulaukusią garbingo 99 metųjubiliejaus, kuris sutampa ir su Australia Day.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba
■ -..........—- .................

Šliavą. Akompanuojant Nemirai Stapleton A 
Zakarauskas mums paskelbė dievišku garsu, 
kad ir šiandien dar lyg girdisi,“Naglio arioso” 
(iš operos “Vaiva”) ir širdžiai taip gera, taip 
gaivu. Publikai garsiai plojant, jis dar pa
dainavo “Mergužėle brangi” (S.Šimkus) ir 
“Vidurnakty'” (VKairiūkštis). Gražiai atro
dantis solistas elgėsi labai profesionaliai. 
Intarpuose A Šliavas paskaitė “meilės laiš
kus” - “Gėlės iš šieno” (K. Binkis), “Senama
diški jausmai” (R. Keturakis), “Mano meilė 
laimingai baigės” (A.Miškinis). Atlikėjas 
pasirinko paprastą skaitymo būdą nuotai
koms pakeisti ir nebandė konkuruoti su 
dainuojančiu talentu. Viskas gražiai derinosi, 
krūtinę glostė šilti ir malonūs jausmai.

Laukėm Geelongo “Gegučių” tautinių 
šokių ir... nieko panašaus! Jie pašoko “Latino 
Sun”, jaunatviškai, modemiškai. Paruoštas B. 
Liebich, tikrai maloni staigmena.

Aplankyti Lietuvą - natūralu kiekvienam 
užsienio lietuviui. Štai Melbourne “Gintaras”, 
viešėjęs Lietuvoje, sugalvojo atvaizduoti savo 
kelionę vaizdelyje “Mes keliaujam į Lietuvą”. 
Tikrai ideali tema - smalsumui sukelti, šyps
nį ištraukti ir jaunystės išdykavime paben
drauti. Aišką Gintaro Radzivano išmąstytas
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Pilies autorius pasidžiaugė, kad jo kū
rinys gerokai prieš gaisrus jau buvo nu
gabentas į parką kur susilaukia didelio su
sidomėjimo, nors projektas dar ir nėra visai 
užbaigtas. Sausio 20 d. statinys bus per
keliamas į neseniai baigtą kurti trijų su puse 
kvadratinių metrų dydžio salą. Pasak Min
daugo. beliko išlieti pilies aikštę, salą apso
dinti, o ežerą pripildyti vandens. Medžiai 
bus tikri - miniatiūrinės kopijos augančių 
Trakų pilies aplinkoje Lietuvoje. Cocking
ton Green miniatiūrų parkas turi viso pa
saulio nykštukinių medžių kolekciją.

Apie tai Mindaugas pasakojo sekmadie
nio popietę, kai didysis pavojus buvo lyg 
praėjęs, tačiau netoli Mauragių namų esan- 

čiame kalnelyje tebe
degė keli medžiai, 
reikėjo juos stebėti ir 
laistyti, kad žiežirbos 
kur neužneštų. Sek
madienį Mindaugas 
namuose liko vienas. 
Jo žmona Rasa buvo 
iškviesta padėti pa
stogės netekusiems ar 
kitaip nukertėjusiems 
nuo gaisrų. Maura- 
giai, kaip ir daugelis 
kitų sostinės gyvento
jų pasisiūlė padėti, 
anot Mindaugo, užsi
rašė savanoriais.

Canberros Lietu
vių Bendruomenės 
pirmininkas Viktoras 
Martišius sakė neturįs 
žinių apie tai, kad 
būtų nukentėjęs kuris 
iš sostinėje gyvenan
čių mūsų tautiečių.

ir gerai pravestas į Lietuvą kelionės montažas. 
Jam tenka didelė pagyra už gerą ir laisvą 
lietuvių kalbos vartojimą (o tai nelengva 
mūsų jauniesiems) ir, rodos, visiems atlikė
jams buvo lengva vaidinti jam režisuojant ir 
pasakojimu diriguojant (vedant) veiksmo ei
gą. Tai aiškiai didelis ir natūralus talentas, 
kuris bus panaudotas ateityje.

Nors jaunimas nešvietė lietuvybės idealo 
sieksniais ir tarpais net jautėsi ciniškas 
požiūris į “lietuvybės” išraišką bet jaunimas 
visuomet yra natūralus. Kaip nuolatos kei
čiasi fizinis pasaulis, tai atsišviečia ir jauno 
žmogaus dvasiniame pasaulyje.

Visą programą gražiai pravedė - lietu
viškai ir angliškai - Jolanta Laurinaitytė ir 
Vidas Kubilius. Dėkingi esame ir koncerto 
koordinatoriui Linui Kubiliui. Žinome, kad 
nelengva yra surinkti ir priprašyti dalyvius - 
ir suvesti visus scenom

O mes, senimas, su nostalgija mintyse, 
palydėję savo jaunas dienas, tik galim pa
kartoti V. Mykolaičio-Putino žodžius:

“Lai siaučia gyvenimas saulėtam šoky. 
Tu skausmą ir juodąją naktį gjedoki ”

E. Varnienė
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Tautodailės parodos pristatymas
Australijos 22-osios Lie

tuvių Dienos Adelaidėje pir
mąjį žingsnį žengė Migra
cijos muziejuje. Čia profesio
naliai pasidarbavo Daina Po
ciūtė su savo drauge Kathryn. 
Jos abi yra šios srities specia
listės. Tad atrinkusios charak
teringus tautinio meno dirbi
nius. skoningai eksponavo 
keliuose kambariuose medžio 
drožinius, gintaro papuošalus, 
lėles, juostas. Velykų margu
čius. Ypač svetimtaučius ža
vėjo (šiuo kalėdiniu laiku) 
šiaudinukais papuošta eglutė; 
gerai apšviestos įvairios figū
rėlės švytravo lyg auksinės.

Viena patalpa buvo užimta 
praeities nuotraukomis. Čia ir 
chorai, ir sportininkai, ir 
teatras, ir demonstracijos... 
Kai kurie turėjo progos pama
tyti save, kaip atrodė prieš 
daugelį metų, kokios Lietuvių
Dienos vyko praeityje, kiek trispalvių ple
vėsavo!

Šio renginio oficialus pristatymas įvyko 
gruodžio 26 dieną. Gerokai prieš 2 vai. p.p. 
jau rinkosi svečiai. Muziejaus pavėsinėje 
visų laukė gaivinantys gėrimai ir skanūs 
užkandžiai. Gerokai įsisiūbavęs lietuviškas 
klegesys aprimo tik p. Janinai Vabolicnci 
OAM atlydėjus Migracijos Muziejaus 
direktorę Mrs. Viv Szekeris ir S. A. Attorney 
- General Mr. Michael Atkinson. Mrs.Viv 
Szekeris pasveikinimo kalboje paminėjo 
ilgalaikę pažintį su mūsų p. J. Vaboliene. 
Ta draugystė,tębėrą,ąbįp.u.sįaį vertinamą ir 
toliaū. tdd hėnud'st'abli/ kad ir šiam ren
giniui buvo suteiktas lietuviams tinkamas 
laikas ir muziejaus erdvė. Sekė p. J. Vabo- 
lienės atidarymo žodžiui pakviestas 
Attorney - General. Geros išvaizdos ir 
skambaus balso ministras atėjo pasidabinęs 
lietuvišku ženkleliu švarko atlape.

