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Vasario 16-oji Naujojoje Zelandijoje

Sekmadienį, vasario 20 d., į tradicinį Nepriklausomybės paminėjimą p.Petraškienės sodyboje, Aucklande, susirinko apie 30 žmonių 
(žiūr. nuotrauką viršuje). Jų tarpe ir Lietuvos Garbės konsulas Saulius Petraška su žmona. Dalyvių tarpe buvo svečių iš Amerikos ir iš 
Lietuvos. Ne vien tik oras buvo šiltas ir gražus, bet ir žmonių nuotaika buvo gera ir linksma. Švelniai grojanti lietuviška muzika ir 
plevėsuojanti trispalvė prisidėjo nuotaikos jausmingumui. Puiki popietė praėjo besikalbant, draugaujant ir ragaujant suneštą maistą. 
Visi buvo patenkinti, įskaitant jaunus lietuvius vyrus, neseniai atvykusius į Naująją Zelandiją su darbo vizomis. Jie dabar čia yra labai 
patenkinti, nes šiuo metu yra darbininkų trūkumas ir nėra sunkumų gauti gerą darbą ir gerai uždirbti. Gal per sekančią Vasario 16-ąją 
pamatysime ir daugiau naujų lietuviškų veidų? Minvydas Palubinskas. Nuotrauka Elvi Palubinskas

JAV lietuviai:
Prezidente, nevažiuok

Kaip praneša JAV lietuvių spauda, 
Amerikos Lietuvių Taryba ragina Lietuvos 
vadovus nevykti į gegužės 9-osios Mask
voje rengiamas pergalės prieš fašizmą 60- 
ąsias metines.

Jų nuomone, aukščiausio lygio vado
vų dalyvavimas nesiderintų su lietuvių 
istorine atmintimi, o pats minėjimas bus 
sąmoningai surežisuotas propagandinis 
spektaklis.

“Šventa pareiga ir atsakomybė neuž
miršti ir neleisti pasauliui užmiršti komu
nizmo nusikaltimų ir aukų Lietuvos okupa
cijos ir aneksijos, nekaltų žmonių masinių 
žudynių, trėmimų į Sibirą, partizanų aukų, 
pogrindžio veiklos”, - rašoma ALT’os, 
vienijančios 17-a centrinių Amerikos lie
tuvių organizacijų, pranešime spaudai.

ALT’a primena, kad Rusija, kaip 
Sovietų Sąjungos valstybinių įsipareigo
jimų paveldėtoja, turi pripažinti okupaciją 
ir už ją atsiprašyti.

“Tai būtų ne tik Baltijos kraštams, bet ir 
pačiai Rusijai labai svarbus pozityvus 
žingsnis. Tik tiesos pripažinimas ir 
restitucijos įvykdymas gali vesti prie atleidimo, 
susitaikymo ir pasitikėjimo ateities 
santykiuose”, - rašo Amerikos lietuviai. □

Algimantas 
Kabaila Lietuvos įvykių apžvalga

V Mazuronis:
“Gėda gyventi to
kioje Lietuvoje” 

(ELTA).Libera- 
lų demokratų frak
cijos Seime seniū
nui Valentinui Ma- 
zuroniui gėda gyven
ti Lietuvoje, nes aukš
tas pareigas čia eina 
buvę KGB rezervi- 

ninkai, o valstybės vadovas taikstosi su to
kia padėtimi. Taip V. Mazuronis tvirtino 
vasario 23 d. spaudos konferencijoje.

Jo nuomone, tolesnis Valstybės sau
gumo departamento (VSD) vadovo Arvy
do Pociaus bei užsienio reikalų ministro 
Antano Valionio darbas esamuose postuo
se įžeidžia sovietų aukų atminimą bei da
ro gėdą gyviesiems. “Jei jie liktų savo pos
tuose, tai būtų pokario rezistencijos įžeidi
mas. Tai būtų įžeidimas tų, kurie buvo kali
nami lageriuose. Man gėda gyventi valstybė
je, kurioje užsienio reikalų ministras ir VSD 
vadovas yra buvę KGB rezervistai. Man taip 
pat gėda gyventi valstybėje, kurios Preziden
tasjuos gina”, - pareiškė V. Mazuronis.
KGB turi atsakyti už nusikaltimus 

Opozicinė Tėvynės sąjungos frakcija 
Seime įsitikinusi, jog sovietinių spectar- 
nybų bendradarbiai turi atsakyti už “Lie
tuvos žmonėms padarytus nusikaltimus ”.

“Turi būti asmeninė teisinė kiekvieno 
bendradarbiavusiojo atsakomybė už 
padarytus nusikaltimus Lietuvos žmonėms”, 
--frakcijos poziciją vasario 23 d, spaudos 

konferencijoje pristatė konservatorė Rasa 
Juknevičienė. Ji teigė, jog “ne bausmė 
svarbiausia šiuo atveju, ne kokie nors ap
ribojimai, o bendradarbiavusiųjų prisipa
žinimas ir lojalumas Lietuvos valstybei”.

“Esminiu liustracijos tikslu laikome 
viešumą, Ypatingojo archyvo atvėrimą ir 
bendradarbiavusiųjų  prisipažinimą”, - sakė 
Rasa Juknevičienė.

Pagal 1999 m. tuometinės dešiniųjų 
daugumos inicijuotą ir 2000 m. įsigaliojusį 
vadinamąjį Liustracijos įstatymą, buvę 
KGB ir kitų sovietinių spectamybų dar
buotojai ir slaptieji bendradarbiai priva
lėjo prisipažinti ir registruotis specialioje 
komisijoje.

Prisipažinusiųjų duomenys buvo įslap
tinti, o nuslėpusiųjų savo KGB praeitį lau
kė paviešinimas ir kai kurie profesiniai 
apribojimai. Per nustatytą pusantrų metų 
laikotarpį Liustracijos komisijai prisipa
žino maždaug pusantro tūkstančio buvu
sių KGB darbuotojų ir agentų - kur kas 
mažiau, nei, kaip manoma, tokių buvo.

D. Kuodytei siūloma vadovauti 
Liustracijai

(ELTA). Valstybės saugumo departa
mento (VSD) generalinis direktorius Ar
vydas Pocius naująja Liustracijos komisi
jos pirmininke siūlo skirti Lietuvos gy
ventojų genocido ir rezistencijos tyrimų 
centro vadovę Dalią Kuodytę.

