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Donieia Lietuvos (vykių apžvalga

mokyme. Jie padės

Lietuviai padės 
apmokyti Irako 

karius
Du Lietuvos ka

riai jau pasiekė mi- 
sijos vietą netoli 
Bagdado, kur daly
vaus NATO Irako 
kariuomenės ap
tirti infrastruktūrą,

karininkų ir kariškių mokymų programas, 
taip pat ruoš karius tautinei Irako ka
riuomenei

Šiuo metu apmokymo misijoje daly
vauja maždaug 20 NATO narių. Vienos 
šalys į Iraką siunčia savo specialistus, kitos, 
pavyzdžiui, Prancūzija ir Vokietija, Irako 
pajėgas rengs už Irako ribų, dar kitos misi
ją parems finansiškai - skirs lėšų Irako 
kariškių mokslams karo akademijose
NATO šalyse.

Kitose karinėse misijose Irake tarnauja 
maždaug 120 Lietuvos karių.

Lietuva grąžina skolą Latvijai
Lietuvos užsienio reikalų ministras 

Antanas Valionis ir Latvijos užsienio 
reikalų ministras Artis Pabriks pasirašė 
susitarimą dėl skolos Latvijai už Lietuvos 
ambasados Vašingtone išlaikymą grąži
nimo. Lietuva iki šių metų pabaigos įsi
pareigoja grąžinti 1.5 mln. JAV dolerių 
(maždaug 4 mln. litų) skolą Latvijai Ši sko
la susidarė 1981-1991 metais finansuojant 
Lietuvos ambasados Vašingtone veiklą.

1980 metais, pasibaigus JAV saugotoms 
Lietuvos Respublikos (1918-1940 m.) 
aukso atsargoms, tuometinis Latvijos 
Respublikos laikinasis .reikalų patikėtinis 
JAV Anatolijs Dinbergs sutiko suteikti Lie
tuvai beprocentę paskolą.

Lietuvai ir Latvijai atkūrus nepriklau

somybę, buvo pradėtos dvišalės derybos 
dėl šios skolos grąžinimo. Per kelerius 
metus buvo surengti ekspertų susitikimai 
ir parengti reikalingi dokumentai, tačiau 
po Nepriklausomybės atgavimo iki su
tarties pasirašymo praėjo beveik 15 metų.

Vilniuje - pasaulio jaunųjų 
smuikininkų varžybos

(ELTA). Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijoje vasario 16 d. prasideda antra
sis tarptautinis jaunųjų smuikininkų kon
kursas. Dalyvauti konkurse buvo atrinkti 
ir dėl pagrindinės konkurso premijos 
varžysis 29 gabiausi smuikininkai iš 16 
pasaulio šalių, ne vyresni kaip 27 metų 
amžiaus. Tarptautinei konkurso vertini
mo komisijai vadovaus pasaulinio garso 
smuikininkas Gidon Kremer. Komisijoje 
dirbs žymūs Lietuvos ir užsienio muzikos 
profesoriai.

Pirmajame konkurso rate, kuris tris 
dienas vyks Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijoje, vertinimo komisija atrinks ne 
daugiau kaip šešis smuikininkus, patek
siančius į antrąjį konkurso ratą. Baigiama
sis konkurso ratas vyks vasario 20 dieną 
Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje. 
Konkurso finalininkai grieš su Lietuvos 
nacionaliniu simfoniniu orkestru, diriguo
jamu profesoriaus Juozo Domarko.

Konkurso laimėtojui 5,000 litų premiją 
įsteigė Vilniaus miesto meras Artūras 
Zuokas. Antrosios vietos laimėtojas pel
nys 4,000 litų, trečiosios - 3,000 litų. 
Jascha Heifetz smuikininkų konkursas 
pirmą kartą įvyko 2001 metais, minint iš 
Vilniaus kilusio genialaus smuikininko 
100-ąsias gimimo metines. Pradėjęs mu
ziko karjerą Kaune, šešiametis vunder
kindas Jascha europinį pripažinimą pelnė

Nukelta į 2 psL

(ELTA). Prezidentas Valdas Adamkus 
sako įžvelgiąs pačios baisiausios - mora
linės krizės Lietuvoje grėsmę ir paragino 
grąžinti moralę j valdžios įstaigas bei 
visuomenės kasdieninį gyvenimą.

“1918 metais Lietuvos valstybę karusiems 
bei ją gynusiems savanoriams ir be skambių 
žodžių buvo visiškai aišku, kas yra padoru ir 
kas nepadoru, ką galima daryti ir kokių ribų 
nevalia peržengti. Kas atsitiko, kad, prabėgus 
penkiolikai metų, kai žengiame laisvės ir 
demokratijos keliu, vėl turime aiškintis, atro
dytų, visiškai aiškias ir paprastas tiesas, jog 
negalima imti to, kas tau nepriklauso, ne
galima meluoti, veidmainiauti, apgaudinėti? 
Kur mūsų buvo suklysta kuriant naują 
demokratinę Lietuvą?”, - klausė V. Adamkus 
tardamas žodį Vasario 16-osios iškilminga
me minėjime Vilniuje, Operos ir baleto 
teatre. Pasak jo, giliai šaknis sovietmečiu į

Vasario 16 paminėta plačiai
Vilniuje. (ELTA). Vidurdienį Si

mono Daukanto aikštėje Vilniuje pakeltos 
trijų Baltijos valstybių vėliavos, o Arkika
tedroje buvo aukojamos šv. Mišios už Lie
tuvos nepriklausomybę. Totorių gatvėje bu
vo atidengta paminklinė lenta spaustuvi
ninkui Martynui Kuktai. 20-ajame name 
spaustuvė veikė 1906-1921 m Joje 1918 m 
buvo išspausdintas Vasario 16-osios aktas.

Šventinis minėjimas tradiciškai vyko ir 
prie Lietuvos nepriklausomybės signatarų 
namų, o prie Krašto apsaugos ministerijos 
buvo minima 1949 m vasario 16-osios Lie
tuvos laisvės kovų sąjūdžio tarybos nepri
klausomybės deklaracijos sukaktis.

Vakare Nacionaliniame operos ir bale
to teatre surengtas iškilmingas Vasario 16- 
osios minėjimas. Sutemus Katedros aikštė
je -koncertas visuomenei “Lietuvos širdis”.

Kaune. Kaunas linksmybėmis pra
noko net Vilnių. Iškilmių tradicijos tą die
ną persipynė su iki šiol neregėtomis stu
dentų akcijomis. Naktinių klubų savinin
kai atvėrė duris visiems, kam svarbi Vasario 
16-oji. Prie įvažų į miestą išdalyta iš viso 
800 trispalvių.

Karo muziejaus sodelyje buvo pakelta 
Vyčio Kryžiaus ordino vėliava. Į ceremo
nialą žmonės grupėmis traukė iš Mišių 
Įgulos ir Prisikėlimo bažnyčiose.

Apie 500 studentų, mosuodami mažo
mis trispalvėmis, žygiavo Laisvės alėja 
pritardami Marijono Mikutavičiaus dainos 
“Kaip gyveni?” žodžiams.

Vienybės aikštėje studentai iš geltonų, 
žalių ir raudonų skarelių nubraižytame 
Lietuvos kontūre padarė gyvą trispalvę. Už 
tai jiems buvo išdalyti kvietimai vakare 
pašėlti naktiniuose klubuose “Los Patran
kos”, “City Metro” ir “Amerika pirtyje”.

Užsienyje. Pagal jau gautas ži
nias, Nepriklausomybės dienos proga 
Lietuvos atstovybės užsienyje surengė iš
kilmingus minėjimus, menininkų darbų 
parodą ir Lietuvai nusipelniusių asmenų 
pagerbimą.

Vasario 15 d. Lietuvos ambasada Bel
gijoje minėjimą rengė šį pusmetį Europos 
Sąjungai (ES) pirmininkaujančiame 

visuomenės gyvenimą suleidę melo, 
veidmainystės ir “dvejopų standartų” pap
ročiai rado dirvą ir šiandienos nepriklau
somoje Lietuvoje. Galimybės turėti daug ir 
greitai nepalyginti didesnės dabar nei 
sovietiniais pilkos kasdienybės laikais.

Visgi čia pat V Adamkus vylėsi kad du 
kartus sugebėję atkurti “visiškai sugriautą 
savo nepriklausomos valstybės statinį”, 
Lietuvos žmonės įstengs apsiginti ir nuo 
šios grėsmės. “Galime ir privalome į mūsų 
valstybės institucijas, visas valdžios įstaigas 
ir visuomenės kasdienį gyvenimą grąžinti 
moralę. Tik pirmiausia kiekvienas turime 
sau tvirtai pasakyti: nesitaikstysiu su jokio
mis melo, veidmainystės, korupcijos apraiško
mis. Tokios piliečių valios neįmanoma ne
paisyti. Tai verstų apsivalyti visus: valdžios 
įstaigas, partijas, politikus ir visuomenę”, - 
kalbėjo Prezidentas. □

Liuksemburge. Renginyje apsilankė Liuk
semburgo ir ES institucijų, įsikūrusių 
Liuksemburgo mieste, pareigūnai, diplo
matinis korpusas, Lietuvos Seimo Europos 
reikalų komiteto delegacija; ES instituci
jose dirbantys Lietuvos piliečiai, kurių jau 
yra per šimtą.

Flandrijos ir Lietuvos draugystės drau
gija su Lietuvos ambasada Belgijoje 
tradicinį Vasario 16-osios minėjimą su
rengė šeštadienį. Po pamaldų giedojo ir 
koncertavo ansamblis iš Panevėžio.

Lietuvos ambasadorius Belgijoje Au
drius Navikas Flandrijos ir Lietuvos drau
gijos įkūrėjai ir prezidentei Francina Emma 
Baetenvan den Brande įteikė Vytauto Di
džiojo ordino medalį. Per 11 veiklos metų 
ši draugija į Lietuvą išsiuntė daugiau nei 
20 sunkvežimių su labdara šalies mokyk
loms, ligoninėms, vaikų namams, pagyve
nusiems žmonėms ir bažnyčioms. Drau
gijos rūpesčiu Flandrijoje apsilankė dau
giau nei 25 Lietuvos chorai, ansambliai ir 
grupės. Gražia tradicija tapo ir Vasario 16- 
osios minėjimai.

Savaitgalį Nepriklausomybės diena pa
minėta vienoje įspūdingiausių susibūrimo 
vietų Helsinkyje -1862 metais pastatytuose 
Riterių rūmuose.

Renginio svečiai buvo supažindinti su 
turizmo Lietuvoje galimybėmis. Lietuvos 
ambasados Suomijoje ir Lietuvos valsty
binio turizmo departamento bei Vilniaus 
miesto savivaldybės surengtoje šventėje 
buvo rodomi filmai apie Lietuvą, platina
ma turistinė informacija. Lietuviškais 
patiekalais svečius vaišino užeiga “Marce- 
liukės klėtis”, griežė Algirdo Klovos vado
vaujamas folkloro ansamblis “Vydraga”. 
Šventinį vaišių stalą puošė tradicinių am
basados rėmėjų “Nemateko”, “Rokiškio 
sūrio”, “Javinės”, “Stumbro” gaminiai.

Trečiadienį Istorijos ir meno muziejuje 
Kaliningrade atidaroma Lietuvos dailinin
kų sąjungos paroda. Didžiausioje 600 
kvadratinių metrų muziejaus salėje savo 
darbus eksponuos 59 dailininkai. Tai -104 
šiuolaikiniai tapybos, skulptūros, grafi
kos, estampo darbai. □
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Vytautas 
Patašius

♦ Kinija yra liūd
nai išgarsėjusi 
nuolatinėmis ka
tastrofomis anglių 
kasyklose. Vien 
pernai oficialiais 
duomenimis nuo 
nelaimingų atsiti
kimų ten žuvo 
6027 darbininkai. 
Vasario 14 d. ka

syklose Liaoning provincijoje į rytus nuo 
sostinės Beidžingo įvykęs metano dujų ir 
anglies dulkių mišinio sprogimas užmušė 
bent 203 žmones.
♦ Vasario 14 d. Libano sostinėje Beirute 
buvo nužudytas įtakingas politikas bili- 
jonierius Rafik al-Hariri, buvęs Libano 
ministras pirmininkas 1992 - 98 ir vėl 2000 
- 04 metais (iš viso penkias kadencijas). Di
džiulė bomba buvo susprogdinta ištaigin
go pajūrio rajono gatvės viduryje, pravažiuo
jant šarvuotame automobilyje al-Hariri ir 
jo palydos automašinų vilkstinei. Nuo 
sprogimo žuvo bent 13 kitų asmenų. Tai, 
kad Libanas gražiai atsistatė po 1975 - 90 
metų pilietinio karo, yra daugiausia Rafik 
al- Hariri nuopelnas. Jis buvo sunitas mu
sulmonas, bet tolerantas(toleravo ir kitas 
religijas) visoms religijoms. Dėl nužudymo 
įtariama Sirija arba Sirijai palankūs Liba
no politikai, nes paskutiniu metu Hariri 
dėjo pastangas, kad Sirija išvestų savo 
kariuomenę iš Libano artėjant gegužės 
mėnesio rinkimams.
♦ Vasario. 15 d. JAV, D. Britanija ir 
Prancūzija pareiškė, kad atšaukiami jų 
ambasadoriai iš Nepalo karalystės, pro
testuojant prieš karaliaus Gyanendra val
džios užgrobimą.
♦ Ho Chi Minh (Saigono) miesto valdyba 
įsakė papjauti visas vištas, kad tuo būdu 
sustabdytų mirtino paukščių gripo plitimą