Neeilinis vakaras St. Peters Katalikų Centre
AL Dienų proga Adelaidėje gruodžio 27 

dieną Lietuvių Katalikų Centre parodytas 
vieno veiksmo įdomus ir linksmas Antano 
Gustaičio veikalėlis “Sekminių vainikas”.

Žiūrovų prigužėjo pilna salė. Daug sve
čių atvyko iš Sydnėjaus. Mclboumo. Can- 
berros. Geelongo ir kitų vietovių. Visi buvo 
patenkinti, nes veikalas, nukeliantis mus į 
lietuvišką kaimą, buvo paruoštas mums 
visiems gerai žinomo režisieriaus Vytauto 
Opulskio. Vaidinimas prasidėjo punktualiai 
ir. apšvietus sceną, pamatėme gražias kaimą 
vaizduojančias dekoracijas. Tai V. Opulskio 
meniškas nuopelnas.

Savo roles gražiai ir vaizdžiai atliko: M. 
Pečiulienė, A. Dainienė, V. Nekrošius, V.

Daina Pociūtė prie eksponatų Migracijos muziejuje.
Ritos Baltušytės nuotrauka.

Jis labai palankiai atsiliepė apie lietu
vius. įvertindamas lietuvių įnašą į šio krašto 
gyvenimą. (Jo žinioje yra ir “Ethnic Affairs” 
portfelis). Labai iškilmingai nusiteikęs, 
paskelbė Lietuvių Tautodailės parodą atida
rytą. Plojimų audrai aptilus, p. Janina įvy
kio atminimui apdovanojo ministrą gražiu 
medžio drožiniu - lėkštėje namelis su įrašu 
“Kur bakūžė samanota”. Labai nustebęs ir 
nudžiugęs netikėta dovana, ministras tuojau 
panoro angliško vertimo. Muziejaus direk
torei taip pat buvo padovanotas gražus 
medžio drožinys. Dainai Pociūtei talkinusi 
draugė, papuošta lietuviška juosta, net žado 
neteko. Lietuvių Dienų vadovė p. Janina 
pati įteikė Dainai šventės trofėjų, kaip 
“Oskarą” gražiai įgraviruotą.

Apžiūrėję parodą, vėl grįžome į pavė
sinę atsigaivinti ir pasivaišinti, nes Adelaidė 
svečius sutinka šiltai, net per šiltai... Dalinai 
- tai pono Celsijaus kaltė. T.K.

Vencius ir kiti. Viidino daug jaunimo, gražiai 
kalbančio lietuviškai, ir dar daugiau žadančio 
ateityje. Mergaitės, pasipuošusios tautiniais 
sijonėliais, scenoje atrodė labai gražiai. Visi 
vaidino, šoko, dainavo. Armonika pritarė 
muzikantas A Savickas.

Po vaidinimo buvo šaunios vaišės, 
paruoštos Z. Vencienės, J. Nekrošienės.

Katalikų Centras tampa vis veiklesnis ir 
veiklesnis. Prieš keletą metų iš Norwoodo čia 
persikėlė savaitgalio mokykla, o kiek vėliau 
ir vietinis laikraštėlis prisijungė prie baž
nytinio. Turime darbštų kleboną kun. Juozą 
Petraitį MIC, kuris dirba, meldžiasi ir dirba. 
Dirba, bet niekam nesiskundžia...

Antanas Pečiulis

Padėka
Nuoširdžią padėką reiškiu p.p. Alisai Baltrukonienei, Aldonai Butkutei, Monikai 

Sodaitienei, Zigmui Augaičiui, Vladui Bosikiui už atsisveikinimo žodžius, Ritai 
Mačiulaitienei, Birutei Kymantienei ir Melbourne Parapijos chorui už giesmes, 
kun. Egidijui Amašiui už apeigas, lietuvių karių veteranų sąjungai “Ramovė” už 
garbės sargybą, o taip pat ir visiems tautiečiams, kurie susirinko išlydėti į amžinybę 
poetą Juozų Mikštą-Šilainį.

Viva Alekna

Naujieji mokslo metai jau čia pat!
Raginame visą Melbourne jaunimą 

atsiliepti į Victorian School of Languages 
kvietimą įstoti į lietuvių kalbos klases 2003 
metais. Mokslo metai prasidės vasario 8 
dieną. Pamokos vyksta šeštadieniais, nuo 
9 vai. ryto iki 12.20 vai. po pietų. Princes 

Nuotraukoje - dalis 2002 m. lietuvių kalbos mokinių su mokytojom. Stovi iš kairės: 
Rūta Kenny (abiturientų mokytoja), Gražina Kymantaitė, Stefutė Mačiulaitytė, Ieva 
Javičiūtė, Raminta Kymantaitė, Ieva Arienė (mokytoja); atsitūpę: Povilas Birštonas, 
Alanta Skeivytė. Trūksta Giedrės Kellert, Kristinos Mardiyants, Aisvydo Sadausko, 
Manto Vaitkaus.

2003 metų lietuviškų renginių Melbourne
KALENDORIUS

Sausis
2-11 d.d. Rajoninė skautų stovykla (prie Adelaidės)

Vasaris
16 d. Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo minėjimas (ruošia

Bendruomenės Valdyba, teatro salėje)
23 d. Katalikių Moterų D-jos metinis susirinkimas (jubiliejinėje salėje)

Kovas
2d. Kaziuko mugė (ruošia “Džiugo” tuntas, jubiliejinėje salėje)

16 d. Atlikėjų iš Lietuvos koncertas (ruošia Entuziastės, klube)
23 d. Soc. GI. Mot. D-jos metinis susirinkimas (jubiliejinėje salėje)

Balandis
27 d. Melboumo “Dainos Sambūrio” koncertas (teatro salėje)

Gegužė
4 d. Katalikių Moterų Draugijos popietė (jubiliejinėje salėje)

11 d. Motinos Dienos minėjimas (Parapijos Mokykla, teatro salėje)
Birželis
15 d. Gedulo ir Vilties Dienos minėjimas (ruošia Bendruomenės

Valdyba, teatro salėje)
28 d. Mišios už ramovėnus (Bendruomenės kambaryje)

Liepa
6 d. Valstybės Šventės minėjimas (Bendruomenės V-ba, teatro salėje)

Rugpjūtis
16 d. Katalikių Moterų Draugijos metinė šventė (jubiliejinėje salėje)

Rugsėjis
7 d. Tautos Šventė (mišios)

14 d. AL Fondo metinis susirinkimas (bendruomenės kambaryje)
20 d. Melboumo Liet. Klubo metinis susirinkimas (jubiliejinėje salėje)

Spalis
11 d. “Talkos” metinis susirinkimas
12 d. Socialinės Globos Moterų Draugijos popietė (teatro salėje)
26 d. Katalikių Moterų Draugijos popietė (jubiliejinėje salėje)

Lapkritis
16 d. “Dainos Sambūrio” metinis koncertas (teatro + jubiliejinėje salėje)
23 d. Kariuomenės Šventės minėjimas (ruošia Ramovė, teatro salėje)

Gruodis
6 d. “Džiugo” tunto skautų iškyla
7 d. Parapijos Mokyklos mokslo metų užbaigimas (teatro salėje)

Sausis 2004
2-10 d. “Džiugo” tunto stovykla

Hill gimnazijos patalpose, Carlton prie
miestyje. Kas dar nepateikė prašymo, o 
norėtų šiais metais įstoti į kursus, prašom 
kreiptis į Victorian School of Languages, 
Princes Hill Centre, tel.: 9416 0641.