Pasak VSD atstovo spaudai Vytauto 
Makausko, departamento vadovas parengė 
pasiūlymus dėl Liustracijos komisijos su-

Nukdta į 2 psL

Lietuvos lietuviai: Prezidente, važiuok
Daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų 

mano, jog Prezidentas Valdas Adamkus 
turėtų vykti į gegužės 9-osios iškilmes 
Maskvoje. Tai rodo “Delfi” užsakymu 
“Spinter tyrimų” vasario 3-12 dienomis 
atlikta Lietuvos gyventojų apklausa.

V. Adamkaus kelionei pritarė 52.5% 
gyventojų, dažniausiai 36-55 metų, vidu
tinio išsilavinimo ir mažiausias pajamas 
gaunantys gyventojai. Prezidento kelionei 
nepritarė 34.2% apklaustųjų, daugiausiai 
- Vilniaus miesto gyventojai. 44.6% res

Rusija turės grąžinti skolas Lietuvai
Lietuva negalės palaikyti Rusijos kan

didatūros šiai siekiant tapti Pasaulio pre
kybos organizacijos nare, nes Rusija ne
vykdo savo finansinių įsipareigojimų. Tai 
vasario 22 d. išplatintame komentare teigia 
europarlamentaras prof. Vytautas Lands
bergis. Tačiau, jo nuomone, Rusija anks
čiau ar vėliau privalės grąžinti finansines 
skolas Lietuvai - negrąžintus Lietuvos gy
ventojų indėlius, laikytus “Vnešekonom- 
banke”, skolą už 55 metų Lietuvos amba
sados pastato Paryžiuje nuomą.

V. Landsbergis kritiškai vertina pra
ėjusią savaitę posėdžiavusios Lietuvos ir 
Rusijos tarpvyriausybinės komisijos veik
lą. Tokios komisijos, V. Landsbergio žo
džiais, “paprastai sudaromos ne rezulta
tams pasiekti, o rodyti - štai vis dėlto susi
tinkame, kalbamės, problemos nepamirštos”.

Prof. V.Landsbergis primena, kad Ru
sija nori tapti Pasaulio prekybos organi
zacijos nare.

’’Lietuva paprasčiausiai negalės palai

pondentų mano, jog Prezidento atsisaky
mas vykti į šias iškilmes nepakenktų Lie
tuvos ir Rusijos santykiams, tačiau 35.6 % 
įsitikinę, jog tai supykdytų Lietuvos rytų 
kaimynę. Kas penktas apklaustasis neturėjo 
nuomonės šiuo klausimu.

Lietuvos gyventojai neišreiškė aiškios 
nuomonės, ar Latvijos Prezidentei prieš 
paskelbiant savo apsisprendimą reikėjo 
pasitarti su kitų Baltijos šalių vadovais. 
44.2 % apklaustųjų linkę manyti, kad toks 
derinimas nebuvo būtinas. □ 

kyti Rusijos kandidatūros. O kadangi Lietuva 
jau pradėjo iš savo lėšų kompensuoti ir tuos 
indėlius, ne vien taupomuosius, tai sumos, 
manau, yra tvarkingai rašomos į Rusijos 
padarytos žalos sąskaitą. Dabar laikinai 
kompensuoja Lietuvos valstybė, o kada nors 
grąžinsite Lietuvos valstybei. Su procentais, 
be abejo”, - sako V. Landsbergis.

Jis taip pat teigia, jog už Lietuvai pri
klausiusio pastato Paryžiuje naudojimą 
taip pat “dar turime iš Rusijos atgauti 
nemokėtą apie 55 metų nuomą. Natūralu, 
taip pat ir procentus. ”

V. Landsbergis taip pat pabrėžia, jog 
dėl ministro A. Valionio priminto Rusijos 
įsipareigojimo grąžinti archyvus, jau buvo 
susitarta su Rusijos Prezidentu Borisu 
Jelcinu 1992 m. sausio 17 d. Maskvoje, tuo
met pasirašius komunikatą. ’’Archyvų grąži
nimas šalims - Europos Tarybos narėms-tai 
Rusijos tarptautinis įsipareigojimas 1996 
m. sausio 25 d., kai ją balsavimu priėmėme 
į Europos Tarybą”, - sako V.Landsbergis^ □
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Vytautas 
Patašius

♦ Izraelio kalėji
muose yra laikomi 
suimti apie 8000 
palestiniečių. Va
sario 21 d. apie 

• 500 šių kalinių bu
vo išleisti j laisvę, 
pagal vasario 8 
dienos susitarimą 
tarp Ariel Saron ir 
Mahmoud Abbas.

Izraelis paskelbė, kad numatomas visų 
8200 žydų naujakurių iškeldinimas iš Ga
zos ruožo prasidės liepos 20 d. ir bus už
baigtas rugsėjo mėnesį. Kiti 500 naujakurių 
bus evakuoti iš keturių uždaromų sodybų 
Vakariniame krante.
♦ Vasario 22 d. stiprus žemės drebėjimas 
sukrėtė kalnuotą Kerman provinciją Ira
no pietryčiuose. Žuvo bent 550 žmonių, 
daug kaimų visiškai sugriauti. Šį kartą di
desni centrai nenukentėjo.
♦ Vasario 22 d. Australijos ministrų kabi
netas priėmė nutarimą papildomai išsiųsti 
į Iraką dar 450 karių sargybos uždaviniams. 
Jie nuvyks į Irako Muthana sritį, kurioje 
kartu su 150 britų karių saugos nuo užpuo
limų statybos darbus vykdančius japonų 
inžinierius. Iki šiol sritį saugoję 1350 olan
dų karių grįžta į Olandiją kovo mėnesį. 
Šiuo metu Irake tarnauja apie 900 australų 
karių. Iš jų 160 naudojami sargybos ir Irako 
karių apmokymui, kiti tarnauja karo avia
cijoje ar laivyne. Australija išsiunčia papil
domą karių kontingentą, atsižvelgdama į 
asmeniškus Japonijos min. pirmininko 
Junichiro Koizumi ir D. Britanijos min. 
pirmininko Tony Blair prašymus.
♦ Vasario 22 d. Irako rinkimus laimėjusi 
šiitų partijų koalicija nutarė remti dr. 
Ibrahim al-Jaafari kandidatūrą į ministro 
pirmininko postą. Šiuo metu dr. Jaafari yra 
viceprezidentas laikinojoje vyriausybėje.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
dėties atnaujinimo ir teikia juos Seimo Na
cionalinio saugumo ir gynybos komitetui. 
Į komisijos sudėtį siūloma įtraukti D. 
Kuodytę ir istoriką, humanitarinių mokslų 
daktarą Antaną Kulakauską. A. Pociaus 
įsitikinimu, Liustracijos komisijos vadovu 
turėtų būti paskirtas ne VSD darbuotojas 
ir siūlo į šias pareigas skirti D. Kuodytę.
Lietuvos URM: V. Putinas bando 