Trumpai iš visur
Vietname. Jau anksčiau buvo įsakyta pa
pjauti visas antis. Per keletą savaičių Viet
name nuo paukščių gripo mirė 13 žmonių.
♦ Vasario 17 d. Irako rinkiminė komisija 
pranešė galutinius rinkimų rezultatus. 
Jungtinė Irako Sąjunga (šiitų religinių 
partijų koalicija) turės 140 vietų parla
mente, kurdai gaus 75 vietas* gi trečioje 
vietoje likusi dabartinio min. pirmininko 
dr. Allawi vadovaujama grupė turės 40 
vietų. Iš viso parlamente yra 275 vietos.
♦ Vasario 17 d. Teherane Sirija ir Iranas 
pasirašė savitarpio pagalbos sutartį. Abi 
valstybės sakosi, kad jos turi gintis nuo JAV 
grėsmės. JAV spaudžia Iraną, kad jis atsi
sakytų nuo bandymo įsigyti branduolinių 
ginklų gamybos technologiją, gi Sirija yra 
kaltinama, kad remia sukilėlius Irake, bei 
įtariama dėl Hariri nužudymo Libane.
♦ Vasario 18 d. JAV prezidentas George 
W. Bush viešai pareiškė, kad Sirija turi 
atitraukti savo karines pajėgas iš Libano, 
paklusdama Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos rezoliucijai 1559, priimtai 2004 
metų rugsėjo mėnesį. Libane šiuo metu yra 
apie 14 000 Sirijos karių.
♦ Vasario 18 d. savo įstaigoje Honiara 
mieste buvo suimtas Michael Maina, So- 
lomonų salų policijos ministras, apkaltintas 
vagyste. Jo nusikaltimą išaiškino australų 
vadovaujama komisija, tirianti korupciją 
Solomon ų salose.
♦ Vasario 20 d. balsų dauguma Izraelio 
ministrų kabinetas priėmė ministro pir
mininko Ariel Šaron siūlymą jėga iškeldin
ti žydų naujakurius iš Gazos ruožo. Taip 
pat priimta apsauginės sienos, skiriančios 
Izraelį nuo Vakarinio Kranto, pravedimo 
pataisa, sieną pravedant daug arčiau prie 
tarptautiniai pripažintos Izraelio - Vaka
rinio Kranto demarkacinės linijos. Izraelio 
ekstremistai graso mirtimi Izraelio minis
trams, priėmusiems šiuos nutarimus. □ 

žyiifcJiMr
Lietuvos spaudoje vis dažniau matyti 

susirūpinimo dėl dabartinės Lietuvos Vy
riausybės darbų ir Seimo narių kompetenci
jos. Panašios kritikos jau netrūksta ir už
sienio lietuvių laikraščiuose. Spausdiname 
Kanadoje leidžiamo savaitraščio “Tėviškės 
Žiburiai” (š.m. Nr. 4) vedamąjį straisnį.

Red.
Draugų koalicija?

Po Lietuvos Seimo rinkimų į valdžią 
grįžo senais ir naujais partiniais vardais 
pasiženklinę buvusio okupacinio režimo 
veikėjai bei ideologiniai draugai. Vaizdas 
toks: glaudžiasi jie krūvon, kad kokie 
nacionalistai neperimtų valstybės vairo ir 
nepykintų Maskvos, su kuria reikia gyven
ti geruoju. Ar šitą reiškinį galėtume pa
vadinti naujametiniu nauju ar senu, tik 
kitokiu pavidalu besirodantį - įvairiai ga
lima vertinti. Vienas dalykas aiškus - bal
suotojai vis tiek laukia, kas čia bus naujo, 
kokių gėrybių pradės dalinti ta nauja, įdo
mi koalicija? Gal pradės, o gal ir vėl rei
kės laukti rinkimų ir naujų pažadų? Ki
tas dalykas j dienos šviesą vis ryškiau lenda 
- tų vadinamųjų postų dalinimasis, ati
mantis nemažai laiko. Šitoje veikloje išky
la ir naujų veidų. Vieno, kito, trečio patei
kiamose biografijose vis pabrėžiamas Le
ningrado Aukštosios partinės mokyklos 
baigimas. Rodos, ką čia turėtų turėti bendro 
su užimamomis pareigomis nepriklauso
mos demokratinės Lietuvos Seime ar 
ministerijose? O vis dėlto tai pabrėžiama. 
Tik ar kas iš tikrųjų supranta kodėl? Ar 
tokių mokyklų baigimas kelia pareigūnų 
kvalifikacijas ir nurodo tinkamumą dirbti 
nepriklausomoj Lietuvoj, ar norima iš anks
to įspėti visuomenę, kad neišsigąstų, jei tie 

Žydų pretenzijos į turtą

absolventai dirbs kaip juos išmokė tos 
partinės mokyklos. Į paviršių taipgi išky
la jau ir KGB darbuotojų figūros. Tai vis šis 
tas naujo, nes nelaukto.

Išgirdus apie Seime priimtus naujus ir 
keistus įstatymus, kaip pvz. KGB archyvo 
įslaptinimą septyniasdešimčiai metų, 
susidaro įspūdis, kad viskas, kas dabar 
vadovybėje dedasi, yra gražiai suderinta, iš 
anksto suplanuota, slinkta prie to paleng
va, bet užtikrintai. Pasigirsta balsų ir gąsdi
nančių ir raminančių. Skubama kaip ga
lima plačiau reklamuoti kylantį ekonomi
nį gyvenimą, pabrėžti praėjusios kadenci
jos tų pačių vadovų įtvirtintą BVP, net 
kaip pavyzdį kitoms valstybėms. Pasinau
dojant iškreipta liberalizmo samprata sten
giamasi net kitų šalių liberalus pralenkti 
pažiūromis į seksą, santuokas ar kokias 
linksmybes. Šiuokart visa tai atrodo kaip 
politiniai valerijonai, reikalingi po to, kai 
visi priešrinkiminiai pažadai tapo medžia
ga anekdotams kurti.

Po paaiškinimų ir apsiraminimų, rodos, 
jau viskas turėtų riedėti be triukšmo, o 
žiūrėk, vėl koks aukštas Rusijos saugu
mietis staiga Lietuvoje atsiranda, ir niekas 
nežino nei kodėl, nei kieno kviestas. Su 
atsakymais neskubama, nes lėtumas 
daugelį nesmagių dalykų numarina. Žmo
nės pradeda nebesuprasti, kas ten tose 
viršūnėse pirmu smuiku groja? Šitaip 
žvelgiant net nebeaišku, ar NATO ir 
Europos Sąjunga ką nors bereiškia, kai 
stipresnis vėjas pūsteli iš Rytų? Ir paga
liau pasigirsta ir “gaspadoriškos” išmin
ties. O ji tokia: negi norite, kad diktato- 
riniam komunistų režimui ištikimai tar
navę ir marksistinę ideologiją įsisavinę 
staiga taptų demokratais ir galėtų pado
riai vadovauti nepriklausomai Lietuvai?... 
Gal jau pačioje pradžioje viltys tikrai buvo 
nerealios? Č. S.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
Berlyne, o pasaulinę šlovę - JAV, tapusia 
jam antrąja tėvyne.

Nauji admirolas ir generolas
(ELTA). Prezidentas Valdas Adamkus 

suteikė flotilės admirolo laipsnį Karinių 
jūrų pajėgų vadui kapitonui Kęstučiui Ma
cijauskui ir brigados generolo laipsnį 
Krašto apsaugos ministerijos Gynybos 
štabo viršininkui pulkininkui Vitalijui 
Vaikšnorui.

44 metų K. Macijauskas 1984 metais 
baigė Kaliningrado karinę jūrų akademiją 
ir buvo paskirtas į TSRS Šiaurės povande
ninių laivų flotilę. Plaukiojo strateginia
me atominiame povandeniniame laive. 
Vėliau buvo paskirtas kovinės dalies va
du. Grįžęs į Lietuvą 1992 metais jūrų ka
pitonas K. Macijauskas tarnybą pradėjo 
besikuriančiame Lietuvos karo laivyne. 
Pirmosios pareigos - mokymo centro vir
šininkas. Nuo 1999 metų K. Macijauskas 
vadovauja Lietuvos karinėms jūrų pajė
goms. Jis taip pat yra baigęs Karinių jūrų 
pajėgų štabo koledžą JAV bei NATO kole
džą Romoje.

43 metų V. Vaikšnoras yra baigęs 
aukštąją priešlėktuvinės gynybos vadų 
mokyklą ir ilgą laiką tarnavęs priešlėk
tuvinės gynybos pajėgose. Lietuvos kariuo
menėje tarnauja nuo pat jos įkūrimo. Nuo 
tarnybos pradžios iki 2000 metų V. Vaikš
noras tarnavo Gynybos štabe. V. Vaikšno
ras yra baigęs JAV kariuomenės vadovy
bės ir generalinio štabo koledžą bei NATO 
gynybos koledžą.

V. Vaikšnoras kūrė pačius pirmuosius, 
. vėliau - ir visus kitus kariuomenės plėtros
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planus. Jam vadovaujant “Geležinio vil
ko” brigadai, buvo parengtas pirmasis 
NATO standartus atitinkantis batalionas, 
galintis vykdyti visas operacijas Lietuvoje 
ir užjos ribų.

Kurias kalbas moka lietuviai?
Dauguma Lietuvos gyventojų gerai 

moka rusų kalbą, tuo tarpu visame pa
saulyje populiariausią anglų kalbą gerai 
temoka vos 10% lietuvių. Tai parodė Lie
tuvos gyventojų apklausa, kurią inicijavo 
Švietimo ir mokslo ministerija, o atliko rin
kos analizės ir tyrimų grupė RAIT.

Apklausos duomenimis, 77% respon
dentų nurodė gerai kalbantys ir supran
tantys rusiškai, 10% - angliškai, 6% - 
lenkiškai, 3% - vokiškai, 1% - prancūziš
kai, 5% nurodė mokantys kitas užsienio 
kalbas. Rusų kalbos visai nemokantys tei
gė 4% apklausos dalyvių, anglų - 56%, 
vokiečių - 72%, prancūzų - 90%, lenkų - 
66%. Angliškai supranta ir labai nedaug 
kalbėti gali 16% respondentų, vokiškai - 
14 %, prancūziškai - 5 %, lenkiškai - 7% 
apklaustųjų.

Lietuvos miesteliuose, kuriuose gyvena 
iki 30,000 gyventojų, gerai rusų kalbą mo
ka 70%, anglų - 5% apklaustųjų. Šių kal
bų visiškai nemoka atitinkamai 5 ir 65% 
respondentų.

Didmiesčiuose (miestuose, kur gyvena 
daugiau kaip 190,000 gyventojų) rusų kalbą 
moka 88%., anglų 19% apklausos dalyvių, 
nemoka atitinkamai 5 ir 41%.

Anot apklausos rezultatų, geriausia 
Vakarų Europos kalbas moka 18-24 metų 
respondentai.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGFTIC biuleteniais.

Lietuvos žydai jau parengė trečiąjį pre
tenzijų į turtą sąrašą ir artimiausiomis 
savaitėmis jį ketina įteikti Vyriausybei. 
Nacionalizuoto žydų turto atgavimo pro
cesas gali prasidėti dar šiemet. Vien Kaune 
žydai pretenduoja į daugiau nei 50 pres
tižinėse vietose esančių objektų.

Antrajame sąraše žydai buvo įrašę iš 
viso apie 1,600 objektų, tačiau kovo pra
džioje Vyriausybei ketinamame įteikti 
sąraše beliko 437 objektai. Tai patvirtino 
ir Lietuvos žydų bendruomenės pirmi
ninkas Simonas Alperavičius. Kitą sąrašą 
sudarys ne tik Lietuvos, bet ir JAV bei 
Izraelio žydų organizacijų atstovai. “Kol - 
kas nemačiau to sąrašo” - paaiškino S. 
Alperavičius

Lietuvoje išlikusį žydų bendruomenių 
turtą bandė suskaičiuoti 2002 m. iš 
Amerikos žydų komiteto, Pasaulio žydų 
restitucijos ir “B’nai B’rith” organizacijų 
bei LŽB įsteigtas Tarptautinis komitetas 
žydų bendruomenių turto Lietuvoje 
klausimais (TKŽBTLK), kurio koordina

N. Zelandijoje sulaikyti 6 lietuviai
Kaip pranešė Nauj. Zelandijos imigra

cijos ministras Paul Swain, Naujoje Ze- 
landijoje šešiems lietuviams, gyvenan
tiems jūriniuose konteineriuose ir dirban
tiems, nors jie turi tik turistinę vizą, įsaky
ta nedirbti tol, kol nebus išspręsta jų byla.

Konteineriuose gyvenę lietuviai buvo 
apgyvendinti viešbutyje.

Lietuviai šaltkalviai ir suvirintojai į 
Lyttelton uostą iš Vokietijos atvyko sau
sio 29 dieną, norėdami pataisyti vienam 
vokiečiui priklausantį laivą. Keturi vyrai 
gyveno 2 jūriniuose konteineriuose, kiti 
du gyveno laive.

Atrodo, pagrindiniu šio draudimo ini

toriumi tapo rabinas Andrew Baker iš 
Amerikos. Jis jau lankėsi Lietuvoje.

Kalbant apie Vilniuje žydams priklau
santį turtą užsimenama, jog, norint sugrą
žinti visus kada nors žydams priklausiusius 
pastatus, reikėtų atiduoti apie 40% Vilniaus 
senamiesčio. Kaune situacija yra kiek ki
tokia. “Religinėms bendrijoms jau grąžinta 
apie 110pastatų, tarp jų - ir žydams”, - sakė 
Kauno savivaldybės valdininkas ir pridūrė, 
kad, pajudėjus restitucijos procesui, žydų 
nereikėtų išskirti iš kitų bendrijų ir visuo
meninių organizacijų. “Jei įstatymai bus 
pakeisti, prisidės papildoma našta. Neatsi- 
skaičius su žmonėmis, pretenduojančiais 
susigrąžinti savo turtą, pradėti šį procesą 
būtų sudėtinga”, - mano valdininkas.

Be to, dėl Kaune esančio turto konku
ruos dvi žydų organizacijos. Užpernai bir
želį vyko kova dėl Kauno sinagogos. Todėl, 
kai bus sprendžiama, kas valdys dešimtis 
objektų, galbūt įsiplieks gerokai didesnis 
konfliktas. Tarpusavio nesutarimo yra jau 
dabar. (“K. d.”)

ciatoriumi buvo Naujosios Zelandijos 
profsąjungų vadovas Trevor Hanson. Jis 
apkaltino darbdavius bandant apeiti imig
racijos įstatymus apgyvendinant darbuoto
jus užsienio valstybėms priklausančiuose 
laivuose. Šie darbuotojai Nauj. Zelandijos 
teritorijoje vėliau dirba kiekvieną dieną.