J.Arienė, mokytoja

Nuotraukoje - vaizdelis iš “Sekminių vainiko” (režisierius Vytautas Opulskis). Iš 
kairės: ADainienė, V.Nekrošius, J.Pocius, G.Žilinskaitė, V.Vencius, AStapleton, 
V.Straukas, M.Pečiulienė, L.Beaton.
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•Australijos Aietuoiu^ TDienut aidai:

Atlaidai Adelaidėje
Algis Bučinskas

Tęsinys iš MP Nr. 1-2
Chorai repetuoja, prakaituoja daininin

kai, prakaituoja solistai, o mudu su Jomantu 
iš Geelongo, paskutiniame suole susėdę, 
išsijuosę kritikuojam. Gaila, kad sydnėjiš- 
kiui kolkas nėra kuo girtis.

Vakare Literatūros ir Tautosakos Vaka
ras pritraukė daugiau klausytojų negu ti- 
kėtąsi. Organizatoriai vis stato ir stato dau
giau kėdžių, o pro duris žiūrovai vis eina ir 
eina. Malonu buvo matyti, kiek daug mes 
turime talentingų lietuvių, kurie savo kūry
ba neleido mums prapulti, prasiskiesti 
svetimoje žemėje. O Baltučio pristatytas 
jumoristinis apsakymas apie juoko naudą 
taip paveikė mus, kad publikoje dar ilgokai 
girdėjosi vis pratrūkstantis nuoširdus 
juokas. Tai pridavė vakarui žvalumo. Žavė
jomės poniomis Rita Mačiulaitiene ir Birute 
Kymantiene, kurios visur aktyviai pasirodo. 
Ir duetą dainavo, ir su chorais repetavo. Kur 
tik nueisi, vieną ar kitą, ar abi kartu atrasi. 
Ačiū, Jums ponios, už jūsų gražų įnašą į 
mūsų kasdieninį gyvenimą. Šio vakaro 
rengėjai - Janina Vabolienė, režisierė Elena 
Varnienė ir dekoratorius Vytautas Opulskis 
- tikrai buvo verti pagarbos už puikų 
renginį.

Štai ir Dainų Šventė. Jungtinis choras, 
atgiedojęs Australijos himną, atliko “Su 
dainele” (muzika ir žodžiai Dariaus Gako, 
harmonizuota Justino Aukaus). Abu jauni 
vyrai gimė ir augo Australijoje. Kilo mintis, 
ar nebūtų buvę gražu pakviesti vieną iš jų 
chorui diriguoti šią dainą? Adelaidės cho
ras nors ir silpnas skaičiumi, bet stiprus 
amžiumi ir pajėgumu. Ačiū ištikimiems lie
tuviškos dainos mylėtojams. Choro dirigen
tas Jonas Pocius ne tik drąsus savo darbe, 
bet atsiraitojęs rankoves ir kelnes buvo 
matomas besidarbuojant prie įvairių rengi
nių darbų. Su pagausėjusiu choristų skai
čiumi, vadovaujami Aldonos Scano, gražiai 
pasirodė geelongiškiai. Vėliau išsikalbė
jome, kad jų choras beveik tarptautinis, bet 
ji džiaugėsi dainuojančiais latviais, kurie 
išsireiškę, jog gaila, kad ne lietuviais gimė. 
Matosi geras jų organizavimas, nes sugebė
jo pritraukti net Juozą Songailą su akor
deonu prisidėti, o juk tas gyvena Aukso Pa
krantėse - už poros tūkstančių kilometrų. 
Liaudies dainų pynę chorui harmonizavo 
Danutė Levickienė. Toliau sekė sydnėjiš- 
kiai, bet apie saviškius nepatogu ką ir sakyti. 
Melbournas kaip visada gyvastingas, 
išradingas, stebinantis savo naujovėmis.

Gerą įspūdį padarė “Būkim draugai”. Po 
pertraukos girdėjome mišrius chorus su 
įterptu variantu “Danos Vyrai”, kurie vyriš
kai sudainavo tris žygio dainas.

Po koncerto choristai parapijos salėje 
šnekučiavosi, valgė, gėrė, ir kur buvęs kur 
nebuvęs nuskambėjo Juozo Songailos 
akordeonas. Apie jį spietėsi vis didėjantis 
dainininkų būrelis, aidėjo liaudies dainos, 
sukosi poros, sklido gera nuotaika. Nors 
ir sunku man ant kojų kiek ilgiau pastovėti, 
bet šiltos bangos pagautas neiškenčiau ir 
aš kiek nepatrepsėjęs.

Išėjęs “kvapo atgauti” sodelyje turėjau 
malonų pokalbį su vietiniu klebonu, kuris 
patvirtino, kad vyskupas Baltakis jau pa
skyrė kunigą sydnėjiškiams. Tai buvo 
maloni žinia.

Pakeliui į motelį nutarėm žvilgterėti, kas 
dedasi Lietuvių Namuose. Salę radome sau
sakimšą: žmonės sustoję koridoriuje, pasie
niuose pilna jaunimo, scenoje ariją traukia 
Antanas, kyla ovacijos, girdisi šauksmai 
pakartoti. Ir čia jaučiasi gera nuotaika. 
Pamatome Gintarą Radzivaną su gintarie- 
čiais. Ir ko mes nematėme ir negirdėjome 
iš jų! Buvome nustebinti ir sužavėti. Jei kur 
dar yra lietuviškos dvasios tęsinys Austra
lijoje, tai jis tikrai yra mūsų jaunime. Išei
dami sutinkame Dalią ir Henriką Antanai
čius, giriame jų gintariečius. Gauname 
malonų švelnų atsakymą: “geri jie vaikai”, 
- giliai, šiltai, tarsi iš tėviškų lūpų.

Tautinių Šokių Šventė, kaip paprastai, 
padaro didžiausią įspūdį, sukelia aibes 
prisiminimų. Melbourne šokėjai nukonku
ravo kitus, bet malonu buvo stebėti visus, 
ypač jauniausiąją prieaugą. Tie mažuliukai 
taip nuoširdžiai šoko, kad negalima buvo 
atitraukti nuo jų akių. Tai mūsų ateitis! 
Labai gražiai pasirodė ir mūsų sydnėjiškiai. 
Yra rimta galimybė tapti Melbourne konku
rentais.