perrašyti istoriją
Lietuvos užsienio reikalų ministerija 

teigia negalinti suprasti Molotovo-Riben
tropo pakto vertinimo, kurį išdėstė Rusijos 
prezidentas Vladimir Putin. Tai esąs ban
dymas perrašyti jau įvykusius istorinius 
faktus. Duodamas interviu Slovakijos radi
jui ir televizijai, V.Putin pareiškė, kad Mo
lotovo-Ribentropo paktą Sovietų Sąjunga 
pasirašė siekdama „užtikrinti savo intere
sus ir savo vakarinių sienų saugumą ”.

Tačiau savo interesų gynimu negalima 
pateisinti kitos suverenios valstybės anek- 
savimo, pažymima URM pareiškime. Jame 
primenama, kad šį liūdnai pagarsėjusį paktą 
politiškai ir teisiškai įvertino 1989 m. gruo
dį SSRS liaudies deputatų suvažiavimas, 
pasmerkęs šio pakto slaptuosius protoko
lus ir paskelbęs juos niekiniais. Dabartiniai 
Lietuvos ir Rusijos tarpvalstybiniai san
tykiai grindžiami 1991 m. sutartimi, kurioje 
yra užfiksuotas SSRS įvykdytas Lietuvos 
Respublikos aneksijos faktas ir įsipareigota 
pašalinti aneksijos padarinius.

G.Bush V Putin’ui perduos 
Baltijos šalių susirūpinimą 
(ELTA). JAV prezidentas George W.
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Trumpai iš visur
Dabartinis Irako min. pirmininkas dr. Iyad 
Allawi stengiasi sudaryti pasaulietinių par
tijų koaliciją, kuri remtų jo kandidatūrą, ti
kėdamasis į savo pusę patraukti ir dalį šiitų.
♦ JAV prezidentas George W. Bush lan
kėsi Europoje, bandydamas išlyginti nuo
monių skirtumus tarp JAV ir didžiųjų 
Europos valstybių Irako, Irąno ir kitais 
klausimais. Vasario 23 d. Mainz mieste jis 
tarėsi su Vokietijos kancleriu Gerhard 
Schroeder kaip pasiekti, kad Iranas neįsi- 
gytų branduolinių ginklų. Vasario 24 d. 
George W. Bush Slovakijos sostinėje Bra
tislavoje tarėsi su Rusijos prezidentu Vla
dimir Putin, švelnioje formoje kritikuo
damas vėliausius Rusijos nukrypimus nuo 
demokratiškos valdymo formos.
♦ Vasario 24 d. popiežius Jonas Paulius 
II buvo vėl skubiai nuvežtas į Gemelli 
ligoninę, atsinaujinus jo gripo ligai ir 
sutrikus kvėpavimui. Chirurgai prapjovė jo 
trachėją ir įstatė vamzdelį. Popiežius 
sveiksta, bet dar ilgesnį laiką negalės 
kalbėti.
♦ Vasario 25 d. vėlai vakare savižudys 
palestinietis, 21 metų amžiaus studentas 
Abdullah Badran, susisprogdino tarp jau
nimo, laukiančio eilėje įeiti į naktinį klubą 
Tel Aviv pajūryje. Jis užmušė 4 žydus, 
sužeidė virš 50 kitų. Savižudys buvo 
palestiniečių Islamic Jihad organizacijos 
narys, nors šios organizacijos centras 
Gazoje tvirtina, kad Badran susisprogdino 
be centro žinios. Izraelio žvalgyba sako 
nustačiusi, kad įsakymas susisprogdinimui 
atėjęs iš Islamic Jihad vadovybės Damas
ke, Sirijoje. Izraelis sustabdė pradėtą pa
lestiniečių kalinių paleidimą.
♦ Vasario 27 d. Irako laikinoji vyriausybė 
pranešė, kad suimtas seniai paieškomas 
buvęs Saddam Hussein žvalgybos viršinin
kas Sabawi Ibrahim al-Hassan. Jis yra 
Saddam Hussein brolis (tik ne vieno tėvo)'.

Bush pranešė, kad kai kurie Baltijos val
stybių lyderiai išreiškė susirūpinimą dėl 
demokratijos Rusijoje. JAV vadovas paža
dėjo tai aptarti susitikime su Rusijos pre
zidentu Vladimir Putin.

JAV prezidentas neįvardijo, kurių 
Baltijos šalių vadovai NATO vadovų su
sitikime išsakė šias pastabas.

’’Manau, kad labai svarbu, jog prezi
dentas V. Putin išgirstų ne tik mano, bet ir 
kitų valstybių susirūpinimą. Nerimą išreiš
kė Baltijos valstybės, ir aš ketinu tai perduoti 
Vladimir Putin ”, - sakė JAV Prezidentas 
George W. Bush.

Vilnius dėmesio centre
Po poros mėnesių Vilnius kelias dienas 

bus viso pasaulio dėmesio centre - Lietuvos 
sostinėje vyks neformalus NATO užsienio 
reikalų ministrų susitikimas. Balandį 
Vilniuje vyksiančiame NATO užsienio 
reikalų ministrų susitikimui pasirengti iš 
valstybės biudžeto skirta beveik 6 milijonai 
litų. Didesnė dalis šių lėšų bus skiriama 
aukštų pareigūnų saugumui užtikrinti.

Vėl skundai
Iš Specialiųjų Tyrimų Tarnybos (S1T) 

vadovybės lūpų vėl sklinda skundai, kad 
Seimas trukdo tarnybai ramiai dirbti bei 
efektyviai kovoti su korupcija. Tai pareiškė 
STT korupcijos prevencijos valdybos vir
šininkas Kęstutis Zaborskas organizacijos 
“Kitas pasirinkimas” susirinkime. Monsin- 
oras Alfonsas Svarinskas pareiškė, jog su 
korupcija reikia kovoti daug ryžtingiau, ir 
priminė, kad valstybėje egzistuoja ne vien 
specialiosios tarnybos, bet ir kariuomenė.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGTT1C biuleteniais.