“Kam vežtis ką nors iš Vokietijos dirbti 
čia? Net ir su leidimaisjų čia neturėtų būti. 
Mes to netoleruosime”, - sakė Trevor 
Hanson. Jo teigimu, jei užsieniečiai ir to
liau atiminės darbą iš naujazelandiečių, 
kaip kad buvo žvejybos pramonėje, profe
sinė sąjunga imsis streikų.

Pagal Lietuvos spaudą
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[ Australijos Lietuviu Dienos - 6
Tautiniai šokiai - jaunimą išlaiko

lietuviškoje dvasioje
Rita Baltušytė

XXIIIALD Šokių Šventė ir Uždarymas 
praėjusių metų gruodžio 30 d. vyko Mel
bourne Sports and Aquatic Centre Albert 
Park priemiestyje. Toje pačioje salėje, kaip 
ir iškilmingas ALD Atidarymas, tiktai pub
lika sėdėjo priešingoje pusėje. Ant pakylos 
prie dešinės (publikos atžvilgiu) sienos 
įsitaisė nenuilstąntieji ALD talkininkai iš 
Lietuvos - „Sutaro“ liaudiškos muzikos 
kapela: Eimantas Gurskas, Antanas Fokas 
(vadovas), Raimondas Gužauskas ir Ro
bertas Kunickas.

Prieš Šventę pradedant jos choreografė 
bei koordinatorė Dalia Antanaitienė pa
kvietė susirinkusius tylos minute pagerbti 
cunamio aukas pietryčių Azijoje (nuo ne
laimės buvo praėjusios tik 4 dienos).

Sugiedojus Australijos ir Lietuvos him
nus, salę beveik tiesiogine prasme užtvindė 
tautiniais rūbais pasipuošę vaikai, jaunimas, 
subrendę žmonės - visų dešimties ALD 
dalyvaujančių tautinių šokių grupių nariai. 
Viso - beveik pusantro šimto šokėjų.

Šokių Šventės programa pavadinta, Ant 
tėvelio dvaro“. Gal todėl pačiu pirmuoju 
šokiu pasirinktas senas šokis „Noriu mie
go“ (atsimenate, ten kalbama apie tarną ir 
tarnaitę, kurie siunčiami į kiemą pažiūrėti, 
ką bernužėlis kieme veikia?). Šokis atliktas 
muzikos įrašui skambant. Šokėjai iš salės 
ir išnyko šokdami. Tačiau netrukus sugrįžo, 
tik ne visi drauge kaip šokyje, o kiekviena 
grupė atskirai. Jas pristatė Šventės vedėjai 
Brigita Lastauskaitė ir Viva Alekna. Ji lie
tuviškai, o jis angliškai vėliau publikai sa
vais žodžiais aiškino ir šokių turinį, skelbė 
numerius (gaila, ne kiekvieną atskirai, o 
sudedami po du arba ir dar pora šokių 
atlikus pasakydami, kas čia ką atliko).

Prieš žiūrovus su savo vėliavomis išsi
rikiavo ir buvo pristatyti Adelaidės „Žilvi
nas“ (vad. Antanas Pocius) ir „Branda“ 
(vad. Liucija Vaičiulevičiūtė); Geelongo 
„Gegutė“ (vad. Loreta Čižauskaitė-Tigani

Iš kairės: Garbės en. konsulas Viktoras Šliteris, URM patarėjas išeivijos reikalams 
Rimantas Morkvėnas, Garbės gen. konsulas Andrius Žilinskas, Tautinių mažumų ir 
išeivijos.dęjjąrtamento generalinis direktorius Antanas Petrauskas, ALD rengimo 
komiteto narys Mykolas Kozlovskis. Visos nuotraukos autorės.

Uždarymas. Rengėjai (iš kairės): Irta Strazdauskienė su dukrele, Gintaras Radzivanas, 
Dalia Didžienė, Algimantas Šimkus, Dalia Antanaitienė, Bronė Staugaitienė, Alena 
Karazijienė, Nąjolė Šimkienė, Julija Simankevičienė, Andrius Vaitiekūnas, Robertas 
Žiedas, Lilįja Kozlovskienė, Henrikas Antanaitis, Mykolas Kozlovskis.

Šokių Šventės organizatorė Dalia Anta
naitienė

ir Regina Bindokienė) ir „Linas“ (vad. Jo
nas Sakalauskas ir Loreta Tigani); Mel
bourne „Gintarėliai“, „Malūnėlis“, „Gin
taras“ ir „Šokdava“ (vad. Dalia Antanai
tienė); Sydnėjaus „Sūkurio“ veteranai (vad. 
Kristina Rupšienė) ir jauniai (vad. Marina 
Taylor). Vyriausias (ne vien pagal šokėjų 
amžių) - Adelaidės „Žilvinas“, susikūręs 
dar 1949 m.; po 30 metų vyresnieji šokėjai 
atsiskyrė ir sudarė veteranų grupę „Žilvinas 
Branda“, o pernai, kaip rašoma XXIII ALD 
leidinyje, „nubyrėjus visiems vyrams, „Bran
da“ pasidarė vien moterų grupė. Šioje šven
tėje jos iš kitų išsiskyrė šokiu su lininiais 
rankšluosčiais „Abrūsėlis“

Vyrų trūkumas šiek tiek jaučiamas ir 
kitose grupėse, tačiau skirtumus tikriausiai 
išlygins ateitis. Štai pernai pradėjusioje 
repetuoti naujojoje Geelongo grupėje 
„Linas“ - 9 moterys ir penki vyrai, o „Ge
gutėje“ - šešios mergytės ir septyni ber
niukai.. . Beje, nemaža dalis „Lino“ šokėjų

Autorės nuotraukoje - Sydnėjaus “Sūkurio” ir Adelaidės “Žilvino” šokėjai.

- tai „pasenę“ nuo 1974 m. veikusių „Ge
gutės“ ir „Gegužiukų“ nariai.

Panašiai ir Sydnėjaus „Sūkuryje“. Šią 
grupę prieš 30 metų įkūrė Marina Cox, o 
dabar vadovauja jos dvi dukros Kristina ir 
Marina jaunesnioji; trečioji duktė Regina 
Bindokienė-viena iš Geelongo „Gegutės“ 
vadovių. Cox‘ų šeimos įnašą pastiprina ir 
„įsūnytas“ lietuvis visų trijų vadovių tėvas 
ir „Gegutės“ šokėjos Alanos Bindokaitės 
senelis Larry Cox, jo žentas „Sūkurio“ šo
kėjas Arvydas Rupšys ir taip pat „Sūkuryje“ 
besisukančios anūkės Nerija ir Emilija 
Rupšytės.

Nepotizmo pačia gerąja žodžio prasme 
netrūksta ir visose kitose grupėse. Šokių 
Šventės uždaryme renginio vadovė Dalia 
Antanaitienė karštai apkabino savo svar
biausią padėjėją sesutę Rasą Skeivienę. 
Tiek Antanaičių, tiek Skeivių pavardės gau
siai figūruoja tarp Melboumo šokėjų, kaip 
ir Statkų (priminsime, kad Dalia ir Rasa - 
iš namų Statkutės), Kymantų, Sadauskų, 
Skimbirauskų, Tigani, Verbylų, Žemkalnių, 
Žiedų ir daugelio kitų. Ypač pažymėtina 
neseniai iš Lietuvos atvykusi tautinių šokių 
entuziastų šeima Žilvinas bei Irta Straz- 
dauskai. Jų trejų metų dukrelę Benitą, kuri 
pradėjo šokti anksčiau negu išmoko 
vaikščioti publika įsidėmėjo ALD Atidary
me: mergytė tautiniais rūbeliais pagyvino 
programą, šokio ritmu lakstydama po salę 
su pripučiama už save didesne kengūra.

Skirtingai nuo Dainų Šventės, kur pir
moje dalyje pasirodo atskiri vienetai, o 
antroje -jungtiniai, Šokių Šventės progra
ma buvo „maišyta“.

Oficialumus baigus, ant parketo išrie
dėję mažiausieji - „Gegutė“ ir „Gintarėliai“ 
(vėlgi įrašui skambant) pašoko ir netgi 
suvaidino „Išėjo tėvelis j mišką“ ir „Žvirb
lis čiulbuonėlis“. Po to „Sūkurys - jauniai“ 
atliko „Marceliukės kadrilį“, o po to „Gin
taras“, „Linas“, „Malūnėlis“, „Šokdava“, 
abu „Sūkuriai“ ir „Žilvinai“ publiką pra
linksmino humoristiniu šokiu „Sukčius“, 
o po jų tų pačių grupių, išskyrus „Liną“, 
moterys pašoko lyrinę kompoziciją „Lan- 
dutė“. Malūnėliui“ atlikus „Audėjėlę“, 
„Šokdavai“ - „Aušrelę“, „Žilvinui“ - „Links
mąjį šokį, „Brandai“ - jau minėtą „Abrūsėlj“ 
ir „Gintarui“ - labai savotišką „Mintinį“, 
kur gale šokėjai sukrenta į krūvą, pirmoji 
programos dalis baigėsi visų grupių atlikt 
kompozicija, kuri vadinosi „Finale“.'

Dar iškilmingesnių „Finale“ baigėsi ir 
visa Šokių Šventė. Smagiu šokiu „Sutarui“ 
trenkiant, publikai į taktą plojant šokėjai 
atsisveikino iki 2006 metų.

Prieš tai Dalia Antanaitienė padėkojo 
savo talkininkams, įskaitant salės prižiūrė
tojas; į „sceną“ buvo pakviesti XXIII ALD 
rengėjai; jų Komiteto pirmininkė Lilija 
Kozlovskienė kiekvienam padėkojo ir įtei
kė po keramikinį medalį. Trumpai kalbėjo 
ir dovanėles įteikė Lietuvos tautinių ma
žumų ir išeivijos departamento generalinis 
direktorius Antanas Petrauskas.

Kiek nejaukus momentas susidarė, kai 
pranešėja Brigita, kuri kaip žinome, yra 
profesionali dailininkė, pademonstravo dar 
vieną savo talentą ir užtraukė atsisveikinimo 
dainą, o „Sutaro“ vadovas A.Fokas mojo 
publikai jam pritarti. Deja, tai nebuvo ko
kia „Eisim, broleliai“ namo“, o jau 
naujesniais laikais Lietuvos etniniuose 
ansambliuose išpopuliarėjęs kūrinys, kurio 
žodžiai bei melodija Australijos lietuviams 

dar nepažįstami. Gal būt sekantį kartą?
Antroji Šokių Šventės dalis buvo links

ma ir su humoru, kurį padidino ir pamestos 
bei krentančios šokėjų klumpės. Ją pradėjo 
„Sūkurys“ šokiu „Subatėlė“, tęsė „Malūnė
lis“ su basliais rankose pašokęs „Mikitą“, 
tada „Sūkurio“ merginos ir moterys pašo
ko „Šiaudelę“, „Linas“ - „Putinėlį“; „Gin
taras“, „Malūnėlis“ ir abu „Sūkuriai“ su
skelė „Pakeltkojj“, „Žilvinas-Branda“ 
atliko „Kurapkytę“, o „Gintaras“, „Linas“, 
„Malūnėlis“, „Šokdava“, abi „Sūkurio“ 
grupės ir „Žilvinas“ išpynė „Gyvatarą“. Po 
to „Šokdava“ atliko „Aleliūnų kadrilį“, 
„Žilvinas“ - „Netoli miškelio“, „Gintaras“ 
- Kūlimo šokį“, o „Sūkurio“ veteranai - 
„Ūsaunyką“. Viso su finalais atlikti 23 
šokiai. Garsą ir techninę ruošą atliko Justin 
Skimbirauskas, aprangos koordinatorė - 
Rūta Skeivienė.

Ruošdamasis pasirodymui, ypač to
kiam atsakingam, kaip kas dvejus metus 
vykstančios ALD, kiekvienas vadovas sten
giasi, kad jo šokėjai kuo geriau pašoktų, 
dainininkai padainuotų, artistai suvaidintų.

Kad kuo geriau pavyktų praėjusi Šokių 
Šventė, visas pastangas dėjo ir jos cho
reografė bei koordinatorė Dalia Antanai
tienė. Tačiau ne pasirodymo sėkmė jai buvo 
svarbiausia. „Kiekvienas miestas labai gra
žiai pasirodė,“ - pasakė ji po Šventės. Ta
čiau pridūrė, jog renginio sėkmė - tik kre
mas ant torto. Svarbiausia Daliai, kad 
ištisus metus jaunimas renkasi Lietuvių 
Namuose, bendrauja ne vien šokių repeti
cijose, bet ir po jų, susidraugauja tarpusa
vyje, kuria lietuviškas šeimas.

Šitaip sakydama ji daugiausia turėjo 
omenyje Melboumo tautinių šokių grupę 
„Gintaras“, kuriam yra paskyrusi daugiau 
kaip 28 metus. Iš 1956 metais susibūru- 
sios moksleivių šokėjų grupės (jai, beje, 
vadovavo Dalios mama Halina Statkuvie
nė) „Gintaras“ išaugo iki beveik 100 
žmonių. Toks vienetas ir jo repeticijų siste
ma galėtų vadintis „Antanaitienės tautinių 
šokių mokykla“, tuo labiau, kad jų pasiro
dymai niekuo nesiskiria nuo profesionalų.