Štai ir nepajutome, kaip užsibaigė aus
trališki atlaidai. Šį kartą jau žinome, kaip 
važiuoti į uždarymą. Eina paradu jaunimas. 
Laimėtojams - taurės. Nepažįstamas šalia 
sėdintis tautietis užklausia, iš kur mes. 
Atsakau, kad iš Pictono. Pagalvojau, gal 
nežinos vietovės. Nesinorėjo prisipažin
ti esant sydnėjiškiu. Adelaidės ALB 
Apylinkės Valdyba jautėsi šeimininkai. Dar 
būtų buvę gražiau, jeigu Dienų pirminin
kei Janinai Vabolienei pristačius renginių 
vadovus, taures įteiktų Adelaidės Apy
linkės Valdybos pirmininkė. Būtų gražu 
jeigu Brisbane, užsimojusi sekančią Spor
to Šventę suorganizuoti pas save (nors ir 
dar nevisiškai tikri), parsivežtų pereinamą

Sydnėjaus choristės prieš koncertą. Iš kairės: Ida Barilienė, Lilija Gaidžionienė, Nijolė 
Jurkšaitienė, Nijolė Bučinskienė ir Danutė Ankienė. Nuotr. Algio Bučinsko.

vėliavą nors ir porai mėnesių, o ne mel- 
boumiškiai. Jei sveikata leis, tikrai esame 
pasiruošę važiuoti į sekančias Lietuvių 
Dienas Melbourne. Gaila tik kad Melbour
nas, perėmęs p. Genovaitės Kazokienės 
pereinamąją vėliavą, nesiteikė mūsų ta 
proga pas save pasikviesti.

Apvažinėjome kalnus, apylinkių vynuo
gynus, ragavom ir spjaudėm vyną, pirkome 
butelius, gėrėjomis gražiais vaizdais, ieš
kojome suvenyrų, bet neradome. Kadangi, 
kaip ir kiti sydnėjiškiai, iš anksto neužsi
sakėme bilietų, į Naujųjų Metų Balių nepa- 
puolėme. Kartu su Jomantais mūsų mote
lio kambarėlyje, girkšnodami alų iš didžiu
lio alaus butelio, kurio taip ir nevaliojom 
ištuštinti, neburnodami palydėjome senus 
metus, kėlėme šampano taures už ateinan
čius. Tuo tarpu pusvalandžiu anksčiau 
Woononoje trečios ir ketvirtos generacijos 
šeši Jomantai ir dešimt Bučinskų su drau
gais kartu sutiko 2003-čiuosius. Nenuils
tamai darbavosi mūsų ir jų mobilieji telefo
nai. Tėvai sveikino vaikus, anūkus, o už 
pusvalandžio - šie mus.

Po tikrai gražiai praleistų atlaidų, į na
mus neskubėjome. Patraukėme pajūriais, 
gėrėdamiesi kitokia, bet vis gražia austra
liška gamta. Nakvojome Mt.Gambier, 
aplankėme Portland, Warmambool, Mort
lake atradome kavinukę, įsikūrusią buvu
siame vienuolyne, skanavome gerai paga
mintą naminį maistą. Pernakvoję Balla- 
rate, užsukome į aukso kasyklas. Nors pla
navome tik porai valandų, bet iš kasyklų 
išėjome pavakariais ir vėl grįžome į tą patį 
motelį nakčiai. Buvo verta pamatyti 
Hepburn Springs su gydyklomis, moder
niais įrengimais ir mineraliniais vandeni
mis. Shepparton miestelyje susiradau Juozo 
Garlos, su kuriuo nesimatėme nuo 1949 m., 
telefono numerį. Deja, jis buvo ligoninėje.

Važiuojant pro VVodongą. matėsi kaip 

prasiplėtęs ir pasikeitęs miestelis. Čia juk 
kadaise už savo uždirbtus pinigus nu
sipirkau pirmus baltus sportinius teniso 
batelius. Albury irgi pilnas prisiminimų. 
Einant Dean gatve, žvilgsnis sustojo prie 
tuščio žemės sklypo, kur anksčiau būta 
ligoninės. Joje tėtis išgulėjo virš mėnesio. 
Žvalgausi toliau. Taip viskas pasikeitę. Kur 
dabar stovi didžiulis klubas, anksčiau buvo 
dviračių krautuvė, kur australas pasitikėjo 
jaunuoliu bernioku, leisdamas išsivežti 
naują dviratį. Sąžiningai kas savaitę jam 
atveždavau po 5 šilingus. Tai mano pirmas 
didysis pirkinys šiame žemyne. Einant 
toliau gatve, antroje pusėje buvo didžiulė 
reikmenų krautuvė, kurios savininkas kartu 
su tėčiu gulėjo tame pačiame ligoninės kam
baryje. Jis kaip giminė daug įvairiais būdais 
mums padėjo. Ten toliau buvo vaistinin
kas, kuriam nešdavau pravažiuojančių pro 
Bonegillą lietuvių daktarų receptus, išra
šytus tėtei, ir parveždavau vaistų. Tai 
pirmųjų- metų pH^hrnjąį.Ąų^iąl^dj^ l̂, 
Kitos krautuvės, kiti savininkai, pasikeitę 
pastatai, tik ant kalno, gatvės gale, tebestovi 
kare žuvusiems paminklas...

Ryte, dar kartą pasivaikščioję prisimi
nimų takais, patraukiam namų link. Pake
lėje iš kroato nusiperkam 5 kg vyšnių. Su 
juo pasidaliname įspūdžiais apie pirmąsias 
dienas Australijoje. Uždarydamas mašinos 
duris, nežinau kodėl, jo užklausiau: “Kelis 
turi vaikus?” Jaučiausi, kad gal ir negerą 
klausimą daviau, o jis po pauzės riktelėjo 
atgal: “Keturis. Visi skirtingų motinų.” Nu
sišypsojau. Visų mūsų gyvenimas skirtin
gai klostėsi...

Grįžę radome belaukiančią kaimynę, ku
ri džiaugėsi, kad šį kartą baseinas nepaža
liavęs. katė gyva ir vandens laistymo sis
tema veikia.

Adelaidiškiai, ačiū Jums už gražius 
atlaidus! □

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Į smuklę kvartalo pakraštyje, 
Ant stiklo alaus užėjo Pijus. 
Čia kelneriai gražiai apsieiti moka, 
Čia Dulkė ir lankosi dažnokai. 
Jau alų išgėręs namo eit norėjo, 
Kai jauna panelė nedrąsiai priėjo.

Pijušas, apžiūrėjęs jos veiduką, 
Leido jai prisėsti prie jo staliuko. 
“Malonu jus pažinti” pasakęs, 
Po dvigubą whisky iš baro užsakė. 
Kai barmenas stiklus prieš juos padėjo, 
Mergytės veidelis tuoj pralinksmėjo.

Loretai į namus telefonavo, 
Barmenas - jos brolio draugas: 
“Atvyk, išgelbėk ‘boyfriend’ savo. 
Aš negalėsiu čia jo išsaugot, 
Atrodo, kad eina į derybas, 
Bloga pana prie jo prikibus”.

Stasio Montvido eilės ir piešiniai

Pijušėliui jau nebeaišku: 
“Ko akyse taip aptemo, 
Kas ten plėšia ausį mano? 
Kam laikau aš prie krūtinės, 
Girtą bobą apkabinęs? 
Iš kur girdisi numylėtas, 
Balselis mano Loretos?”__________
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Kas - kur - kaip?
Antanas 
Laukaitis

Tęsinys iš MP Nr. 1-2
Pasibaigus varžyboms, buvo sudarytos 

vyrų ir merginų rinktinės. Vėliau tos rink
tinės žaidė su australais. Merginos po sun
kios ir gražios kovos laimėjo. Tuo tarpu 
mūsų vyrai negalėjo įveikti jaunų ir aukštų 
australų ir rungtynes pralaimėjo.