ŽVIIfcJNIJ
Pasisako Bendruomenės nariai

Kokie mes esame 
turtingi!

Neseniai praėjo Australijos Diena. Aiš
ku, prasidėjo su šv.Mišiomis, po to sekė ke
lios kalbos ir tada - tikras pasilinksmini
mas: dešrelių čirškinimas, mosavimas 
vėliavėlėmis ir alaus ragavimas. Žinoma, 
po alaus buvo ir linksmų pasišūkavimų.

O kaip lietuviai švenčia savo šventes?
Pradeda irgi su šv. Mišiorriis, išklauso 

paskaitą, o po to seka meninė dalis.
Sustoja chorai, dainuoja senas ir naujas 

lietuviškas dainas, išeina tautinių šokių 
grupė ir šoka mums lietuviškus šokius. Visi 
pasipuošę tautiniais rūbais, ir moteiys atro
do kaip kokios kunigaikštienės iš praėju
sių laikų. Ir iš tikrųjų: iš praėjusių laikų, iš 
garbingų laikų, iš laikų, kurie mums sukū
rė ir paliko šį visą paveldą: kalbą, dainas, 
šokius, paliko mums savitą kultūrą.

Gi savita kultūra nesusikuria greitai, 
kaip kad taip akivaizdžiai parodo šių die
nų Šiaurės Amerikos bei Australijos atve
jis. Kaip ten, taip ir čia: dar viskas verda ir 
maišosi didžiajame sulyginimo katile, nors 
jau praėjo daugiau kaip pusė tūkstančio 
metų. Savitą kultūrą gali sukurti tik sąmo
ninga tauta, kurios gyventojai ilgą laiką 
gyveno drauge tame pačiame gyvenama
jame plote, drauge pergyveno daug giedrių 
ir sunkių atvejų, kurie drauge iškentėjo 
karus, badą, epidemijas, netektis mylimų 
artimųjų ir kitas dideles nesėkmes.

Visi šie faktoriai sukuria ypatingus, 
skirtingus nuo kitų kaimynų žmones, kurie 
persvarsto įvairias gyvenimo vertybes sa
vaip ir tai išreiškia kurdami kitokias kul
tūrines vertybes.

Vienokios dainos yra šiauriečių, kito
kios pietiečių: mes visi matom.kaip stip
riai ispanų šokiai skiriasi nuo lietuviškų 
arba japoniškų, kokios lyriškos yra lietu
vių dainos, kurios remiasi melodija, ir 
kokios greitos yra ispanų dainos, kurios 
pagrinde remiasi ritmu.

Lietuvos geografinė padėtis yra tarsi 
ant visų geidžiamo kelio: visiems rūpi 
pasiekti Baltijosjūros krantus, o ypač tiems, 
kurie gyvena uždarytoje sausumoje. Pa
vojai, sunkūs pergyvenimai tampriau jun
gia žmones negu persotinti laikai. Gal to
dėl ir lietuviai kuria ne solo dainas, bet 
daugiau grupines, chorines dainas. Kaimo 
jaunimas jau šeštadienio vakarais susibu
ria į krūvą, kad uždainuotų kuo plačiau

Kaune atidaryta paroda iš nužudyto kun. 
Ričardo Mikutavičiaus meno kolekcijos

Kaune, M.Žilinsko dailės galerijoje 
vasario 25 dieną atidaryta paroda iš 
nužudyto kunigo Ričardo Mikutavičiaus 
sukauptos vertingų meno kūrinių ko
lekcijos. Parodoje (pavadintoje “Šventam 
atradimui”), skirtoje kunigo R.Mikutavi- 
čiaus 70-osioms gimimo metinėms, eks
ponuojama septyniolika XVII-XVIII 
amžiaus Nyderlandų, italų, prancūzų auto
rių tapybos darbai. Šie paveikslai nusikal
tėlių buvo pagrobti iš R.Mikutavičiaus 
namų, tačiau policija meno vertybes sura
do ir grąžino kunigo šeimai. Šiuo metu 17 
paveikslų saugoma Nacionaliniame 
M.K.Čiurlionio dailės muziejuje.

Iš viso R.Mikutavičiaus kolekcijoje bu
vo 51 vaizduojamosios dailės darbas. Iki 
šiol nerasta 17 paveikslų ir įvairių antikva
rinių vertybių. Dėl šios priežasties parodos 
„Šventam atradimui“ ekspoziciją užbaigs 
tušti paveikslų rėmai, vis dar laukiantys 
juose buvusių tapybos darbų"

Pasak pranešimo spaudai, idėja kolek
cionuoti didįjį meną R.Mikutavičiui gimė 

siai, kad už ežero esantis kaimyninis kai
mas juos išgirstų ir būtų “nudainuotas”. 
Taip lietuviai nuramina per savaitę patir
tus nemalonumus, paguodžia savo širdis ir 
užmiršta sunkaus darbo nuovargį.

Tokia padėtis buvo lietuviškame kai
me, tačiau miestuose, kurio sudėtis nėra 
vienalytė, susidedanti grynai iš lietuvių, bet 
turi daugiau ar mažiau svetimšalių gyven
tojų, padėtis nėra tokia saugi. Lietuvišką 
savitumą išlaikyti yra jau sunkiau, nes čia 
neužtenka tik tęsti tradicijas, bet reikia 
turėti pakankamai tautinio sąmoningumo, 
kad galima būtų atsispirti svetimom įta
kom, kuriant ir toliau lietuviškos kultū
ros apraiškas. O ką jau bekalbėti apie išei
viją arba emigrantus, atsidūrusius sveti
muose kraštuose ir būnant apsuptų sveti
mos aplinkos. Dažnai svetimo krašto mate
rialinis gerbūvis aptemdo akis ir jis yra su
tapatinamas su kultūriniais pasiekimais.