Į klausimą, iš kur ji semiasi fantazijos, 
Dalia atsakė: „Mano veteranai tai nedaro 
man spaudimo, bet studentų grupė tai vis 
nori ko nors naujo, ir ko nors greito, kad 
būtų galima paišdykauti, pasistumdyti. Tas 
šokis „Mintinis“ kaip tik ir patenkino jų 
visus reikalavimus. Aš jiems dažniausiai 
leidžiu pasirinkti. Sustatau vieną šokį, an
trą, trečią, pradedam šokti ir jie man tie
siog pasako, kas jiems smagu, miela. Man 
pirmoje eilėje svarbiausia, kad jiems pa
tiktų šokis, kad norėtų jį šokti. Tada repe- 
tuojam, kol išmokstame iki galo. Aš nie
ko nenoriu siekti per prievartą. Iš viso per 
repeticijas aš leidžiu išdykauti, dūkti, flir
tuoti, kadangi tada nuotaika draugiška. Po 
repeticijos niekas iš karto nesiskirsto namo, 
antradieniais po darbo, po universiteto 
paskaitų, po repeticijos jie eina dar štai į tą 
karčiamą kitoje gatvės pusėje, nes nori 
bendrauti, tęsti draugystę. Dabar ir mūsų 
klebonas Algis Šimkus taiko atvažiuoti po 
repeticijos, eina kartu su jais, kad jeigu kas 
nors norėtų pasikalbėti, kad jo nereiktų 
ieškoti. Pavyzdžiui, ir mišias jaunimui jis 
pasirengęs laikyti atskirai, kada jam patogu, 
miške ar parapijos namuose. Jis taikosi prie 
jaunimo, apsirengia paprastais drabužiais,

Nukelta] 5psl.
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Iš Redakcijos pašto
Gerbiama Redaktore,

Gaila, bet negaliu pilnai sutikti su 
Lolitos Kalėdos paginančiu aprašymu 
apie paskutinį ALB Krašto Tarybos 
suvažiavimą Melbourne, “M.P.” nr.4 ir 5.

Pirma diena buvo bereikalingai suga
dinta skaitant ALB Krašto Valdybos 
pirmininkės pranešimą (14 puslapių). Tai 
užtruko beveik dvi valandas, nors pra
nešimas buvo išdalintas prieš suvažiavi
mui prasidedant. Ar neužtektų išdalinti 
santrauką? Daugelis žino apie Lolitos 
darbštumą ir pasiekimus.

Mano nuomone, Prezidiumas buvo per 
daug tolerantiškas ir leido kai kuriems at
stovams kalbėti per ilgai ir ne pagal nusta
tytą temą. Suprantu, kad tai sunku kontro
liuoti, bet reikia šiek tiek daugiau tvarkos.

Siūlau, kad nauja ALB Krašto Valdyba 
iš anksto surinktų visus pranešimus, 
įskaitant ALB Krašto Valdybos, ir visus 
pasiųstų atstovams dar prieš Kalėdas. Ši
taip būtų duota laiko pasiruošimui. Man 
atrodo, kad tvarkingai pravestas suvažia
vimas gali pasiekti savo tikslus per du 
rytinius posėdžius.

Viktoras Martišius

Miela p. Nijole Kairaitiene,
Skaitant Jūsų laiškutį Redaktorei 

“M.P.” Nr.6, matyti, kad Jūs nesupratote 
(tarp eilučių) mano minties dėl “ap
dovanojimų” įsikišimo į gražiai organi
zuotą ALD Šventės Atidarymą.

Apdovanojimai buvo blogai suorgani
zuoti, ne vietoje, ne tinkamu laiku ir be 
tinkamų paaiškinimų už ką. Apie tai jau 
nemažai rašyta ir be abejo dar ne vienas 
miklins savo plunksną. Reikia pažymėti, 
kad atsiliepimų iš “gavusių” ir “negavusių” 
buvo ir neigiamų.

Pagal Lolitą Kalėdą (pokalbis po Ati
darymo iškilmių), jos straipsnyje “M.P” Nr.5 
“Būkime mandagūs” rašoma: “Oficialiai 
buvusi Krašto Valdyba pernai pateikė šešias 
ALB nominacijas Lietuvos Respublikos Prezi
dento apdovanojimams, bet iki šiol nėra 
sulaukiusi jokio atsakymo.”. Reiškia jie 
“nekalti”. Tik man gaila praėjusios Krašto 
Valdybos, kad, kaip paprastai pabaigę savo 
”vargus” po suvažiavimo, jie vėl turėjo 
praleisti valandų valandas, kol “Krašto Val
dyba svečio pageidavimu, (mano pabraukta) 
dėl dokumentų ir atskaitomybės tvarkos, 
raštiškus pateikimus Melbourne apdovano
tiems asmenims pateikė t pasiuntė į Vilnių 
tik šių metų sausio mėn., jau po švenčių.” 
Ar tai reiškia - pirmiau apdovanojo ir tik 
po to pristatė???

Geriausiai gal mums paaiškino p. 
Kristina M. (“M.P” Nr.6): “Atleiskite, bet 
visa tai dvelkia sovietmečiu”.

Jeigu dar kas būtų neaišku, gal palaukite 
iki Geelongo ALD, tada kur nors kam
pelyje susėdę prie kavutės puodelio ga
lėsime detaliau padiskutuoti.

Su pagarba Jums Algis Bučinskas

Gerbiama Redaktore,
Nuoširdžiai kreipiuosi į Jus dėl straips

nio, tilpusio “Mūsų Pastogėje” Nr. 
1-2 (2005.01.19), “Atsisveikinant su a.a. 
Antanu Gvildžiu.

Apgailestauju, kad per klaidą patei- 
kėm neteisingas detales, kurias maloniai 
prašyčiau atitaisyti: būtent: dainą “Kur 
banguoja Nemunėlis” sudainavo ne choro 
“Viltis” vyrai, o choras “Danos Vyrai”. 
Daina panaudota iš jų koncerto CD. Daina 
“Aras” panaudota iš Lietuvos vyrų choro 
“Sakalas” juostelės.

Labai atsiprašau už įvykusias klaidas. 
Su pagarba, Ona Gvildienė

Mūsų Pastogė Nr. 7, 2005.02.23, psl. 4

Gerbiama Redaktore,
Keliems tautiečiams neparodžius 

atitinkamo dėkingumo gavus bent vieną iš 
skaitlingų Lietuvos Prezidento, Premjero 
ar ministerijų apdovanojimų, buvusi Kraš
to Valdybos pirmininkė Lolita Kalėda 
jaučia pareigą mus pamokinti mandagumo 
-nors kur ji tam semiasi autoriteto, bent 
man nėra aišku.

Pilnai sutinku su su Viktoro Martišiaus 
pastabomis, kad praėjusios Krašto Val
dybos įvesta apdovanojimų tvarka yra 
nepriimtina ir primena labiau pradžios 
mokyklos, o ne rimtos bendruomenės, 
apdovanojimų tvarką. (Manošešerių metų 
anūkas beveik kasdien ant rankos atsineša 
spalvotą antspauduką). Krašto Valdybos 
įvestos tvarkos nerimtumas yra ypač pa
brėžtas, kai KV nariai atsiranda apdova
notųjų tarpe.

Jaučiuosi įkvėptas ir aš pamokinti bu
vusią Krašto Valdybos pirmininkę: ALB 
yra rimta, subrendusi organizacija, kuri 
reikalauja iš valdančiųjų organų rimtos 
atskaitomybės.

Perskaičius buvusios KV pirmininkės 
beveik dviejų spausdintų laikraščio lapų 
pranešimą apie Krašto Valdybos ir Kraš
to Tarybos veiklą, neradau finansinės 
ataskaitos! \

Gal tokią ataskaitą pateikus, KV 
pirmininkės pranešimas būtų buvęs 
priimtas su dar gausesniais, gal net 
“audringais” plojimais.

Dr. Dailius Kairaitis

Gerbiama Redaktore,.i
Perskaitęs ALD Ruošos Komiteto 

laišką “M.P” Nr. 5 “Mums gėda”, aš pilnai 
sutinku, kad jums turi būti gėda. Gėda ir 
man, kad parinkote tokią organizaciją 
suruošti “Sutaro” koncertą Sydnėjuje. 
Organizaciją, kuri tam darbui neturi pa
tyrimo.

Sydnėjaus choras “Daina” turi tikrai 
stiprią Valdybą ir 40 dainininkų, ir to kon
certo apyskaita skambėtų visai kitaip. Be 
to, svečiai buvo muzikantai.

Sydnėjų yra aplankę iš Lietuvos eilė 
krepšinio komandų su palydovais, tre
neriais ir mecenatais; visi buvo šiltai 
priimti.

Sydnėjus suruošė Pasaulio kalnų 
slidinėjimo lietuvių olimpiadą. Buvo 
priimta, apgyvendinta, maitinta, nuvežta Į 
Sniego Kalnus virš 30 slidininkų. Vien iš 
Lietuvos atvyko 24.

Visa tai tęsėsi 2 savaites, ne 3 dienas, 
kainavo tūkstančius, ir niekas nedejavo, 
niekas nepateikė sąskaitų, tik džiaugėsi, kad 
galėjo padėti.

Pasaulio olimpiadai pasibaigus, lietu
viams sportininkams Lietuvių Klube buvo 
surengtos išleistuvės, jiems niekas nekaina
vo. Taip pat pagerbti ir invalidai sportinin
kai, jiems suruoštas atsisveikinimas Klube.

Nesvarbu, kas išsikvietė kokią grupę iš 
Lietuvos (Adelaidė ar Melbournas), visi 
važiavo per Sydnėjų, visi buvo sutikti, 
apgyvendinti ir pavaišinti.

Tad prašau, nerašykit tokių nesąmo
nių, kad tik Melbournas moka priimti 
svečius. Tuo straipsniu jūs užgavote daug 
sydnėjiškių, kurie paaukojo daug laiko ir 
lėšų svečiams iš Lietuvos.

ES. Nors po apyskaita pasirašė Anta
nas Kramilius, bet aš žinau Antaną, jo 
dosnumą ne tik darbuose, bet ir finansuo
se. Jeigu jis būt galėjęs, jis būtų sumokėjęs 
tas išlaidas iš savo kišenės.

Su pagarba
. Vincas Binkis

Prašau nešmeižti
mano mamos

Man pikta, kad buvę mano mamos 
draugai taip neteisingai viešai šmeižia ją 
dėl koncerto, prie kurio ji tik su gerais no
rais, kiek galėdama ir iš širdies prisidėjo.

Mano mama labai ilgai nesveikuoju ir 
sako, kad negalinti rašyti, neturinti ką, nes 
jos sąžinė rami ir atleidžianti visiems, ku
rie ją kaltina. Ji nerinko, neskirstė ir nepa
sisavino pinigų.

Aš manau, kad reikia šiame purvų 
pilname procese padėti tašką ir kreiptis į 
teisės institucijas.

Laikraštis nėra sąskaitų suvedimo 
dalykas ir turi išlaikyti savo publikacijas, o 
jei ne, tai už melagingų faktų ir žmonių 
orumo pateikimą atsakyti.

Dėl jos idėjinių pažiūrų galima ne
mėgti mano mamos, bet nepatikrinus fak
tų rašyti į laikraštį ir ją kaltinti už pačių 
susigalvotus dalykus, vadovautis pletkais, 
mane piktina. Už nugaros pamazgas pilti, 
tai labai lengva, bet paskambinti ir pa
sikalbėti trūksta tikros drąsos. Bet gyve
nime lazda turi du galus, o antrasis muša 
dvigubai stipriau. Ir dar viena lietuviška 
gera patarlė: nespjauk į šulinį, nes pats tu
rėsi iš jo gerti.

Mūsų lietuvių bendruomenė čia 
Australijoje yra labai maža, tai kodėl mes 
visi visą laiką blogai visus šmeižtam?

Aš prašau, kad mes pasvertume savo 
mintis prieš kitą kritikuodami. Mes esa
me lietuviai ir lietuviais turime būti.

Prašau šį mano trumpą laišką 
išspausdinti.

Mantas Zegeris-Kalėda

Nors nesutinkame su kai kuriais šio laiš
ko aspektais, autorių vertiname ir laišką 
spausdiname ištisai.

LB Spaudos Sąjungos Valdyba

'■ i .

Gerbiama Redaktore,
Perskaičius Viktoro Martišiaus straips

nį “M.P.” Nr. 4, man pasidarė šiek tiek 
lengviau, kad Australijos lietuvių tarpe 
atsirado bendramintis.

1983 m nutariau aplankyti savo brolius, 
seserį ir Lietuvą. Kadangi mano broliai už 
pogrindžio laikraštuką buvo nuteisti 10 
metų praleisti “atostogas” Sibire ir jie bijo
jo prisipažinti, kad turi brolį Australijoje, 
važiavau kaip turistas su teise praleisti 
vieną savaitę Vilniuje ir vieną savaitę 
Rygoje.

Gyvenant Vilniuje man teko klausytis 
rytinių žinių. (Tokio kolūkio Jonas buvo 
apdovanotas medaliu, kad suarė virš nor
mos 10 hektarų žemės. Gavo pagyrimą 
Uršulė, primelžusi 50 litrų virš normos 
pieno). Klausiu brolį: tai čia tokios Lietu
vos žinios, o jis man sako, kad čia yra la
bai svarbios žinios. Mūsų Respublikoje ar 
tu dirbi, ar simuliuoji, gauni tą patį at
lyginimą, tad tais apdovanojimais paska
tina žmones sąžiningai dirbti

Man tai gaila, kad tie papročiai atsi
rado čia. 50 metų Australijoje tūkstančiai 
lietuvių pasišventę dirbo lietuvybės labui 
be paskatinimų.

Jie nelaukė jokių medalių. O kai dabar, 
kaip Viktoras rašė, pradėjo švaistytis me
daliais, vienas gavo, kitas ne. Tūkstančiai 
nusipelnė, bet koks teisėjas gali nuspręs
ti - šitam duosiu, o šitam ne?

Nors aš Australijos Lietuvių Bendruo
menės veikėjus gerai pažįstu, tačiau nie
kada negalėčiau būti teisėju, kam medalį 
duoti, o kam ne. Jie visi verti medalių, bet 
kaip Viktoras rašė, mano akyse šie meda
liai liko beverčiai, nors aš jų turiu du.

Su piagarba . Vincas Binkis

Gerbiama Redaktore,
Ne vieną kartą per keliasdešimt metų 

įvykiai Australijos Lietuvių Dienų bėgyje 
ar ALB Tarybos Suvažiavimo metu (ar 
abiem atvejais) sukeldavo gan gyvus, net 
intensyvius ginčus. Tik “temos” keisdavo
si. Panašiai atsitiko ir dabar, ypač dėl 
dviejų dalykų. Pokalbių netrūksta, laiškų 
netrūksta ir “Mūsų Pastogėje”. Viskas, ži
noma, labai įdomu, tačiau ne vieną sujau
dina ir stipriau. O gal jau verta tempą 
sulėtinti?