Sporto Šventės uždary mas kartu su AL 
Dienų uždary mu vyko šiame stadione. Išsi
rikiavusiems sportininkams buvo įteiktos 
laimėtojų dovanos. Šventės vėliava buvo 
perduota kitos Sporto Šventės rengėjams. 
Ji bus arba Brisbanėje, arba Geelonge. 
Malonu buvo matyti tiek daug gražių lie
tuviškų sportinių veidų. Tik gaila (jeigu ne 
vėliau įvykęs AL Dienų uždarymas), kad 
žmogus net nežinotum, nebent tik iš lie
tuviškų klubų vardų ant uniformų, kad čia 
vyko lietuviška Sporto Šventė. Visos už
darymo programos metu nė vienas žodis 
(nei pranešėjo, nei sporto vadovų) nebuvo 
ištartas lietuviškai. O iki šiol viskas buvo 
pranešinėjama abiem kalbom. Negi mes jau 
taip nutautėjome? Po Lietuvių Dienų oficia
laus uždarymo (lietuviškai). Šventė baigėsi 
sugiedojus Lietuvos Himną.

Jeigu Sporto Šventės atidarymo ir už
darymo metu galima buvo džiaugtis gražiu 
atskirų sporto klubų pasirodymu ( Adelai
dės “Vytis” net dovaną gavo už gražiausią 
pasirodymą), tai man ir dar keliems Syd- 
nėjaus “Kovo” garbės nariams ir šio klubo 
steigėjams buvo tikra gėda stebėti tuos ke
lis koviečius krepšininkus, ypač uždarymo 
metu. Nežinau, kas atsitiko šiam buvusiam 
didžiausiam ir iki šiol taip gražiai pasiro
džiusiam klubui? Tik viena vyrų krepšinio 
kp^nąnda. pądędamą nauja/.e 1 andįečio 
maori žaidėjo, pasirodė varžybose. Jau ne
skaitant kelių bilijardo ir golfo žaidėjų. Kur 
dingo kiti? Net ir merginos, kurios pasku

tinius 12 metų buvo mūsų krepšinio čempio
nės, nesiteikė apginti savo titulo. Ar tai 
gražu? O didžiausia gėda buvo per užda
rymą, kai keli krepšininkai basi, su suply- 
šusiom kelnaitėm, šokinėdami ir mojuo
dami garbinga “Kovo” vėliava, virto tiesiog 
pajuokos objektu. Mums, seniems kovie- 
čiams, net širdį skaudėjo tai matant. Aš 
manau, kad tokios komedijos su klubu turi 
baigtis. Ir kas gi dabar liko iš to garbingo ir 
galingo “Kovo”? Suskilo jis. Jeigu taip ir 
toliau bus. tai ar nereikės šį puikų klubą 
palaidoti?

Aš siūlau Valdybai sušaukti specialų 
susirinkimą, pakviečiant visus garbės na
rius (raštu), visus veteranus ir dabartinius 
narius, o taip pat ir atsiskyrusius golfinin- 
kus. Kiek girdėjau, Geelongas prašys 
ALFAS Valdybos pravesti tarpklubinį 
balsavimą ir priimti Statuto pakeitimą, kad 
svetimtaučiai klubų nariai, išbuvę savo 
klubuose 2 ar 3 metus, taptų pilnateisiais 
švenčių dalyviais. Manau, kad tai turi būti 
priimta. Gi dabar krepšinio ir tinklinio 
komandose gali žaisti net 5 svetimtaučiai 
žaidėjai. Tai kodėl diskriminuojami mažes
ni golfo, teniso ar kiti žaidėjai?

Jei prieš 15-20 metų ir buvo bijomasi, 
kad australai ar kiti užims mūsų žaidėjų 
vietas, tai šiandien jau yra visai kitaip, ir 
vienas kitas svetimtautis žaidėjas tik pa
gerins mūsų šventes. Jeigu šventėse ir klu
bų atstovų susirinkimuose kalbama tik 
angliškai ir daugumas klubų vadovų 
nemoka lietuviškai, o kažkodėl save laiko 
didžiuliais lietuvių “patriotais”, iki šiol už
blokuodami šio Statuto skyriaus pakeiti
mą, tai manau, kad šiandien jau pats laikas 
tai atitaisyti ir į gražią mūsų veiklą įvesti 
taiką bei darnų sugyvenimą. O Šventės dėl 
to tai tikrai nenukentės, tik padidės. Tai, 
manau, būtų pats geriausias vaistas Syd- 
nėjaus “Kovo” atsigavimui ir sustiprėji
mui. To aš iš visos savo sportinės širdies 
jiems ir linkiu. □

Mirus

A'uA Birutei IMagulevičienei, 
giliai užjaučiame mamą Ceciliją Protienę, brolį Kęstutį, jo šeimą ir visus 

artimuosius.
Vietoje gėlių “Mūsų Pastogei” aukojame $30.

Monika Martišienė 
Viktoras Martišius 

Baiba Kalninš

Mirus brangiai seseriai

A 4h A Birutei IMagulevičienei,
nuoširdžiai užjaučiame brolį - veteraną-sportininką - Kęstutį Protą, jo šeimą ir 

visus artimuosius.
Sporto klubas “Kovas”

A4rA Birutei IMagulevičienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiu mamą Ceciliją Protienę, brolį Kęstutį su šeima, 

visus artimuosius ir bičiulius.
Angonita Wallis

A 4? A Birutei IMagulevičienei
mirus, gilią užuojautą reiškiame mamai Cecilijai Protienei, broliui Kęstučiui, 

jo šeimai ir visiems artimiesiems.
Sepokų šeima ir

Milda Bukevičienė
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A4rA Birutei IMagulevičienei
mirus, reiškiu gilią užuojautą mamai Cecilijai, broliui Kęstučiui ir visiems 

giminėms bei artimiesiems.
Vytautas Patašius

A'uA Birutei IMagulevičienei
mirus, vietoje gėlių “Mūsų Pastogei” aukoju $20.

Nata Liutikaitė

Pagerbdami

A^A Birutę IMagulevičienę,
vietoje gėlių aukojame “Mūsų Pastogei” $30.