Tačiau yra didelis skirtumas tarp tur
tingumo ir kultūringumo. Gali būti turtin
gas, bet nekultūringas. Gali turėti ir vieną, 
ir kitą, bet gali abu juos prarasti. Ir tai galio
ja ne tik lietuviams, bet daugeliui kitų tau
tų. Kaip materialinis turtas yra nuolatos 
kuriamas, taip ir kultūra yra nuolat ku
riama. Šiuo metu, globalizacija suteikia 
geriausias galimybes prarasti savo tautinį 
savitumą tiek kalboje, tiek ir kitose kultū
rinėse apraiškose: dainose, šokiuose, tau
tiniuose rūbuose ir t.t. Danijos lingvistai 
labai susirūpinę danų kalbos likimu, kuris 
sėte prisėtas angliškų žodžių bei ištisų 
frazių. Lingvistai mano tai esant “naujos 
kalbos” pradžią ir vadinti ją “denglish” 
kalba. Ne geriau esą ir su ispanais, kurian
čiais naują “spenglish” kalbą.

Visa tai girdint darosi labai neramu dėl 
lietuvių kalbos likimo. Ar mes turėsime pa
kankamai tautinio sąmoningumo atsispir
ti tokiai “kultūrinei” globalizacijai? Armes 
lengvai atsisakysime kultūrinių vertybių, 
perduotų iš kartos į kartą, sukurtų per ilgus 
šimtmečius? Juk mums jokių pastangų 
nereikia, tereikia tik išlaikyti tai, kas jau 
sukurta, neišbarstyti to, kas amžių bėgyje 
yra išsaugota ir mums padovanota.

Kiekviena kalba yra didelis turtas, rak
tas j kultūrą, vartai į tautą, įjos praeitį, bet 
kartu ir į save patį.-Tačiau mums lietuvių 
kalba yra pati brangiausia, kurią turime 
branginti ir vertinti, nes ji mums atsklei
džia mus pačius. Be kalbos - nėra dainos, 
be dainos - nėra ir tautinių šokių.

Mes tokie turtingi, kad galime, nes turi
me, vietoj dešrelių čirškinimo, pasigėrėti 
dideliu tautinių dainų, tautinių šokių ir 
tautinių rūbų lobiu.

Genovaitė Kazokienė

būnant greta svetimų žmonių, epochai 
grimzdant į tamsą, vėliau išbudimo ir grį
žimo laikotarpiu. Daugelio metų pastangas 
vainikavo įspūdinga didelę išliekamąją 
vertę turintį senosios dailės kolekcija, kuri 
nusikaltėlių buvo sunaikinta prieš sep
tynerius metus.

Kunigas R.Mikutavičius 1998 m. birže
lio 31-sios vakarą buvo išviliotas iš savo 
namų, apsvaigintas, žudikų automobilio 
bagažinėje nuvežtas prie Nemuno, kur dar 
gyvas išrengtas, suvyniotas į tinklą ir nu
skandintas.

Nužudymo organizavimu apkaltintas 
ir iki gyvos galvos nuteistas Vladas Be
leckas su bendrais iš kunigo buto pavogė 
įvairių meno vertybių už daugiau nei 5 
min. litų. Vėliau dalis jų buvo rasta įta
riamųjų ir jų giminaičių butuose įrengto
se slėptuvėse.

Tarptautinė operacija, kai sandorio me
tu buvo sulaikyti nužudytojo kunigo pa
veikslai, įtraukta į JAV Federalinio tyrimų 
biuro pareigūnų rengimo vadovėlius. □
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XXIII Australijos Lietuviu Dienos - 7 
Tinime daug talentų - jaunų ir 

jaunų dvasioje
Rita Baltušytė

Paklaustas, kas jam labiausiai patiko 
XXIII ALDienose, kun. Antanas Saulaitis 
ne-dvejodamas atsakė: „Iki, kad jaunimo 
vakare buvo leista pasirodyti ir vaikams. 
Taip kuriamas lietuvybės išlaikymo tęsti
numas.“ Šie seno Australijos ir viso pasau
lio lietuvių jaunimo draugo žodžiai taip 
pat tiktų ir Tautinių Šokių Šventei bei 
Dailės ir Tautodailės parodoms, vienin
telėms ALD dalims, kur dalyvavo jauni
mas ir vaikai. Jas „Mūsų Pastogės“ pusla
piuose jau aptarėme, tad dabar pirmyn į 
Jaunimo Vakarą ir Literatūros bei muzikos 
popietę...

Abu šie renginiai įvyko gruodžio 29, 
abu Melbourne Lietuvių Klube - „Litera
tų užeiga“ 3 vai. popiet atsidarė Jubilieji
nėje salėje, jaunimo programa „Labas 
vakaras, Melburne!“ 7 vai. vakaro prasidėjo 
Teatro salėje. Abu renginiai buvo panašūs 
programos sklandumu, įvairove, rengėjų, 
atlikėjų ir publikos entuziazmu, puikiais 
pranešėjais. Skyrėsi dalyvių amžius (pub
likos dauguma buvo ta pati) ir kalba - 
„Literatų užeigoje“ su dviem išimtim - 
skambėjo lietuvių kalba, Jaunimo vakare - 
su keliomis išimtimis - anglų.

„Literatų užeigos“ koordinatorė Al
dona Butkutė, su kuria „Užeigos“ darbo 
laikui pasibaigus, išėjom parūkyti, papa
sakojo, kad tokį Literatūros ir muzikos 
popietės formatą „pasiskolino“ iš Paryžiaus 
kavinių, kur jai labai patikdavo, kai žmonės 
nei iš šio nei iš to pradėdavo skaityti eiles, 
arba ką nors groti. Jubiliejinėje salėje - po
pietės dalyviai susėdo prie gana didelių 
stalų. Atmosfera buvo jauki, užkanda tei
kė energijos programą atidžiai stebėti, o 
vynas padėjo susilaikyti nuo per griežtų 
vertinimų.