Pirmiausia, dėl apdovanojimų reikš
mės ar naudos kažin ar atsiras naujų 
argumentų? Kadangi šiuo reikalu spren
dimus darys mūsų “valdžia” (bent jau mū
sų pačių Krašto Valdyba ar Apylinkių Val
dybos), gal šį reikalą palikti joms. Pasi- 
skaičiusios ir pasiklausiusios dabarties 
minčių, darydamos vienokius ar kitokius 
nutarimus, jos jau turės solidų pagrindą 
tiesiog is vox populi.

Antra, verta iš naujo pagalvoti ir apie 
svečių iš Lietuvos kvietimą bei priežiūrą. 
Turbūt negalima tikėtis, kad ateityje Lie
tuvos Vyriausybė sugebės kūrybinėms 
grupėms apmokėti ne tik kelionės išlai
das, bet ir pilnai finansuoti žmonišką 
egzistenciją atvykus Australijon. Reikia 
įsivelti ir vietiniams, taigi reikės svečius 
ir pagloboti. Iš patirties žinoma, kad daž
nai jie apgyvendinami su malonumu, bet 
kartais atsiranda ir mažiau malonus prie
volės jausmas. Atrodo, “globojimo” prob
lema lengvai nedings. Šiokiems tokiems 
apmąstymams prieš kelerius metus pa
siaukojo ALB Krašto Taryba. Turbūt ši gan 
aktuali tema vėl pareikalaus pakartotino 
dėmesio.

Na, o kol kas būtų gera “atvėsti”.
Vytautas Doniela

Gerbiama Redaktore,
Šį laiškutį norėtume pradėti nuoširdžia 

padėka p. Antanui Laukaičiui.
Džiaugiamės, kad dar yra žmonių 

galinčių ir norinčių padėti kitiems. Esa
me laimingi, kad Jūs, Antanai, ir Jūsų 
draugai esate tokie geradariai. Dėkojame, 
jog mūsų nepamirštate: nors esate toli, 
bet skleidžiate savo šilumą, rūpestį, su
pratimą į tolimą Lietuvos kampelį - Lei
palingio pagrindinę mokyklą.

Jūsų perduota parama tėvų neteku
siems mokiniams buvo išdalinta prieš pat 
šv. Kalėdas. Buvome labai laimingi, galėda
mi ne tik pagausinti švenčių stalą, bet ir 
nupirkti dovanėlių savo artimiesiems. Jūsų 
ir Jūsų draugų tėviška parama tapo mums 
kalėdiniu stebuklu, kurį gali suteikti tik 
tyra, dosni ir kupina gėrio širdis, tik žmo
gus, kuriam rūpi kiti žmonės, ne vien savo 
gerovė.

Mes, visi mokyklos mokiniai, dar kartą 
dėkojame už Jūsų paramą, kuri mums ir 
mūsų šeimoms yra ne tik materiali, bet ir 
dvasinė dovana. : R br

Linkime Jums ir Jūsų draugams stip
rios sveikatos, geriausios kloties, Dievo 
palaimos. Sveikiname su artėjančia šv. 
Velykų švente.

Su pagarba - Leipalingio pagrindinės 
mokyklos mokinių vardu -

Gedvile Kononenko,
9b klasės mokinė,

Leipalingis

AR JAU SUMOKĖJAI 
“MŪSŲ PASTOGĖS” 

PRENUMERATĄ?

4



Bendruomenės baruose
Truputį kitaip 

Vasario 16-tos Šventė Melburne
Duok ranką, broli,
Duok ranką medžiui, dainai, žmogui...

J. Marcinkevičius

Skelbimai spaudoje kvietė ne į minėjimą 
Lietuvių Namuose, kaip būdavo seniau, o 
tiesiog ateiti ir pasidžiaugti Lietuvos laisve.

Tad ir rimtoji, dvasingoji Šventės da
lis buvo pabrėžta bažnyčioje, kur šv. Mi
šias aukojo mūsų kun. Algis Šimkus ir 
svečias iš Lietuvos, Bernardinų bažnyčios 
kapelionas Julius Sasnauskas. Kunigus į 
bažnyčią atvedusi eisena su tautine, skau
tų ir šaulių vėliavomis, atsinešė ir lietu
viškus simbolius ir taitodailės darbelius, 
kuriuos sudėjo prie altoriaus: “Štai, Vieš
patie, mes, lietuviai Australijoje, nepa
mirštame, kad esame dalis tos tautos, į ku
rią Tu mus paskyrei”. Tą mintį tęsė ir 
kunigams patarnavę “klapčiukai” - vienas 
apsirengęs bažnytiniais rūbais, kitas - lie
tuvių skautų uniforma.

Lietuvių Namuose po pietų visi rin
kosi į Jubiliejinę salę, kurios pakraščiuo
se buvo sustatyti staliukai, o salės vidurį 
supo kėdžių vainikas žiūrovams. Didelia
me ekrane slinko paskutinės Dainų šven
tės Lietuvoje vaizdai ir skambėjo dainos. 
Pobūvio pavadinimas irgi paimtas iš tos 
Dainų šventės: Mes. Aiškiai matyti, kad 
“minėjimas” suruoštas ne senosios kartos. 
Jaunimas ir vidurinioji karta gerai žino, 
kokiomis aukomis buvo pasiekta Vasario 
16-toji ir vėliau Kovo 11-oji, bet jie taip pat 
žino, kad viskas buvo daroma tam, kad 
ateities kartos - mes, dabar galėtume

Socialinės Globos Moterų Draugijos Melbourne Valdyba ir narės 
sveikina

Onutę fcapocienę
su Order of Australia Medal (OAM) apdovanojimu.

Tautiniai šokiai...
Atkelta iš 3 psl.

kad vaikų, jaunimo neatstumtų. Ir vaikai 
labai jį myli ir gerbia. Jis pasikviečia jaunimą 
į namus vakarienės, 95% būna mano šokė
jai. Paklausia, kada patogu, penktadienį, 
šeštadienį, 15-20 žmonių būrys pas jį nuva
žiuoja, jis iškepa kugelį, ir jie ten bendrauja.“ 

Iš kur tu gauni tiek šokėjų? - klausiu.
j,Melbourne šiemet mokiau 98-nis. - 

juokiasi Dalia. - Anksčiau buvo penkios 
grupės, bet šiemet jau nebegalėjau įveikti 
tokio krūvio, tai „Gintaro“ jaunius sujun
giau su studentais. Šeštadieniais aš Lietu
vių Klube dirbu su šokėjais nuo 10 ryto iki 
5 popiet, tada dar antradieniais, o dar 
minėjimai ir koncertai sekmadieniais.“

Atrodo, kad pavyko įtraukti ir naujuo
sius lietuvius?

„Taip, aš labai daug dėmesio skiriu nau
jiems žmonėms, kalbinu, kviečiu atvažiuo
ti, vaikus atsivežti. Daugiausia taip ir 
atsitinka. Po to ir susidraugauja, lankosi 
vieni pas kitus, nesijaučia vieniši. Yra pa
vyzdžiui, viena moteris Virginija, ji 15 mer 
tų visai nebendravo su lietuviais, o dabar 
viena geriausių mano šokėjų, yra tokių, kur 
čia gimė ir augo, bet nuo lietuvių buvo 
nutolę, dabar grįžo ir su mumis šoka.

Virginija vieną sekmadienį atvažiavo į 
Lietuvių Klubą pasiimti dėžės labdarą 
siųsti, aš į ją pažiūrėjau, manau, čia tikrai 
lietuvaitė, užkalbinau ir ji man sako, kad 
visą amžių nuo mažens norėjo šokti tauti
nius šokius, bet nebuvo progos. Tai, sakau, 

džiaugtis Lietuvos laisve, kad bet kur pa
saulyje būdami galėtume laisvai bendrau
ti su Lietuva, dalyvauti jos ruošiamose 
šventėse ir savo džiaugsmu pareikštu- 
me pagarbą tiems, kurių dėka tą viską 
turime.

Jaukiai sėdėdami prie staliukų, išklau
sėme Melbourne Apylinkės Valdybos 
pirmininko Andriaus Vaitiekūno pasveiki
nimo mums visiems, kun. Juliui (Sasnaus
kui), PLB vicepirmininkui Jarui Alkiui ir 
jo žmonai Žydrūnei. Išgirdome ir sveikini
mus, atsiųstus LR Prezidento Valdo Adam
kaus ir Viktorijos parlamentaro Victor 
Perkin (Petronaičio).

Lietuvos Garbės generalinis konsulas 
Melbourne Andrius Žilinskas trumpai ap
žvelgė paskutiniųjų metų Lietuvos pasie
kimus, pabrėždamas, kad tikrai turime kuo 
džiaugtis, ir LR Prezidento padėkos raštais 
apdovanojo Liliją Kozlovskienę, Andrių 
Vaitiekūną, AL Fondo pirmininką Algį 
Šimkų ir čia nesantį Algį Taškūną.

Į mažą plotelį, paliktą prie ekrano, su
sibūrė “Dainos Sambūrio” choristai - vieni 
tautiniais drabužiais, kiti tiesiog išeigi
niais rūbais, skautų ar šaulių uniformo
mis. Kaip dėvėjo bažnyčioj, kaip valgė pie
tus, taip ir atėjo padainuoti. Dabar, be įpras
tinės koncerto aprangos, matėme, koks 
turtingas savo įvairove yra “Dainos Sam
būrio” sąstatas. Kol choristai rinkosi, 
Birutė Prašmutaitė paskaitė Justino Mar
cinkevičiaus eilėraštį “Tai mes”.

Pirmoji daina - “Jei karalius būčiau... 
Mindaugas vadinčiaus, niekam niekam 

ateik, o ji sako, kad aš neturiu poros, sakau 
nesvarbu, ateik viena, bus daugiau mergai
čių nieko tokio, atėjo - jos labai didelis 
įnašas mūsų šokiuose.

Kada ruošiu vakaronę ar koncertą, 
bandau visą šeimą įvelti, pavyzdžiui, vieną 
kartą Žydrūnas Strazdauskas visą šokį šoko 
su savo dukryte ant rankų, kadangi nebuvo 
mažytės kam palikti, mama Irta irgi šoka. 
Dabar mergytė paaugo ir jau pati šoka, ji 
čia pripratusi būti, lakstyti, kol tėvai re
petuoja, paskui tėvai vaikų laukia.“

Apie ateities planus Dalia sakė negalinti 
dabar kalbėti.

Ar ruošia sau pamainą?
„Visą laiką, deja nelabai sėkmingai. 

Pavyzdžiui, būna iš studentų grupės mer
gaitė perima jaunesnę grupę metams, pu
santrų, bet paskui pasitraukia. Juk mokyti 
šokti yra labai sunku, ilgas pasiruošimo 
darbas. Pavyzdžiui, šokis trunka 3 minu
tes, o man jį paruošti, sustatyti, pritaikyti 
muziką gali trukti tarp 6 ir 10 valandų. Tai 
yra nematomos valandos namie. O kur dar 
repeticijos, kol visi išmoksta?

Aš su „Gintaru“ dirbu jau 29-tus metus, 
prieš tai dar septynerius metus dirbau su 
skautėmis „Paukštytėmis“. Tai tiek metų 
neturiu nevieno laisvo šeštadienio.

Nuvargsti žmogus, be to, dabar, kai vy
ras išėjo į pensiją netgi ir papildomas 
išlaidas benzinui jaučiame. Nors apskritai 
mūsų šeima neskaičiuoja, kiek remiame ši
tą veiklą, nes skaitome, kad ji reikalinga ir 
prasminga. Aš laiminga, kad vaikai geri, 
pripratę prie Lietuvių Namų.“ □ 

Lietuvos niekad nedalinčiau”. Dirigentės 
Birutės, pasipuošusios įvairiais apdovano
jimų medaliais, raginami, ir mes visi prisi- 
jungėm prie dainos.

Nepamirštas ir Nepriklausomybės dai
nius Maironis. Danguolė Jokubaitienė 
paskaitė jo eilėraštį “Nepriklausomybę 
atgavus”, o po jo - daina “Graži tu mano, 
brangi tėvyne”.

Jaras Alkis, kviečiamas pasisakyti, pa
gyrė Melboumą, kuriame į lietuvišką dar
bą gražiai įsijungia naujieji ateiviai ir pa
minėjo, kad PLB Valdyba nutarė patarti 
LR Prezidentui nevykti j “kažkokios per
galės” šventę Maskvoje. Siūlė bendruome
nėms ir organizacijoms rašyti laiškus 
Prezidentui, išreiškiant savo nuomonę.

Aidai Gogelytei paskaičius J. A. Jūragio 
eilėraštį “Gal mintis atneš vėjas”, matėme 
video juostą “Skrydis per Lietuvą”, kurią 
vasario 16-tą d. Melboumo Federacijos 
Skvere, papuoštame mūsų trispalvėmis, 
galės matyti ir visi melboumiečiai.

Kaip paprastai vasario 16-tą, Algis 
Šimkus įteikė ALF premijas geriausiai 
išlaikiusiems lietuvių kalbos brandos eg
zaminą. Šį kartą premiją teko padvigu
binti, nes dvi mergaitės baigė lygiomis: 
Kristina Mardians ir Violeta Ignatovič. 
Algis Šimkus taip pat pasidžiaugė, kad 
sumanymas apdovanoti jaunuosius “Tė
viškės Aidų” korespondentus už kiekvie
ną parašytą straipsnelį, atnešė vaisių, nes 
pernai parašytų straipsnelių skaičius (apie 
30), šįmet šoktelėjo iki 50! Darbščiausias 
korespondentas pasirodė Martynas Didžys 
su 11 straipsnelių.