Angelė ir Stasys Montvidai

~ Mirus

A'v'A Birutei IMagulevičienei,
nuoširdžiai užjaučiame mamą Ceciliją Protienę, brolį Kęstutį su šeima ir visus 

artimuosius.
Benigna Zakarauskaitė, Burokų šeima

AEu3A Birutei IMagulevičienei
mirus, giliai užuojaučiame mamą Ceciliją Protienę, brolį Kęstutį, jo šeimą ir 

visus artimuosius.
Genovaitė ir Vincas Bakaičiai

A 4h A Birutei IMagulevičienei
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame mamai Cecilijai Protienei, broliui 

Kęstučiui Protui, jo vaikams Ventai ir Antanui, visiems artimiesiems ir kartu 
liūdime

Valentina Barkus, Laima ir Rita

Skaudžios netekties valandoje, mirus

A 4h A Birutei IMagulevičienei,
nuoširdžiai užjaučiame mamą Ceciliją Protienę, brolį Kęstutį Protą su šeima, 

visus artimuosius ir bičiulius.
Elena Jonaitienė, Rasa ir Eglė su šeimomis

A4hA Birutei Protaitei-lMagulevičienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame mamą Ceciliją Protienę, kuri taip rūpestingai 

slaugė sunkiai sergančią Birutę. Taip pat užjaučiame brolį Kęstutį Protą ir jo šeimą.
Vida ir Algis Kabailai

A 4h A Birutei Protaitei-lMagulevičienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame mamą Ceciliją, brolį Kęstutį ir kartu liūdime su 

visais artimaisiais.
D. ir J. Daubarai

A 4h A Birutei IMagulevičienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame mamą Ceciliją Protienę, brolį Kęstutį, jo šeimą 

ir visus artimuosius.
Jonas Zinkus, Ramunė ir Rasa

A 4h A Birutei IMagulevičienei
mirus, giliai užjaučiame mamą Ceciliją Protienę, brolį Kęstutį, jo šeimą ir visus 

artimuosius.
Laima ir Vytenis Sliogeriai

A 4h A Birutei IMagulevičienei
mirus, mamai Cecilijai Protienei, broliui Kęstučiui, giminėms ir artimiesiems 

reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.
Tamara, Benius ir Raymondas Vingiliai
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A Antanas Vytautas Stepanas
1943.05.19-2003.01.09

Netekome vertingos asmenybės. Sausio 
9 dieną, kelerius metus kovojęs su vėžio liga 
ir vis ryžtingai nepasidavęs, Canberroje 
mirė dr. Antanas Vytautas Stepanas. Buvo 
jis ne tik pasižymėjęs medikas (endo- 
krinologas, diabeto - cukraligės specialis
tas), bet ir veiklus bei kūrybingas lietu
viškosios išeivijos Australijoje narys. Iki 
jo 60-ojo gimtadienio buvo likę vos keli 
mėnesiai.

Antanas Vytautas gimė Kaune 1943 m. 
gegužės 19 dieną, tad tuomet Lietuvoje jam 
teko gyventi vos vienerius metus. Tėvai 
(Juozas Stepanas, Lietuvos Banko direkto
rius Ukmergėje, ir Agota Pusdešrytė-Ste- 
panienė) sekančią vasarą pasitraukė į Va
karus, kur 1944 -1949 m. gyveno Oberstdorf 
ir Kempten stovyklose pietų Vokietijoje. 
1949 m. šeima atvyko į Australiją ir apsi
gyveno Adelaidėje.

Antanas Vytautas nuo mažens buvo 
neįprastai gabus, taip pat ir darbštus. Tarp 
1949 ir 1960 m. mokyklą (St.Theresa’s) ir 
gimnaziją (Blackfriars) baigė pirmuoju kaip 
“dux”, kartu uoliai lankė ir Adelaidės lie
tuviškąją šeštadienio mokyklą. Gavęs vals
tybinę stipendiją (Commonwealth Scholar
ship), 1961 m. įstojo į Adelaidės Univer
siteto Medicinos fakultetą, kur irgi pelnė 
prizus ar medalius medicinos istorijos, 
anatomijos, histologijos, optalmologijos 
egzaminuose. Medicinos mokslus jis baigė 
dviem bakalauro laipsniais: B Med Sc 
(Honours in Physiology) 1964 m. ir MB BS 
1967 m. Vėliau kaip specialistas, išlaikęs 
egzaminus, tapo MRACP (Member of the

Mirus brangiam bičiuliui

dr. Antanui Stepanui,
kultūrininkui, Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino kavalieriui, 

gilią užuojautą reiškiu šeimai, draugams ir visai Lietuvių Bendruomenei.
Genovaitė Kazokienė

A^A Birutei Nagulevioenei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame liūdesyje pasilikusią mamą Ceciliją Protienę, 

brolį Kęstutį, visus gimines ir artimuosius.
Nijolė, Irvis, Rasa, Markus ir Audra Venclovai

Royal Australasian College of Physicians) 
ir buvo pakeltas į FRACP (Fellow of the 
RACP).

Ilga ir įspūdinga yra jo kaip diabetikos 
specialisto praktika. Kelis metus dirbęs 
Adelaidėje (Queen Elizabeth Hospital) ir 
vėliau ten pat jau kaip Senior Medical 
Registrar endokrinologijos srityje, 1974 - 
1976 m. jis panašias pareigas ėjo garsiosiose 
Londono ligoninėse (Guy’s Hospital ir 
King’s College Hospital). Diabeto liga buvo 
jo specialybė ir tuo metu, kai 1976 - 1978 
jis dirbo JAV (Anderson Hospital and 

Tumor Institute, Houston, Texas).
1978 metais jis grįžo Australijon ir iki 

savos ligos įsigalėjimo dirbo kaip endokri
nologijos skyriaus direktorius Canberroje 
(Woden Valley Hospital). Į jo darbų skalę 
įėjo skydliaukė, hipofizė, antinksčių ligos, 
moterų ir vaikų diabetas, kalcijaus ir kaulų 
problemos, nevaisingumas ir tt. Kartu jis 
skaitė paskaitas bei vedė seminarus studen
tams, slaugėms, daktarams, pristatė savo 
tyrimus konferencijose ir patsai 1997 m. 
suruošė Austrai. Endokrinologų Sąjungos 
suvažiavimą Canberroje. Specialistų žurna
luose jis publikavo 14 studijų ir kaip au
torius prisidėjo išleidžiant knygą apie 
diabetą.

Atstačius nepriklausomą Lietuvą, An
tanas Vytautas tuoj užmezgė glaudžius 
ryšius su Lietuvos medikais ir Sveikatos 
apsaugos ministerija. Triskart (1992,1994, 
1996) po kelias savaites jis pravedė paskai
tų bei seminarų ciklus, dalijosi savo patir
timi įvairiose Vilniaus bei Kauno ligoninėse 
ir dalyvavo cukralige segančių jaunuolių 
stovykloje “Saulės vaikai” Palangoje. Dė
kingumo ženklan jis buvo išrinktas Lietu
vos Diabeto asociacijos garbės nariu.

Antanas Vytautas buvo plačiai įsijun
gęs ir į lietuviškąją veiklą. Vėlgi nuo ma
žens dalyvavęs įvairiose vaikų bei jaunimo 
stovyklose, netrukus jis reiškėsi Austrai. 
Liet. Studentų Sąjungoje ir 1962 m. buvo 
jos pirmininku bei suvažiavimo rengėju. 
Kelis metus jis komandose žaidė stalo tenisą 
ir daug metų šoko tautinius šokius, o 1966 
m. dalyvavo Pirmajame Pasaulio Liet. Jau
nimo Kongrese. 1984 -1985 m. jis buvo 
ALB Canberros Apylinkės pirmininkas, 
vėliau daug kartų ėjo įvairias pareigas ALB 
vadovybėje: 1991-1992 m. buvo Krašto Val
dybos vicepirmininkas, keliskart buvo 
Krašto Tarybos bei jos suvažiavimų prezi
diumo narys. 1997 m. atstovavo Australijos 
lietuviams Pasaulio Liet. Bendruomenės 
Seime Vilniuje, buvojo vicepirmininkas ir 
išrinktas PLB Garbės Teismo nariu 1997- 
2000 metų kadencijai.