Pasak Aldonos, rengėjai niekad nėra 
patenkinti todėl, kad jie mato visus trū
kumus: „Sunkiausia buvo su mūsų po

etais. Jie vyresnio amžiaus žmonės. Tai jau 
metų pradžioje, prieš išvažiuodama į 
Lietuvą, paskambinau visiems klausdama, 
ar sutinka dalyvauti Lietuvių Dienose; 
daugelis atsakė, kad priklausys nuo to, 
kokia bus jų sveikata. Gegužės mėnesį 
pasitikrinau, ir vėl išgirdau, kad jeigu 
sveikata leis, atvažiuos. Tai taip pamažu ir 
susiformavo programa. Kiti žmonės ir 
patys pasisiūlė. Bet turėjom nustatyti tam 
tikrą skaičių žmonių, kuriems būtų duota 
proga pasirodyti.“

Pirmieji pagal programą pasirodė 
Edžio Lipšio vadovaujami dainininkai - 
D.Antanaitienė (jinai gi Šokių Šventės 
vadovė), E.Finley, D.Jokubaitienė, P.Kvie- 
cinskas, J.Lukaitis, R.Mačiulaitienė, 
A.Savickas, V.Savickas ir R.Sližys, susibūrę 
į vienetą „Kaimas“. Padainavęs „Kad aš 
jojau per laukelį“, antroje popietės dalyje 
„Kaimas“ dar du kartus įvairino programą 
dainomis „Šėriau žirgytį“, “Užaugau 
kaimely“,,,Augin tėvas du sūneliu“ ir (atsi
sveikinimui) „Ei, brolau, brolau.“

Literatūros ir muzikos popietėje daly
vavo iš viso keturi muzikos ir dainos vie
netai bei du pianistai. Rolandas Imbrasas 
fortepijonu akompanavo, pasak pranešėjų, 
nepavargstančiam Birutės Kymantienės ir 
Ritos Mačiulaitienės duetui „Tembras“ ir 
atskirai pagrojo Jiosinao Nakados „Greitą 
etiudą“. Petras Šurna atliko Beethovėno 
„Mėnesienos sonatą“.

„Tembras“ taip pat talkino Melbourne 
kanklių ansambliui, kuriam vadovauja 
Stasys Eimutis. Vadovo padirbtais lietuvių 
liaudies muzikos instrumentais kankliavo 
J.Arienė, D.Brovedani, D.Didžytė, A.Ga- 
bas, L.Kaladė, J.Rutkauskaitė. Juodomis 
sukniomis ir eilutėmis pasipuošę kankli
ninkės ir kanklininkai nuteikė iškilmin
gai, ypač kai buvo atliktas kūrinys „Einu 
per žemę“ (kanklių muzikos fone eiles 
skaitė Aldona Butkutė). Melbourne mu
zikantų ir dainininkų gausą atsvėrė litera
tai, kurie visi buvo iš kitų miestų.

Iš Sydnėjaus atvykusi buvusi melbour- 
niškė prozininkė Elena Jonaitienė paskai
tė ištrauką „Praeities akimirkos“ iš savo 
naujos knygos „Žemėlapiai ir kelionės“.

Poetė Lidija Šimkutė iš Adelaidės 
klausytojus supažindino su erėmis iš savo 
paskiausio rinkinio „Vėjo žvilgesys“. 
Visada savo eilių skaitymo maniera ryš
kiai išsiskirianti kūrėja, šį kartą publikai 
pateikė netikėtą „performansą“: prieš 
pradėdama skaityti eilėraštį apie tėvą, 
besikeliantį savo karste, ji atsigulė ant juo
do patiesalo už mikrofono, paskui labai 
lėtai pakilo ir pradėjo deklamuoti.

Neįprastai apipavidalintas buvo ir pats 
pirmasis programoje nenurodytas popietės 
numeris, kai salės kairėje pusėje pasirodė 
dirbtinomis šakomis su lapais apsikaišiu
si spektaklio vaikams kūrėja Dana Gai- 
liūnienė (Sydnėjus) ir ėmė deklamuoti gar-

Autorės nuotraukoje - pasirodo Melbourno “Kaimas”.

sųjį Pauliaus Širvio eilėraštį „Aš beržas“. 
Tardama šio vieno vyriškiausių lietuvių 
poezijoje kūrinių žodžius artistė lengvai 
„skrajojo“ po salę ir pasišokėdama mėtė į 
publiką plastmasines (neva beržo) šake
les... Kaip sakoma, dėl skonio nesigin
čijama.

Iš Aukso Kranto atkeliavusi Barbara 
Songailienė (Songaila) angliškai paskaitė 
ilgesnį savo kūrybos eilėraštį „Paskutinės 
Kalėdos“. Antra išimtis, kai programoje 
skambėjo anglų kalba - antroje dalyje Ted 
Reilly (Geelongąs) skaitė ištrauką iš savo 
įspūdžių apie Lietuvą knygos „Pirmasis 
sniegas“.

Sydnėjiškė poetė Aldona Veščiūnaitė- 
Janavičienė susirinkusiems papasakojo 
apie Lietuvoje vykusį „Poezijos pavasarį- 
2004“ ir savo naujos knygos pristatymą,

Viktoras Baltutis skaito humoreską.

paskaitė naujausių eilėraščių
Gaila, sveikata nuo kelionės iš Syd

nėjaus į Melboumą sulaikė mūsų poezi
jos „patriarchą“ Juozą Almį Jūragį, bet 
poezija atkeliavo - jo eilėraščius „Mažos 
mintys apie didelį mūsų gyvenimą“, 
„Trapių daiktų amžius“ ir „Gal mintis 
atneš vėjai“ perskaitė Aida Gogelytė (ji 
deklamavo bei dainavo ir ALD Atidaryme).

Jaučiu, Geelongąs nerimauja, galvo
damas, kad pamiršau paminėti jų vokalinę 
grupę „Aidai“. Nepamiršau, tik nors jie 
dainavo ir programos viduryje, pasilikau 
prisminimų desertui. Solistai Stasė ir Jo
nas Lipšiai bei Kaja Starinskas, „merginų“ 
trio - Gtenutė Valaitienė, Irta Mikėnienė ir 
Aldona Scano (ji juk ir choro „Viltis“ 
vadovė), akompaniatorius A.Kovacs bei 
režisierius R.Zenkevičius parodė, kad 
klausytojų širdis lengviausia pavergti 
kuklumu, paprastumu, lyrika, atlikimo 
švarumu. Na, žinoma, ir nepaprastai ma
loniais balsais bei puikiu susidainavimu. 
Jų klausantis norėjosi svajingai linguoti į 
taktą, ką daugelis užeigos lankytojų ir da
rė. Nesunku buvo patikėti, kad ir tau „Dar 
širdyje ne sutema“ (taip vadinosi paskutinė 
iš trijų dainų).