Šaunios vestuvės Adelaidėje
Vieni sako, kad meilė yra upė 
tyliai skalaujanti krantus, 
kiti sako, kad meilė yra durklas 
paliekantis sielą kraujuos.
Kad meilė yra alkis, nepasotinamas,

be pabaigos, 
o aš sakau, kad meilė yra gėlė ir jos 

šaknys yra tavyje.

Metų pabaigoje įvyko Julytės ir Leono 
Vasiliūnų sūnaus (a.a. rež. Jono Neve- 
rausko anūko) Tristano ir dr. Sonali ves
tuvės. Jos skyrėsi tuo, kad čia susitiko ir 
susijungė į vieną tašką dvi kultūros ir dvi 
tradicijos.

Vestuvių apeigos vyko didžiulėje, bal
tais žiedais išpuoštoje St. Paul bažnyčio
je, dalyvaujant 220 giminių bei svečių, 
atvykusių iš Amerikos, Naujosios Zelan
dijos, Šri Lankos ir įvairių Australijos vie
tovių.. Vestuvių apeigas jautriai ir nuošir
džiai pravedė jaunas kunigas Andrius. Per 
jungtuves, po žiedų sumainymo, kunigas 
jaunajai porai padovanojo medaus stiklai
nį, sakydamas, kad medus yra mėgiamas 
dėl saldumo, bet reikalaujantis daug koor
dinacijos, kruopštumo ir darbo jį surenkant. 
Medus taip pat turi gydomąją galią. Jis 
palinkėjo jauniesiems, kad tas medaus 
ypatybes jie skleistų ne tik tarpusavyje, bet 
ir tarp kitų bei juos supančios aplinkos. 
Palydint iškilmingai muzikai iš operos 
“Nabucco”, jaunoji pora pradėjo žengti 
pirmuosius žingsnius bendram gyvenimui.

Adelaidės Convention Centre, kur vy
ko vestuvių puota, jaunuosius pasitiko 
Tristano tėvai su tradicine lietuviška duo
na bei druska ir uždėjo tautinę juostą ant 
jų rankų.

Svečius labai sudomino ir sužavėjo 
“Poruwa” ceremonija, kai jaunieji vienas 
kitam įduoda į lūpas žemės išaugintų 
grūdų duonos, patvirtindami pažadą 
rūpintis vienas kitu. Abu uždegė tradici
nes žvakides, simboliškai reiškiančias 
šviesų gyvenimą, džiaugsmą ir laimę. 
Drauge metė ant žemės žalius betel lapus, 
kaip auką, kad motina-žemė būtų šių

Ir štai į salės vidurį ateina “Sokdavos” 
grupė, irgi įvairiai apsirengusi: ir ilgais, ir 
trumpais sijonais, ir skautiškom unifor
mom. Ir nežiūrint to, “Vajaunas” savo iš
laikyta elegancija nukėlė mus į XIX am
žiaus dvaro salę arba Vilniaus lietuvių va
karą, kur panašiai galbūt šoko to meto 
šviesuomenė ir Nepriklausomybės Akto 
signatarai. Antras šokis “Pradės dienelė 
aušti” jau judresnis, nukeliantis mus į įpras
tinę pasilinksminimų nuotaiką.

Paskutinis žodis priklauso kun. Juliui, 
kuris prisimena, kaip ta diena buvo šven
čiama bolševikmečiu ir primena mums, 
kad jeigu ne Vasario 16-toji, tai ir mūsų.čia 
nebūtų: gal gyventume ramiai Lietuvos 
žemėje, bet... be savo valstybės ir gal net 
nebe lietuviai.

* ♦ ♦
Kai kurie senesni tautiečiai buvo nepa

tenkinti, kad “minėjimas” buvo kitoks, kad 
ne teatro salėje, kuri tą dieną buvo išnuo
mota kitataučių operos repeticijai.

Palaukit, brangieji! Pobūvis vyko Ju
biliejinėje salėje ne todėl, kad teatras- 
buvo išnuomotas, bet kad taip buvo pa
siūlyta per paskutinį bendruomenės su
sirinkimą, kai net buvo iškilęs klausimas, 
ar verta minėti Vasario 16-tą, nes visiems 
jau “nusibodo vis tas pats”.

Klubo pirmininkas Algis Kairaitis 
mums tada pažadėjo, kad jis niekad 
neišnuomos patalpų, jeigu jos reikalingos 
mūsų bendruomenei, bet kai jos stovi 
tuščios nenaudojamos - tegu atneša kelis 
dolerius Lietuvių Namų išlaikymui.

A.K.

Tristanas ir Sonali Vasiliūnai.

vestuvių liudininke.
Vaišės prasidėjo lietuvišku papročiu, 

svečiams pakėlus po taurelę degtinės ir 
galingai suskambėjus “į sveikatą”. Gražias 
kalbas ir sveikinimus pasakė Tristano tė
vas Leonas, brolis Jasonas ir jaunosios 
tėvas. Po iškilmingų vaišių, vynui ir šam
panui upeliais tekant, prasidėjo šokiai. Salė 
ūžė, nes šoko visi: ir jauni, ir ne taip jauni.

Daug laimės tolimesniame gyvenime 
linkime jaunajai porai - Tristanui ir Sonali.

Kai naktys yra taip vienišos ir kelias toks 
ilgas, be pabaigos 

galvoji, kad meilė yra tik išrinktiems,tik 
laimingiems.

Atmink, kad po gilios žiemos sniegu yra 
šaknis, 

kuri saulės meile sušildyta, pavasary 
išsiskleidžia gėle

Valė Marcinkonytė.
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Ieškoti geresnio gyvenimo - 
į Australiją

Tokiu pavadinimu Alytaus “Dainavos 
žodyje” savo įspūdžius pasakoja daugiau 
nei penkerius metus Sydnėjuje gyvenęs ir 
dirbęs alytiškis. Savo tikro vardo jis ne
sako, bet pasivadina Valdu. Jo tikras var
das šiam laikraščiui yra žinomas, o taip pat 
ir man, nes ilgą laiką jis gyveno pas mane.

Šis 33 metų vyras į Sydnėjų atvyko 1999 
metų pabaigoje. Tuo laiku, priešingai negu 
Lietuvoje, čia buvo graži vasara, miestas bu
vo išpuoštas kalėdiniais pagražinimais. 
Kalėdas jis praleido Lietuvių Klube, į kurį 
per šventes susirenka apie šimtas tautiečių, 
daugiausiai vyresnio amžiaus. Už 25 dole
rius čia kiekvienas gali gauti gerą šventinę 
vakarienę. Į Australiją jis atskrido kaip 
turistas ir galvojo, kad čia pabus porą me
tų, užsidirbs pinigų ir grįš namo.

Tik atvykus, kaip sako Valdas, buvo ne
lengva. Didelis karštis, kalbos nemokėji
mas ir sunkus darbas atėmė nemažai svo
rio - jis greit prarado net 8 kilogramus. 
Pradžioje jis gavo pagalbininko darbą 
statybose. Dirbo ne penkias, bet šešias die
nas savaitėje ir gaudavo 500 dolerių. Iš tų 
pinigų $80 tekdavo atiduoti už butą ir dar 
apie $ 50 išleisti maistui (tiek pinigų pa
kako, jei valgoma namie). Jis pirkdavosi 
maisto produktus ir pats gamindavosi, nes 
virti mokėjo. Pradžioje kai atvažiavo, kaip 
jis sako, “kebabas” kainavo $4, kilogramas 
vištienos šlaunelių ar sparnelių apie $1.5, 
bet vėliau viskas pabrango. Šiaip Austra
lijoje ypatingų nacionalinių patiekalų nė
ra. Labai mėgiamas ir vertinamas yra švie
žias maistas bei jūros gėrybės, bet tokius 
dalykus jis sau leisdavo tik vėliau, kai 
gerokai apšilo. Iš pradžių teko pasitenkinti 

pusfabrikačiais ir hamburgeriais, kurių 
apstu krautuvėse. Vėliau jugoslavų ir kitų 
europiečių mėsinėse rasdavo ir skanios 
mėsos bei lašinukų. O visokiausios rū
šies duonos taip pat būdavo. Retkarčiais 
gaudavo nusipirkti ir latviškų šprotų. Lietu
viškais patiekalais pasigardžiuodavo 
Lietuvių Klube.

Laikui bėgant pagerėjo ir darbo, ir 
maitinimosi sąlygos. Svarbiausia būdavo, 
kaip sako Valdas:”kad bosas neužtiktų nie
ko neveikiančio”. O kai įgauni jo pasitikė
jimą, darosi daug lengviau. Pradžioje, ne
mokėdamas kalbos, esi tarsi lygus nuliui. 
Pramokus susikalbėti angliškai, visi reika
lai pasikeitė.

Australijoje, kaip sakė Valdas, yra daug 
aukštesnė darbo kultūra negu Lietuvoje. 
Viršininkas savo padėties niekaip nepa
brėžia, elgiasi draugiškai ir mandagiai. 
Biurų darbuotojai su savo vadovu penkta
dieniais po darbo tradiciškai eina į barą 
arba kitur išgerti kokteilio. Taip šefas 
cementuoja savo kolektyvą. Statybos kom
panija, kurioje dirbo Valdas, vadovas 
pakviesdavo savo artimesnius tarnautojus 
kepti kepsnius - BBQ. O Kalėdų vaišes 
visuomet apmokėdavo viršininkas. Kadan
gi gamta ir oro sąlygos lauko pramogoms 
yra visada tinkamos, tai parkuose yra aps
čiai pristatyta lauko kepsninių. Įmetęs 40 
centų gali ja naudotis. Čia pat vanduo, tai 
pliažų nereikia toli ieškoti. Kurį laiką su 
draugais pavažinėjęs, jis įsigijo vairuotojo 
pažymėjimą, nes lietuviškos čia galioja tik 
pirmus tris mėnesius. Įprato važinėti kai
riąja kelio puse, nusipirko savo automobilį.

“Pasakiška šalis”, - sako Valdas. Joje yra 
visko, ko širdis geidžia: kalnai ir dyku
mos, vandenynai ir ežerai. Čia žalia žalia, 
auga viskas - nuo bambuko iki mango vai
sių. Daug ir pigiai vaisių galima nusipirkti 
visur, ypač Šydnėjaus vaisių turguje. 
Šeštadienį už kelis dolerius čia gausi visą 
dėžę gražiausių vaisių ar daržovių.

Australijoje Valdas bendravo maždaug 

su 30-čia lietuvių, atvykusių, kaip ir jis, 
užsidirbti pinigų. Laisvalaikiu ilsėdavosi 
pliaže, apsilankydavo klubuose, nes taip 
leisti laiką čia yra labai populiaru. Juose 
yra baseinai, treniruoklių salės, teniso 
aikštelės, diskotekos, lošimo aparatai. 
Australijoje populiarios kitokios sporto 
šakos nei Lietuvoje. Tai - kriketas, rugby, 
golfas ir kita.

Lietuvių Klube kiekvieną ketvirtadie
nį jis su kitais žaisdavo bilijardą. Alkoho
lio čia vartojama nedaug, daugiausia alaus, 
o jei bare užsisakytum neskiestos degtinės, 
tai australai iškart atpažintų, kad esi “homo 
sovietikus”. Beje viešose vietose alkoholi
nį gėrimą galima gerti tik įkištą į popierinį 
maišelį.

Lietuvių Klube buvo gera biblioteka, tai 
skolindavosi iš ten knygas, o internetu 
lietuviškos žinios pasiekia Australiją grei
čiau, nes yra 9 valandų laiko skirtumas. Su 
šeimomis ryšius palaikydavo telefonu, nes 
tai nebrangu. Paklaustas apie šeimą, Valdas 
atsakė, kad ne atstumai išskiria žmones, o 
finansinės problemos. Vaikams galbūt ir 
trūko tėvo, ir jam ten su šeima būtų buvę 
daug geriau, bet ne viskas gyvenime yra 
taip kaip nori. Siųsdavo į namus pinigus. 
Dabar, kad ir atsivežus santaupų, nežino 
ką daryti, nes už gaunamą algą čia sunku 
pragyventi. Jis galvoja ir vėl išvykti kur 
nors laimės ieškoti. Gali būti, kad vėl ban
dys grįžti į Australiją. Nors uždarbiai kitur 
yra panašūs, bet tokio malonaus gyvenimo 
kaip Australijoje, deja, kitur nerasi. Čia 
Valdas išmoko daugiau mandagumo. Čia 
niekas nesikiša į asmeninį gyvenimą, nes tai 
čia yra nemandagu. Kaimynai, nors ir daug 
metų gyvena vienas šalia kito, tarpusavyje 
sveikinasi, bet į namus vienas kito nekvie
čia. Niekas neklausia, kiek tu uždirbi, 
nesiskolina vienas iš kito pinigų, o priva
tumas yra saugomas ir vertinamas. Valdas 
buvo labai sužavėtas gražiu ir ramiu gy
venimu Australijoje. Jis prisiminė, kai per 
Šydnėjaus olimpiadą krepšinio rungtynes 
tarp australų ir lietuvių žiūrėjo viename 
bare, kuris tiesiog ūžė. Lietuviams laimint

Geelongo “Vyties” žymusis sportininkas 
Steve Wiasak su laimėtu aukso medaliu 
Australuos mokyklų (iki 20 metų) disko 
metimo čempionas.

jis su draugais, kaip jis sakė, ėmė tiesiog 
“ardytis”, tačiau australai tik paklausė, kas 
jie yra? Jokio nepasitenkinimo jie neparo
dė. O per olimpiadą susidomėjimas Lietu
va buvo didelis ir lietuvio vardas per visą 
laiką buvo tikrai nesuteptas.

Per laiką, praleistą Sydnėjuje, Valdas 
pakeitė požiūrį į daug ką: darbą, šeimą, 
moteris. Niekad anksčiau jis nebuvo taip 
gerai įvertinęs lietuvių moterų: kokios jos 
yra gražios, patrauklios ir tvarkingos. Apie 
australes Valdas taip gerai negalvoja. Jis 
mano, kad jos yra emancipuotos, nesirū
pina savo išvaizda, neskoningai rengiasi, 
tingi, daug rūko ir daugumoj^ negražios. 
(Nežinau, kokias ir kur Valdas matė 
australes, nes pasaulyje jos laikomos labai 
gražios, o ir paskutinė Miss World buvo 
išrinkta australe. A.L.).