Platus ir konkrečiai veiksmingas Anta
no Vytauto - kaip medicinos specialisto ir 
visuomeninko - darbas sulaukė solidaus 
įvertinimo. 1999 m. sausio 26 d. (Australia 
Day proga) jis buvo pagerbtas AM (Member 
of the Order of Australia) titulu. Pagerbimo 
tekste sakoma: "Už jo darbą endokrinolo
gijoje ir už paslaugų sistemos išvystymą 
Canberros diabetikams". Tų pačių metų 
liepos 6 d. (Valstybės Dienos proga) LR 

Prezidentas jam suteikė DLK Gedimino 
ordino pirmo laipsnio medalį už pagalbą ir 
paramą Lietuvos Diabetikų asociacijai.

Antanas Vytautas, anksti sukūręs šeimą 
su Audrone Milašaite (išsiskyrė 1994 m.), 
susilaukė dviejų sūnų. Paulius (g. 1972) ir 
Kazys (g. 1976) baigė Canberros univer
sitetus ir pasirinko kompiuterių specialybę. 
Antrąja jo žmona prieš kiek laiko tapo 
Jackie. Antaną Vytautą pažįstantieji prisi
mins, kad jis turėjo daug pomėgių. Jis 
domėjosi menu, patsai suruošė dvi paro
das Canberroje. Jį labai traukė klasikinė bei 
laisvesnių formų muzika. Buvo jis ir kolek
cininkas: turėjo senųjų Lietuvos žemėla
pių (nuo 1595 m.) bei lietuviškų monetų 
rinkinį. Visgi didžioji jo aistra buvo fila
telija, t.y. Lietuvos pašto ženklų rinkimas. 
Keliaudamas po pasaulį ji turėjo progos 
susipažinti su didžiaisiais aukcionais, 
prekybininkais, specialistais, tad jo rinki
nys išties buvo sudarytas žinoviškai, 
kruopščiai - ir, žinoma, su didele meile.

Prieš kelerius metus sužinojęs apie vė
žio įsitvirtinimą, Antanas Vytautas šią su
krečiančią žinią priėmė dalykiškai, patsai 
sekė ligos eigą ir atitinkamai su ja kovojo 
bei ją stabdė. Supratęs neišvengiamybę jis 
nepasidavė, bet anaiptol paskutiniuosius 
metus gyveno daug laiko skirdamas savo 
pomėgiams ir kelionėms. Paskutinė akimir
ka atkeliavo gan skubotai, per kelias dienas. 
Antanas Vytautas jai buvo pasiruošęs, ir jo 
pasirinktoji galutinio atsisveikinimo melo
dija atspindėjo, jo optimistišką, net dina
miškai nepasiduodančią laikyseną negai
lestingos ligos akivaizdoje. Tai buvo 
gaivalingoji “O Fortuna” iš Carl Orff’o 
“Carmina Burana”.

Amžinybėn iškeliavęs sausio 9 d., An
tanas Vytautas buvo palydėtas gedulingo
mis mišiomis St.Peter Chanel bažnyčioje, 
Yarralumla priemiestyje, Canberroje, sausio 
14d. Atsisveikinti bažnyčioje (ir vėliau na- 
muosė)susi'rink'oapie2t)D‘zmbmų,'viėinuų 
ir iš toliau. Paskutinį žodį tarėjo bendra
darbiai medikai, sūnūs Paulius ir Kazys bei 
dukterėčia Rebecca. Tarp karsto nešėjų bu
vo abu sūnūs ir Canberros lietuvių ben
druomenės pirmininkas Viktoras Marti
šius.

Dalis pelenų, jo prašymu, bus išbars
tyti Neries upės vingyje, Kernavės pilia
kalniuose.

Ilsėkis ramybėje, darbštusis specialiste 
ir nepavargęs Lietuvos sūnau!

Vytautas Doniela

A'u’A Birutei Protaitei-IMagulevičienei
mirus, liūdesio valandoje reiškiame gilią užuojautą mamai Cecilijai, broliui 

Kęstučiui, visiems giminėms ir artimiesiems.
Izabelė Daniškevičienė

Onutė Maksvytienė ir šeima

A‘u3 A Birutei IMagulevičienei
mirus, reiškiame gilią užuojautą mamai Cecilijai Protienei, broliui Kęstučiui. 

ir visai jo šeimai.
Vietoje gėlių aukojame “Mūsų Pastogei” S70.

Pajauta Daukienė,
Pullinen šeima

Mirus mylimai seseriai

Air3 A Aldonai Griškevioenei, 
nuoširdžiai užjaučiu dr. Valentiną Barkienę ir visus artimuosius.

Vytautas Patašius

a4tA Birutei Nagulevičienei
mirus, gilią skausmo valandą nuoširdžiai užjaučiame mamą Ceciliją Protienę, 

brolį Kęstutį su šeima ir visus artimuosius.
Veronika ir Aleksas Kaminskai

A'ir’A Aldonai Griškevioenei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame seserį dr. Valentiną Barkienę ir visus artimuosius.

Izabelė Daniškevičienė
Onutė Maksvytienė ir šeima

A4?A Birutei Nagulevičienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame mamą Ceciliją Protienę, brolį Kęstutį su šeima, 

gimines bei artimuosius ir kartu liūdime.
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugijos Valdyba

A‘ir3 A Kotrgnai Šotnickienei
mirus, giliai užjaučiame dukrą Valytę ir jos šeimą.

Konstanta Ridikienė 
Anelė Pauliukonienė 

Bronė Ropienė

Mirus

A'ir’A Birutei Nagulevičienei,
gilią užuojautą reiškiu mamai Cecilijai Protienei, broliui Kęstučiui ir visiems 

artimiesiems.
A.Virgeningienė
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Vasario 16-tos Minėjimas Sydnėjuje
įvyks sekmadienį, vasario 16 dieną, sekančia tvarka:

St Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe:
11.30 vai. ryto Šv. Mišios
Sydnėjaus Lietuvių Klube Bankstowne:

• 12.45vai. p.p. i’ - t Vėliavos pakėlimas
1.30- 2,30 vai. p.p. . Sporto žaidimai
230 - 4.00 vai. p.p. - Minėjimas su menine programa, premijų ir prizų

įteikimu. Prelegentas - dr. Vytautas Kučinskas.
5.00 vai. p.p. - Vėliavos nuleidimas
Šios Vasario 16-osios tema: “Lietuva - 750 metų". Kviečiame dalyvauti su 

visa šeima. Bus įdomi ir linksma Šventė, kuri patiks visiems!
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Vasario 16-oji Melbourne
Sekmadienį, vasario 16 dieną, 1.30 vai. p.p. Melbourne Lietuvių Namuose 

ruošiamas 85 metų jubiliejinis Vasario 16-sios minėjimas.
Po to pasivaišinsime kava su pyragais, o toliau seks Inkorporacijos priėmimo 

susirinkimas, kuris įvyks Jubiliejinėje salėje.
Kviečiame visus Bendruomenės narius dalyvauti.