Na, o visos Popietės finale užsigar- 
džiavome Viktoro Baltučio humoreska 
apie mūsų šių dienų gyvenimą. Autoriui 
prie mikrofono per visą laiką išlaikius 
rimtų rimčiausią miną, publika tiesiogine 
žodžio prasme raitėsi iš juoko, kai kam

■' i^;.S .‘-V

kilo rimtų problemų atgaunant kvapą. Iš 
asmeniško patyrimo ir klausytojų mini 
apklausos žinau, kad ir kelioms savaitėms 
po ALD praėjus, kai kas iš žiūrovų buvo 
užkluptas nei iš šio nei iš to pats vienas 
besijuokiąs Coles supermarkete.

Žodžiu, nors vyno nė vienas nepadau
ginome, iš „Literatų užeigos“ skirstėmės 
palankiau žiūrėdami j vienas kitą ir į mūsų 
šių dienų gyvenimą.

Pakilią nuotaiką popietės metu padėjo 
palaikyti ir du jauni gražūs programos 
vedėjai Gintarė Verbickaitė ir Algis Aks
tinas, studentai iš Lietuvos šiuo metu 
mokslus einantys Melbourne. Jie dalykiš
kai pranešinėjo programos numerius, 
taktiškai padėjo vyresniesiems prieiti prie 
mikrofono, kuklia laikysena programą 
jungė, o ne skaldė.

Popietei baigiantis Gintarė ir Algis 
garbingiems svečiams įteikė gėlių, o 
„Literatų užeigos“ šeimininkė nuoširdžiai 
padėkojo gausiems talkininkams. Ap
švietimą ir garsą tvarkė Justinas Skim- 
birauskas; Rūta Kenny, Stefanija Oeterlli, 
Algis Akstinas ir Zigmas Augaitis „žmo
niškai“ sutvarkė „Užeigą“, rūpinosi valgiais 
ir gėrimais, Rasa Imbrasienė-gėlėmis. Už 
patarimus ir moralinį palaikymą Aldona 
Butkutė dėkinga dr. Elvyrai Šumienei, 
Lilijai Kozlovskienei, Ritai Mačiulaitienei 
ir daugeliui kitų.

(Bus daugiau)
--------------------------- .
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Būti lietuvę
Vasario 20 d. Sydnėjaus Apylinkės Valdyba Lietuvių Klube surengė Nepriklausomybės 

minėjimą. Tarp kitų prelegentų kalbėjo ir Čikagoje (JAV) gimusi Dovilė Uiubalytė-Zduo- 
bienė. Skaitytojų pageidavimu spausdiname jos kalbą. Red.

Neseniai, jau po Nepriklausomybės at
gavimo, kalbėjausi su drauge. Ji man papa
sakojo apie įvykį, kuris ją sukrėtė. Ji kartu 
su būriu Amerikos lietuvių, apsikabinėję 
plakatais, demonstravo Amerikos sostinėje 
Washington‘e prie Baltųjų Rūmų. Tarp 
šūkių: „What do we want? Free Lithuania, 
When do we want it? NOW.“ Ji išgirdo 
balsą: „kur lietuvaičiai?“ Ji tuoj pat at
sisuko ir klausančiam atsakė: „čia, mes čia 
visi lietuvaičiai“. Jai atsakė: „ne, ne - kur 
tikrieji lietuvaičiai? Tie iš Lietuvos?“

Mano draugei tai buvo lyg smūgis. Kas 
mes jei ne lietuvaitės? Kaip kitaip galima 
mus vadinti? Kai nuo mažens mes lietu
viškai kalbame, lankėme lietuviškas mo
kyklas, giedojom Lietuvos himną, o subren
dę įsipynėm į politinę veiklą - kad išlais
vint Lietuvą - rašėme į laikraščius, kalbė
jome per radiją ir televizijos laidas. Kaipgi 
mes ne lietuvaitės? Tik dėl to, kad Lietuvoje 
negimusios? Įsūnytas vaikas tėvams vis tiek 
kaip savas, ar ne taip pat ir mes? Lietuvos 
įdukrintos? Gal nors anūkės? I r štai šį įvykį 
aš dažnai prisimenu, kai kalba linksta į lietu
vybę, jos stiprybę ar silpnybę, jos svarbą.

Ką reiškia būti lietuviu? Kiekvienas 
kitaip atsakytų šį klausimą.

Nelengva apibūdinti, ką man reiškia 
būti lietuve. O ką reiškia būti žmona, duk
ra? Ką reiškia būti moterimi, amerikiete, 
australe? Tai yra kaladėlės, kuriomis su- 
statau savo būtį. Be vienos ar kitos, aš 
būčiau visai kitoks žmogus.

Mano nuomone, noras būti lietuviu 
turbūt yra svarbiausias reikalavimas. Mes 
visi pažįstame lietuvius, kurie atsisako sa
vo kilmės, nenori išlaikyti kalbos ir pap
ročių - būti lietuviu jiems per sunku. Bet 
taip pat pažįstame tokius lietuvius, ku
riuos neteisingai pavadiname „netikrai

siais“, nors tai sakome šypsodamiesi, 
neatsistebėdami šių žmonių pasišventi
mu. Ar tai kitos kilmės motina, kuri lie
tuvių kalbą pati išmoksta geriau negu 
dauguma mūsų, kurie lankė lietuviškas 
mokyklas, arba kitos kilmės tėvas, kuris 
talkininkauja lietuviškose organizacijose, 
ar tie, kuriems lietuvių kalba nebuvo 
dovanota kaip mums, kurie ja kalbame nuo 
mažens. Jie dirba, dalyvauja, ir dėl visų sa
vo pastangų galėtų išdidžiai save vadinti 
lietuviais. Bet tokie žmonės neišdidūs. Jie 
supranta, kad lietuvybė yra turtas, jie ją 
brangina ir dėl jos dirba. Kai kurie gimę 
lietuviai galėtų pasimokyti, nes kas gauta 
dykai retai branginama. Šie norintys būti 
lietuviais savo darbais ir pastangomis iš
laiko lietuvybę, ir todėl jie yra ne mažiau 
„tikri“ lietuviai negu mes.

Lietuvybė man - turtas. Per ją aš 
suprantu gražiausius kalbos niuansus, 
šypsausi senų posakių komiškose scenose 
(pvz. „kaip aklai vištai grūdas“). Lietuvybė 
mane išmokė pirmąsias dainas prie lie
tuviškų skautiškų laužų, pirmuosius šo
kius bepinant žilvitį, besukant malūną. 
Lietuvybė yra mano tėvai ir seneliai, ji yra 
man neišaiškinama meilė ir pasididžiavi
mas trispalve... šiurpulys begiedant himną.