Būnant Lietuvoje, susitikau Alytuje su 
Valdu. Jis maloniai ir šiltai atsiliepė apie 
Australiją, gyvenimą ir darbą Sydnėjuje.

Jei tik galimybės leis ir vėl tu, Vladai, 
esi mielai laukiamas Šydnėjaus lietuvių 
tarpe. Tad sėkmės. □
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Buvusios paslaptys dalinai dar gyvos
Atsikuriančios Lietuvos policininkus ir pasieniečius nuolat persekiojo specialus sovietinis 

dalinys - omonininkai. Savo brutalumo viršūnę jie pasiekė Medininkų pasienio poste, iš 
pasalų nužudydami septynis beginklius Lietuvos pareigūnus. Red.

Kur Omon’o žudikai šiandien?
Spėjama, jog prie Medininkų pasienio 

posto sunaikinimo bei žudynių organiza
vimo prisidėjo ir'tuometinis SSRS vidaus 
reikalų ministras Boris Pugo (po nepavy
kusio pučo jis nusižudė), nusikaltimo de
tales aptarė Rygos OMON’o vadas Česlav 
Mlynik, štabo viršininkas Sergej Parfionov 
ir OMON’o Vilniaus štabo viršininkas Vla
dimir Razvodov. Vilniaus ir Rygos omoni- 
ninkų veiksmų oficialus koordinatorius tuo 
metu buvo Nikolaj Gončarenko. „Akcija” 
įvykdyta, kaip manoma, ne be Vilniaus 
OMON’o padalinio vadovo Boleslovo 
Makutinovičiaus žinios. Tiesioginiai vyk
dytojai - Viktor Barykin, Igor Siniavski, 
Andrėj Laktionov, Konstantin Nikulin, Igor 
Gorban, Aleksandr Ryžov, Viktor Michai- 
lov ir Michail Sidorov.

Rusija šių asmenų Lietuvai neišduoda. 
Kai kurių minėtų personalijų biografijos be 
galo spalvingos ir taip susipynusios tar
pusavyje, kad gali sudominti ne tik teisėsau
gininkus, bet ir detektyvų mėgėjus.

Po nepavykusio pučo prieš Gorbačiovą 
1991 m. rugpjūčio 30 d. Maskvoje nutūpė 
SSRS vidaus reikalų ministro lėktuvas, 
kuriame sėdėjo visas Vilniaus OMON’o 
„elitas” su vadovu Boleslovu Makutinovi- 
čiumi ir štabo viršininku Vladimir Razvo
dov priekyje - iš viso apie 60 omonininkų. 
Po pučo pralaimėjimo šis padalinys turėjo 

. būti galutinai išformuotas, tačiau, kaip

matyti, „kovotojai” nebuvo pamiršti. Visas 
dalinys buvo įkurdintas F.Dzeržinskio 
divizijos bazėje, o po kelių savaičių „įfor
mintas” kaip specialus SSRS MVD 
padalinys. Kadangi Lietuva per interpolą 
buvo paskelbusi B.Makutinovičiaus ir 
V.Razvodov paiešką, Vilniaus OMON’o 
vadovas 1998 m. net buvo sulaikytas Ru
sijos pareigūnų traukinių stotyje.

Tačiau, įsikišus Rusijos valstybės Dū
mos deputatams, apie šių kovotojų išda
vimą Lietuvai buvo galima pamiršti.

Viena bėda - abu Vilniaus OMON’o 
vadai tarpusavyje nesutarė dar per „kovų 
už tarybų valdžią Lietuvoje” etapą (V.Raz
vodov reikalavo pulti ir naikinti Krašto 
apsaugos savanorius, o B.Makutinovičius 
niekaip nesiryžo duoti įsakymo). Tačiau 
jųdviejų konfliktas pasiekė viršūnę, kai 
Rusijos valdžia paskyrė B.Makutinovičiui 
solidžias sumas pirkti butus savo bendra
žygiams. Pinigai dingo. Štabo viršininkas 
skėlė savo vadui antausį, bet netrukus į šį 
reikalą spjovė ir kartu su keliais bendra
žygiais atsidūrė Padnestrėje.

B.Makutinovičius iki šiol giriasi, kad 
šiuo metu patarinėja saugumo klausimais 
kelis rimtus Rusijos firmų atstovus ir ben
dradarbiauja „su kitomis operatyvinėmis 
tarnybomis”... Visa ši spalvinga kompani
ja ir toliau, B.Makutinovičiaus žodžiais, 
ketina kovoti su „fašistinėmis atplaišomis” 
SSRS teritorijoje. Gegužės 9-ąją Maskvoje 

jai bus puiki proga parodyti savo neblės
tančius idealus bei ištikimybę Lenino ir 
Stalino idėjoms...

Laiku iš Latvijos dingęs A.Ryžov netru
kus įsidarbino Sankt Peterburgo firmoje 
“Baltikeskort” apsauginiu ir saugojo šio 
miesto mero Anatolij Sobčiak šeimos 
narius. Jis patenka į bylas, kurtų vienoje 
įtariama, kad jis su bičiuliais užpuolė 
firmą „Parallel-60” apiplėšimo tikslais. 
Tačiau jau 1994 m. A.Ryžovui iškeliama 
baudžiamoji byla dėl neteisėto šaunamojo 
ginklo laikymo - patikrinimo metu jis ir 
jau minėtas firmos vadovas R.Čepovas 
laikė du pistoletus TT, automatą ir 150 
šovinių.

1999 m. paskelbus Tiumenės miesto 
Dūmos deputatų rinkimų rezultatus pa
aiškėjo, kad deputatu tapo ir Sergej Par- 
fionov - buvęs Rygos OMON’o štabo 
viršininkas ir vienas svarbiausių įtariamų
jų Medininkų byloje.

Palaiminti Tiumenės mero, buvę omo- 
nininkai nesirinkdami priemonių padėjo 
čia įvesti „konstitucinę tvarką”. Net Mask
voje, pasirodo, susikaupė pakankamai 
Tiumenės krašto piliečių skundų dėl S.Par- 
fionov kompanijos „veiklos, kovojant su 
organizuotu nusikalstamumu”.

Su šia kova tiesiogiai siejasi ir dabarti
nės S.Parfionov pareigos - jis dirba valsty
binės įmonės „ROSTEK-Ural” Tiumenės 
filialo vadovu. Viena svarbiausių šios fir
mos veiklos sričių - įvairių muitinės doku
mentų „forminimas”.

Tačiau ne viskas sklandžiai klojosi ir 
šiam veikėjui - per vieną komandiruotę į 
Surguto miestą dar „tvarkos įvedinėjimo” 
laikais S.Parfionov netikėtai suimamas iš 

Rygos atvykusių tardytojų tiesiog Surguto 
vidaus reikalų valdybos viršininko kabinete.

Apie dvejus metus pasėdėjęs Rygos 
tardymo izoliatoriuje ir 1994 m. nuteistas 
Latvijos teismo, S.Parfionov pagal ekstra- 
dicijos sutartį buvo atiduotas Rusijai, kur, 
kaip matome, padarė puikią karjerą.

Bene daugiausia žinoma apie Rygos 
OMON’o vadą Česlav Mlynik. Jis neseniai 
Rusijos saugumo tarybos buvo oficialiai 
paskirtas „krizių valdytoju” Abchazijoje.

Geresnės kandidatūros tokiai “subtiliai” 
misijai tiesiog neįmanoma rasti - Č.MIynik 
puikiai pažįsta šį kraštą dar iš 1992-1993 
m. karo su Gruzija. Kare jis dalyvavo kaip 
aršus Abchazuos „nepriklausomybės” šali
ninkas ir net buvo apdovanotas „aukščiau
siu” Abchazijoje Leono ordinu.

Č.MIynik iš pradžių vadovavo Tiume
nės OMON’ui, o perdavęs pareigas S.Par
fionov dalyvavo Padnęsįrė? ų Abchazuos 
karuose. Nereikia nė minėti, kieno pusėje. 
Po šių nuotykių įsipainiojo į nemalonią 
istoriją Sankt Peterburge, kur buvo suim
tas su suklastotu laidos „600 sekundžių” 
žurnalisto pažymėjimu bei pistoletu ki
šenėje. Turtingos biografijos herojus ne
galėjo likti nepastebėtas Rusijos valdžios.

Abchazijoje Č.MIynik užduotis gana 
sudėtinga - rasti „sąlyčio taškų” tarp dviejų 
neseniai buvusių kandidatų į nepripažinto 
krašto prezidentus: buvusio KGB bendra
darbio Raul Hadžimbo ir rinkimus lai
mėjusio Sergej Bagapš.

Atvykęs į Abchaziją su gausia Krem
liaus delegacija Č.Mlynik buvo R.Chadžim- 
bo faktinis rinkimų štabo vadovas.

Kremliaus emisaras užduotį įveikė 
puikiai. Pagal “Veidą”
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A Fine Record of Achievements
Lithuanian Studies Society was founded 

at the University of Tasmania in 1987. (The 
University of Tasmania is Australia’s fourth 
oldest university). The following academic 
research projects have since been 
completed at the University of Tasmania, 
with the Society’s help and encouragement:

1. BANKS, Amanda J. (1990), 
Lithuania’s environmental problems. Grad. 
Dip. Env. St Honours thesis (Environmental 
Studies). Published as a monograph by 
TUULSS, Sandy Bay, Tas., in 1991. - ISSN 
1031-3958.

2. KAZOKAS, Genovaitė E. (1992), 
Lithuanian artists in Australia, 1950-1990. 
PhD thesis (History). Published as a 
monograph by Europe - Australia Institute, 
Mclboume in 2003, ISBN 1 86272 634 5.

3. TAŠKUNAS, Algimantas P. (1992), 
Lithuania in 1991: Selected Readings. 
Sandy Bay, Tasmania: T.U.U. Lithuanian 
Studies Society. - ISBN 0 646 09792 X.

4. WALDREN, Stephen (1993), 
Lithuania: The impact of the Stimson 
doctrine. Major research paper (Law). 
Published by TUULSS in 1993. - ISBN O 
85901 5475.

5. BANKS, Amandai. (1997), Political, 
economic and social reform in Lithuania: 
Implications for the environment. PhD 
thesis (Geography & Environmental 
Studies).

6. TAŠKŪNAS, Simon R.P. (1997), 
Torrens title system for Lithuania? Major 
research paper (Law/Commerce). 
Presented at tire International Conference 
on Property Valuation and investment in 
Central and Eastern Europe (etc.), Vilnius 
Gedimino Technical University 
(Lithuania), February 6 - 7,1997.

7. TAYLOR, Sarah (1998), Development 
of the conservation movement in Lithuania. 
B.A. Hons, thesis (Sociology).

8. TAŠKŪNAS, Algimantas (1998), 
Nereikalingų svetimžodžių rinkinys (A

collection of unnecessary foreign words [in 
Lithuanian]). Published by LSS, Sandy Bay, 
Tas., 1998. - ISBN O 85901 786 9.

9. TAŠKUNAS, Vincas (1998), The 
Church in occupied Lithuania: An 
alternative political order? Major research 
paper presented at the 16th AABS 
conference on Baltic States at Indiana 
University, Bloomington, Indiana, USA, 
June 19-21, 1998.

10. BOAS, Erika (1999), ‘Leading dual 
lives’, Lithuanian Displaced Persons in 
Tasmania. B.A. Hons, thesis (History).

11. FLANAGAN, Kathleen (2001), 
Creating Lithuania: The historiography of 
Lithuanian nationalism, 1863-1985. B.A. 
Honours thesis (History).

12. TAŠKŪNAS, Algimantas P. (2003), 
Developing a framework for Lithuanian 
Studies in Australian universities. PhD. 
Thesis (Education).

13. ROZENTALS, Darien Jane (2003), 
The illusion of space: Writing cities and 
reading their monuments [Vilnius and 
Užupis]. B.A. Honours thesis (English, 
Journalism and European Languages).

14. SHUEY, Madeleine (2004), 
Australian Government’s 1974 Baltic 
Recognition. B.A. Honours thesis (History).

15. Lithuanian Papers: Annual journal 
of the Lithuanian Studies Society at the 
University of Tasmania. Vols. 1-18 (1987 
-2004).-ISSN 1031-3958.

November 2004
Algimantas Taškūnas OAM, PhD 
Lietuvos Studijų Sambūrio iždininkas 

Tasmanijos Universitete.

LITHUANIAN STUDIES SOCIETY AT 
THE UNIVERSITY OF TASMANIA

Post Office Box 777,
SANDYBAY
Tasmania 7006. Australia
E-mailr A.Taskunas@utas.edu.au /

■ ABN 57 171 968 416

Mirė olimpinis čempionas
Lietuva vasario 4 d. 

neteko pirmojo šalies 
olimpinio1 čempiono -
1968 m. Meksiko olim
pinių žaidynių nugalėtojo, 
boksininko Dano Poz
niako. Medikai patvirti
no, kad 65 metų D. Poz
niaką ištiko širdies smūgis.

D. Pozniakas gimė 
1939 m. spalio 19 dieną 
dabartinėje Lenkijoje ne
toli Bialystoko, o jo šeima 
į Vilnių atvyko 1950 m.