ALB Melbourne Apylinkės Valdyba

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, NSW 2200 

Tel.: (02) 9708 1414 
Fax.: (02) 9796 4962 

E-mail: slc@lithuanianclub.org.au 
www.lithuanianclub.org.au

Sydnėjaus Lietuvių Klubas kVIEMEia visus narius ir jų svečius 
lankytis savo Klube.
DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vaL 
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai.
Uždarytas pirmadieniais ir antradieniais.

Virtuvė Pas Aldoną dirba

• šeštadieniais nuo 12.30 iki 8.00 vai. vakaro ir
• sekmadieniais nuo 12.30 iki 6.00 vai. vakaro.
Kviečiame visus lankytis ir ragauti naujos ir energingos virėjos - Aldonos 
patiekalus.

Vasario 16-oji Perth’e
Pertho Lietuvių Bendruomenės Valdyba praneša, kad š.m. vasario 16 d. ruošiamas 

Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo. Vasario 16-osios minėjimas. Jis prasidės 11 
vai., su šv: Mišiomis šv. Pranciškaus Ksaveriečio bažnyčioje. Prie Rūpintojėlio bus 
pastatyta Lietuvos trispalvė. Po pamaldų, t.y. 12 vai. minėjimas bus tęsiamas Lietuvių 
Namuose. 258 Mill Point Rd.. South Perth. Bus bendri pietūs, programa, loterija ir 
kavutė. Galintieji prašomi paaukoti fantų, o ponios - pyragų prie kavutės. Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti minėjime.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Premijos
ALB Sydnėjaus Apylinkė yra įsteigusi dvi premijas už lietuvišką veiklą - visuomeninę 

ir jaunimui. Šios premijos įteikiamos Vasario 16-os proga. Premijų laimėtojai gauna 
lentelę su įrašu (inscribed plaque) ir jų vardai yra įrašomi į skydų (shield), kuris yra 
išstatytas Sydnėjaus Lietuvių Klube.

Kviečiame Sy dnėjaus lietuvius nominuoti asmenis šioms premijoms, rašant paštu ar 
pęr ę-mail. arba skambinant - Australian Lithuanian Community - Sydney Inc., P.O. 
Box 374, EPPING, NSW, 1710. Email: Valdvba@optushome.com.au
Tel: (02) 9875 2641. ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

ALB Sydnėjaus Apylinkės prizai jaunesniesiems
Šių metų Vasario 16-os proga ALB Sydnėjaus Apylinkė Valdyba nutarė skirti septynis 

prizus mūsų bendruomenės jaunesniesiems (iki 18 metų). Šiuo norime paskatinti ir paremti 
mūsų jaunųjų narių lietuviškosios veiklos pastangas.

Prizų kategorijos yra sekančios:
1. Sporto (skambinti - Michael Wallis, 0412 860 614)
2. Skautų (Daina Šliterytė, 9498 2571 )
3. Šokio (Kristina Rupšienė, 9631 1238)
4. Vaidinimo/muzikos (Jacintą Mikutė, 9799 5364)
5. Eilėraštis/rašinėlis (VioletaKondratienė,
e-mail: violauras@bigpond.com
6. Meno (iki 10 metų) - tema “KaraliusMindaugas" (skambinti
- Ramona, 9875 2641)
7. Meno (nuo 10 iki 18 metų) - tema “Lietuva - 750 metų"
(skambinti - Ramona, 9875 2641)

Kviečiame norinčiuosius nominuotis dėl šių prizų (arba jų tėvelius ar bendruomenės 
narius bendrai) susisiekti su atitinkamais asmenimis aukščiau duotais telefonais.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Lithuanian classes at the Saturday School of 
Community Languages resume on 1 February, 2003,8.30 a.m. (Strathfield Girls High 
School, Albert Road, Strathfield).All high school students are eligible to attend. Courses 
are run according to the NS W Ministry of Education and Training syllabus for languages, 
and are included into each student’s annual results.
If you would like to enrol contact The Principal, Saturday School of Community Languages, 
ph.: 9886 7444, or see your Career’s Advisor at your own high school.

Violeta Kondratienė, Liuda Apinytė-Popenhagen, teachers

Siuntiniai į Lietuvą
Gavus pakankamą skaičių atsiklausimų 

dėl siuntinių, nutarta ir šiais metais 
organizuoti talpintuvą. kuris, atrodo, bus jau 
paskutinis. Dėžes galima gauti nuo sekančio 
sekmadienio tarp 12 ir 13 vai. Lietuvių 
Klubo salėje. Kaina $65.
Melboumo Lietuvių Katalikių Moterų 

Draugijos Valdyba

“Dainos” choro choristų 
dėmesiui!

Pranešame, kad šių metų repeticijos pra
sidės penktadienį, sausio 31 dieną, 7 vai. 
vak., Sydnėjaus Lietuvių Klube.

Kviečiame visus choristus skaitlingai 
dalyvauti. Taip pat mielai laukiame naujų 
dainos mylėtojų.

“Dainos” choro Valdyba
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Pirmasis šių metų I UKkZ/UO įvy ks sekmadienį, vasario 

2 dieną, 2.30 vai. p.p. Kviečiame ir laukiame visus išbandyti savo laimę.

Valentino Diena
penktadienį, vasario 14 dieną, 8 vai. vakaro.
Kviečiame dalyvauti ir kartu atšvęsti šią linksmą ir romantišką dieną. 
Platesnis pranešimas - kitame MP numeryje.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Sekmadienį, vasario 2 dieną, Melboumo Lietuvių Namuose įvyks koncertas

“Zfieilės Laiškai”
Antanas Zakarauskas (tenoras) 

Aurelijus Sliavas (skaitovas)
Skambės lietuvių kompozitorių dainos, italų operų arijos ir lietuviška poezija. 

Bilieto kaina - $13.

Pranešimai Hobarto lietuviams
Hobarto lietuviai kviečiami dalyvauti šiuose renginiuose:
1. Pabaltiečių gegužinėje, sekmadienį, vasario 9 dieną, 12 vai. Tolosa Park, 
Glenorchy, prie būdos nr. 4 (Eucalypt). Užkandžius ir gėrimus atsineškite savo.
2. Nepriklausomybės paskelbimo šventėje, sekmadienį, vasario 16 
dieną, pradedant 4 vai. p.p., pas p.p. Šikšnius, 43 Easton Ave, West Moonah.
Prašome atsinešti užkandžius. Kava ir arbata bus vietoje.
Po minėjimo - bendruomenės susirinkimas, per kurį bus renkamas nario mokestis. 
Kadangi šiais metais Vasario 16 - sekmadienis, vėliavos pakėlimo prie Taikos Sienos 
nebus. Hobarto Apylinkės Valdyba

Pranešimas Sydnėjaus tikintiesiems
Sekančios pamaldos lietuviams Sydnėjuje vyks sausio 26 d. ir vasario 16 d. įprastu 

laiku 11.30 vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje Lidcombe.
Apie tolimesnę pamaldų eigą pranešime vėliau. Katalikų Kultūros Draugija
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Organizacijų informaciniai skelbimai — neapmokami.
Apmokamų skelbimų kaina. $6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. 

Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.
Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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