Savo karjeros viršūnė
je jis 1968 metais Meksi
koje iškovojo pirmąjį Lie
tuvos sportininkų aukso 
medalį, o 1965, 1967 ir
1969 metais tapo geriau
siu Europoje. Be to, 1962, 
1965,1967 ir 1968 metais 
jis laimėjo SSRS čempio- Danas Pozniakas Sydnėjųje.
natus. Baigęs karjerą, jis Jadvygos Dambrauskienės nuotrauka
1974 m. tapo tarptautinės
kategorijos teisėju, o 1991 metais po iš- dentu ir vadovavo jai sunkiausiais Nepri
rinktas Lietuvos bokso federacijos prezi- klausomybės pripažinimo metais. LG1T1K

When's the lašt time you went to 
www.ALJS.org ?
The young'uns have been busy! AUS

Sydney Lithuanian Information Centre [ sue ] now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.org.au

. f_____ ■ ' ■ - • -• ■1
XIII Pasaulio lietuvių mokslo ir

kūrybos simpoziumas
2005 m. birželio 30 - liepos 3 d., Vilnius

XIII Simpoziumas, kurį globoja LR Prezidentas Valdas Adamkus, ženklina lietuvių 
tautos bei Lietuvos valstybės mokslo ir kūrybos raidos perspektyvas globalizacijos sąly
gomis. Jis rengiamas 2005 m. birželio 30-liepos 3 d. Vilniuje, o liepos 4-5 d. - Kaune, 
Klaipėdoje ir Šiauliuose. Numatoma apžvelgti tautos mokslinio kūrybinio potencialo 
vaidmenį kuriant valstybę, stiprinant jos konkurencingumą ir ugdant lietuvių tautos 
intelektinį potencialą, gyvybingumą bei tarpusavio ryšius. Tai bus puiki galimybė kūrybos 
žmonių akimis įvertinti prieš 15 metų atkurtos valstybės patirtį ir apžvelgti aktualiausias 
tolesnės veiklos kryptis. Simpoziumo plenariniai posėdžiai bus skiriami labai plačiai 
auditorijai.Programos metmenys bus paskelbti artimiausiu metu. Detalią XIII Sim
poziumo programą numatoma sudaryti pagal mokslinių pranešimų tezes, kurias pateiks 
lietuvių ir lietuvių kilmės mokslininkai ir kiti kūrėjai iš viso pasaulio lietuvių arba anglų 
kalbomis. XIII Simpoziumo programą numatoma papildyti svarbiais susitikimais, 
diskusijomis ir kultūriniais renginiais. Informaciją apie šį renginį rasite tinklalapyje: 
http://mks.lms.lt. Norintieji dalyvauti Simpoziume kviečiami registruotis šiame tink
lalapyje - būsite laiku informuoti visais svarbiais organizaciniais klausimais. Informacija 
bus dalijamasi su kitais žinomais užsienio lietuvių tinklalapiais: http://www.javlb.org; 
http://www.lithuanet.coni ir t.t.

Bendradarbiauti rengiant XIII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumą bei 
turtinti jo programą kviečiami verslininkai, mokslo ir studijų institucijos, meno kolektyvai 
bei kūrybinės organizacijos. Klausimus ar pasiūlymus galite pateikti e-paštu Simpoziumo 
tarybos pirmininkui akad. Zenonui Rudzikui: rudzikas@itpa.lt arba jo pavaduotojui 
Vygintui Gončiui: gontis@ktl.mii.lt Taip pat galite siųsti laiškus faksu: +370 5 26147 29 
arba skambinti telefonu: +370 69812384. Smulkesnę informaciją apie JAV ir Kanados 
lietuvių įsijungimą dalyvauti MKS galite gauti rašydami Bstasys@aol.com.

XIII Pasaulio Liet. Mokslo ir Kūrybos Simpoziumo pranešimų sekcijos
Kviečiame registruotis visus norinčius dalyvauti XIII pasaulio lietuvių mokslo ir 

kūrybos simpoziume. Jis rengiamas Lietuvoje 2005 m. birželio 30 - liepos 5 d. Visi regis
truoti Simpoziumo dalyviai turi galimybę savarankiškai talpinti savo pasiūlytas tezes 
pagal tinkamumą bet kurioje iš šių sekcijų . Prašome registruotis elektroniniu paštu 
svetainėje: http://www.lms.lt
Liet, tautos ir Lietuvos valstybės, visuomenės ir kultūros dabartis, raida ir paveldas

Lietuvos mokslo taryba siūlo įvesti labai plačią Lituanistikos mokslų sampratą, kuri 
apimtų visus mokslinius tyrimus susijusius su lietuvių tautos ir valstybės raida ir paveldu. 
Šioje sekcijoje kviečiame Simpoziumo dalyvius pristatyti atliekamus Lituanistikos 
tyrimus. Pranešimus prašome parengti taip, kad jie būtų suprantami ir informatyvūs taip 
pat ir kitų mokslo sričių specialistams.

Lietuva ir lietuviai pasaulyje
Nors ši sekcija taip pat yra susijusi su Lituanistika, joje norėtume surinkti daugiau 

praktinę ir net organizacinę reikšmę turinčius pranešimus, kurie nagrinėja šiandieninę 
emigraciją ir lietuvių sugrįžimą, užsienyje gyvenančių ryšius su Lietuva, lietuvių orga
nizacijų veiklos pasaulyje problematiką, tautinio tapatumo ir kitas problemas.

Lietuva, jos švietimas ir mokslas ES erdvėje
Apie šalies švietimo ir mokslo problemas būtina kalbėti mokslininkų kompetenciją 

atitinkančiame lygmenyje. Dėl to, kad visa mokslo ateitis ląbai priklauso nuo įgyven
dinamos mokslo politikos, tam yra numatyta atskira sekcija. Tikimasi, kad šioje sekcijoje 
bus pateikti tiek esamą padėtį analizuojantys mokslotyriniai, tiek Lietuvos mokslo politiką 
orientuojantys pranešimai.

Fundamentiniai tyrimai - nuo idėjų iki technologijų
Šioje sekcijoje galima pasiūlyti pranešimus, kurie įvairių sričių specialistams prieinama 

forma pristatytų šiuolaikinio mokslo aktualijas. Organizatoriai nesistengia išskirti jokių 
technologijų, palikdami laisvę Simpoziumo dalyviams siūlyti pačias įvairiausias, kad 
pateikti pranešimai patys atspindėtų lietuvių mokslininkų prioritetus ir potencialias 
galimybes.

Moksliniai tyrimai ir technologijos žmogaus sveikatai
Moksliniai tyrimai, skirti žinių visuomenei kurti

Saugus ir efektyvus transportas, jo vystymas šalies ir tarptautiniu mastu 
Saugi, ekologiška, ekonomiškai pagrįsta energetika

Lietuvos gamta ir žmogaus aplinka
Iškilus neaiškumams arba prireikus tolimenių detalių galite taip pat kreiptis ei. paštu 

Bstasys@aol.com aiškiai pažymint jog tai yra reikalu (subject) XIIIMKS, arba skambinti 
telefonu: (703) 759-2905. Dr. S. Bačkaitis, XIII PLMKS tarybos narys

Misijonierius kun. H.Šulcas SB Sydnėjųje
Vasario 16 dieną j Sydnėjų atskrido 

kun. Hermanas Šulcas SB su misija aplan
kyti Sydnėjaus lietuvius, su kuriais susiti
ko prieš kelerius metus. Oro uoste jį pasi
tiko Antanas ir Lėta Kramiliai ir nuvežė 
tiesiai į NSW Parlamento Rūmus, kur vy
ko Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas. 
Kun. H.Šulcas, kalbantis devyniomis kal
bomis, su įvairių valstybių diplomatais 
kalbėjosi jų kalbomis.

Pavargusį svečią Kramiliai nuvežė pas 
Kristiną ir Algį Dičiūnus, kurie jį priglau
dė. Svečias aplankė saleziečių auklėtinį 
Bronių Genį ir rėmėją Joną Jenčių. Šešta
dienį, vasario 19 d., kun. H.Šulcas, kaip 
buvo skelbta spaudoje ir per radiją, pada
rė labai platų ir įdomų pranešimą Lietu
vių Klube apie savo misiją Afrikoje, Vo

kietijoje, Brazilijoje ir Lietuvoje, parody
damas video vaizdus apie savo darbą.

Apsilankė “rekordinis” skaičius 10 klau
sytojų. Buvo ir tokių, kurie sėdėjo už durų 
ir laukė pranešimo pabaigos. Kiti tikriau
siai rašė laiškus į “Mūsų Pastogę”... Mat vis 
tų svarbesnių reikalų negalima apleisti...

Vasario 20 dieną atlaikęs šv. Mišias 
Nepriklausomybės Minėjime, lydimas 
Kristinos ir Algio Dičiūnų, mūsų svečias 
išskrido į Ameriką su kita misija.

Laimingos kelionės, mielas kunige. 
Atleiskite, kad pas mus tiek mažai domė
josi Jūsų darbu gelbstint vaikus iš Lietu
vos sąvartynų ir Ruandoje išžudytų tėvų 
likusius našlaičius.

Antanas Kramilius
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Nepriklausomybės Šventė Canberroje
įvyks šeštadienį, vasario 26 dieną, 1 vai. p. p.

Canberra Club,West Row, Canberra City.
Meninėje dalyje pasirodys svečiai iš Sydnėjaus:
Vilija Bumeikytė (sopranas), Garry Penhall (baritonas) 

ir pianistas Wojciech Wisniewski.
Po to seks pietūs, kuriuos prašome užsisakyti iki vasario 23 dienos pas

Barbarą Šilinis tel.: (02) 6288 6283. (
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Kaziuko Mugė Sydnėjuje
Šv. Kazimiero Šventė Sydnėjuje įvyks sekmadienį, kovo 6 dieną. Po pamaldų 

Parapijos salėje vyks tradicinė Kaziuko Mugė. Parapijiečiai, pageidaujantys 
dalyvauti Mugėje su savo darbais, rankdarbiais ir t.t., prašomi pranešti Danutei 
Ankienei tel. 98712524.

Iš anksto dėkojame Sydnėjaus skautams už kvepiančius kopūstus su dešrelėmis 
ir kavutę. Maloniai kviečiame visus iš arti ir toli. Parapijos Taryba

r——
I

Kviečiame linksmai praleisti popietę!
| Skaitysim Rugusfino Griciaus komediją

J “PMIiHRGTI”
2 Paruošė - Onutė Maksvytienė
į Dalyvauja - J.Barila, N. Bartkuvienė, R. Bukevičhis, J. Dambrauskienė,

A. Danušas, J. Gakas, M. Karpavičienė, A. Kramilius,
. A. Liutackienė, V. Ratkevičius, V. Šliogeris.
I Gitara gros - Edis Barila.
? Garsas- Kęstutis Ankus.
J Popietė įvyks sekmadienį, kovo 13 dieną, 2 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių
- Klubo (Bankstown) apatinėje salėje.
I Bibliotekos Bičiulių Būrelis

Kviečiame mokytis lietuvių kalbos
Nuo 2005-ųjų vasario 19 dienos kviečiame pirmokėlius mokytis 

šeštadieninėje lietuviškoje mokyklėlėje.
Pamokos vyks Melbourno Lietuvių Namuose nuo 1130 vai. ryto iki 1230

vai. p.p. Mokytoja bus Gaila Adomavičius.
Labai lauksime visų vaikų.
Suinteresuotieji tėveliai skambinkite AidaiThčiūtei tel.: 0411345 636.

Pranešimas Melbourno Pensininkų Sąjungos 
nanamS. Sekantis susirinkimas įvyks antradienį, kovo 8 dieną, 11 vaL ryto Lietuvių 
Namuose. Bus renkama Valdyba. Valdyba

ALB Krašto V-bos jaunimo reikalų atstovas
Gilius Antanaitis tel.: (03) 9857 8338 e-mail: girius@hotmail.com

I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I
I 
I

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 EASTTERRACE, BANKSTOWN, NSW 2200 

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

E-mail: slc@litbuanianclub.org.an 
www.lithuanianclnb.org.au

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

DARIA’S restorana.mrte: 4
• šeštadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro ir
• sekmadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro.
Kviečiame visus lankytis ir ragauti skanius lietuviškus patiekalus, pagamintus 
Darijos Meginienės - Lietuvių Klubo šeimininkės.
Meniu platus, o patiekalų kainos labai prieinamos.
Stalus ir vietas galima užsisakyti iš anksto, skambinant Darijai 
tel.: 0414 218 633.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Brisbanės lietuvių tinklapis
Iš p. Gailos Bagdon internetu gavome pranešimą, kad Brisbanės tautiečiai įkūrė savo 

elektroninę svetainę. Spausdiname gautąjį tekstą. Red.

Labas!
Brisbane Lithuanians Online. Our website is finally up and running!
Please visit us at http://www.brisbanelithuanians.com.
Please be patient as more and more information is being posted & updated everyday. 

If you have submitted recipes as requested, they will be posted in the forum section over 
the next week. ' ’ •

Various layouts and sections may change but all the basics are there!
The Activities section may be updated in the coming months in preparation for Brisbane 

Sporto Šventė - so watch out!
Please email me at any time, or post on the site’s forum with suggestions or questions.
Thanks so much for your time; and enjoy Brisbane
Lithuanians Online.
Regards, Kelly White (Bagdon)

Brisbane Lithuanians Online
kelly@brisbanelithuanians.com
www.brisbanelithuanians.com

Sydnėjaus ir apylinkių lietuviams
Kun. Julius Sasnauskas DFM (buvęs Sibiro kalinys) atvyksta į Sydnėjų su 

kun. Algiu Šimkum vasario 25 d. ir čia praves rekolekcijas. Kunigus globoja 
Laurie ir Marina Cox Vasario 26 d. rekolekcijos Lidcombe: 2 vai p.p. - išpažintys, 3 vaL 
p.p. - šv. Mišios. Vasario 27 d. (įsidėmėkite - pamaldos vyks pavėluotai) -12.30 vaL Po 
pamaldų - suneštinės vaišės Parapijos salėje. Moterys prašomos atsinešti po lėkštę. Vasario 
28 d. kunigai pasilieka Sydnėjuje. 29 d. išvyksta į Brisbanę.

Parapijos Taryba

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

Jurisdiction:...... New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Šliteris, Honorary Consul-General
40 B Fiddens Wharf Road Tel.: (02) 9498 2571
Killara, NSW 2071 Fax: (02) 9498 2571
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 am. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:...... South Australia, Western Australia and Northern Territory..........
Ms Janina Vabolis, Honorary Consul
25 McLachlan Avenue Tel.: (08) 8294 3792
Glenelg North, SA 5045 e-mail: jvabolis@seneLcom.au
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 am. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:...... Victoria and Tasmania.......... ......... ..............................................
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul-General
56 Somers Street Tel.: (03) 9819 5515
Burwood, VIC 3125 Fax: (03) 9808 8300
Hours of Business: Thursdays e-mail: litconnielh@higpoiKl.cnin
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