Aš esu trigubai turtinga, nes esu lie
tuvaitė, gimusi Amerikoje, dabar gyvenanti 
Australijoje. Esu lietuvė prieš gimimą, esu 
amerikietė, nes tai mano gimtasis kraštas, 
o dabar mane priėmė į glėbį Australija. Aš 
ios himną giedu taip pat mielai ir širdin
gai, nes esu ir jos įdukrinta. Esu visų trijų 
šalių dukra ir kiekviena iš jų yra man 
dovanojus daug turto.

Jei kas vėl klaus, kur lietuvaičiai? 
Atsakysiu: čia - aš esu čia.

Dovilė Zduobienė

“Lithuanian scouts - the best thing that 
ever happened to me”

Nuotraukoje is kairės: Alana Obeliūnaitė, Melissa Belkutė, Elissa Erzikov, Jasmina 
Gakaitė skautų stovykloje.

XXHIALD Ruošos Komiteto 
HUH PADĖKA
■* ““gsr* m Praėjusių Lietuvių Dienų įspūdžiais pasidalinus, aptarus, kas 
$ į buvo gerai, o kas ne taip gerai, atėjo laikas padėkoti visiems, vienokiu

♦ ar kitokiu budu prisidėjusiems prie Lietuvių Dienų suruošimo.
Pagrindiniai ruošos darbai teko Ruošos Komiteto nariams ir 

Lietuvių Dienų renginių programų atlikėjams: dirigentams, dainininkams, šokėjams ir jų 
vadovams, literatams, skaitovams, aktoriams, režisieriams - ačiū jiems visiems už jų 
dviejų metų jokiais pinigais neišmatuojamą triūsą.

Kad Lietuvių Dienos būtų sėkmingos, neužtenka tik gerų norų ir pasiryžimo, tam 
labai reikalinga ir finansinė parama. Todėl širdingas ačiū mūsų rėmėjams: liūtinių 
mažumų ir išeivijos departamentui prie LR Vyriausybės, Kredito Draugijai „Talka”, 
Australijos Lietuvių Fondui, City of Melbourne, Victorian Multicultural Commission, 
Lietuvių Fondui (Amerikos), Melboumo Lietuvių Klubui, ALB Krašto Valdybai, 
Melbourne, Canberros ir Geelongo Apylinkių Valdyboms, Socialinės Globos Draugijai 
Melbourne, Australian Baltic Chamber of Commerce, Melboumo Moterų Katalikių 
Draugijai, Ritai Kemešytei, Mindaugui Simankevičiui, Brigitai ir Vaidui Žvirbliams.

Esame nuoširdžiai dėkingi tai daugybei pagalbininkų, kurie Lietuvių Dienas parėmė 
asmenišku darbu ir idėjomis: Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos pirmininkui 
Gabrieliui Žemkalniui - už vertingus patarimus ir paramą, padėjusius įveikti ne vieną 
kliūtį, „Talkos” Direktorių Tarybos pirmininkui Vivai Aleknai, Melboumo Lietuvių 
Klubo pirmininkui Algiui Kairaičiui, nariams - Zigmui Augaičiui bei Zigmui Poškaičiui, 
Melboumo Apylinkės Valdybos pirmininkui Andriui Vaitiekūnui ir narei Birutei 
Prašmutaitei, Pensininkų Sąjungos Valdybos pirmininkei Aldonai Vyšniauskienei - už 
visokeriopą paramą ir pagalbą, Ritai Baltušytei - už išsamų visų renginių aprašymą, 
Danai Levickienei - už Lietuvos ir Australijos Himnų įrašų paruošimą, Algiui Karazijai 
- už renginių filmavimą, Giriui Antanaičiui, Rimui Strungai ir Justinui Skimbirauskui - 
už garso ir apšvietimo tvarkymą, Danny Kalėdai - už renginių fotografavimą, Lietuvių 
Dienų budinčiam gydytojui dr. Kaziui Zdaniui, bilietų pardavimo ir tikrinimo 
tvarkytojams Aidai ir Andriui Žilinskams, Aidai Gogelytei, Rasai ir Rolandui Imbrasams, 
Albinai Strungaitei, Petrui Pranauskui, Jurgiui Maleckui, Audriui Skeiviui, Gintarei 
Verbickaitei, Algiui Akstinui.

Širdingas ačiū Iškilmingo Atidarymo šv. Mišias koncelebravusiems kun. Algiui Šimkui, 
kun. Antanui Saulaičiui, kun. Juozui Petraičiui, o taip pat Parapijos chorui bei Bažnytinės 
muzikos koncerto atlikėjams.

Ačiū Dailės Parodos vertinimo komisijos nariams Andrew Sibley, Adolfui Vaičaičiui, 
Albinui Šurnai ir kalėdinių tautodailės dirbinių vertinimo komisijos nariams Danutei 
Simankevičienei, Brigitai Lastauskaitei - Žvirblienei ir Edžiui Lipšiui.

Ačiū Andriui Pranckūnui, Jonui Mašanauskui, Ramonai Zakarevičienei, Jurgiui 
Žalkauskui, Danai Gailiūnienei, savo suruoštais renginiais praturtinusiems Lietuvių Dienų 
programą.

Ačiū Lietuvių Dienų pranešėjams Brigitai Lastauskaitei - Žvirblienei ir Vivai Aleknai, 
Gintarei Verbickaitei ir Algiui Akstinui, Kristinai Petraitytei ir Rimui Statkui.

Ačiū „Mūsų Pastogės” ir „Tėviškės Aidų” redaktorėms - Daliai Doniela ir Marijai 
Geštautienei bei radijo laidų vedėjams - Rymantei Geli ir Pauliui Jokūbaičiui - už 
malonų bendradarbiavimą ir savalaikį Lietuvių Dienų pranešimų paskelbimą.

Ačiū Melboumo Socialinės Globos ir Katalikių Moterų Draugijoms, skaniai 
pamaitinusioms tokią daugybę Lietuvių Dienų svečių ir dalyvių. Straipsnio apimtis 
neleidžia išvardinti daugybės kiekvieno renginio pagalbininkų - jiems visiems 
nuoširdžiausias ačiū.

Y patinga padėka visiems svetingiems „Sutaro” šeimininkams ir globėjams - Bronei 
Staugaitienei, Danai Lynikienei, Ritai ir Valentinui Mačiulaičiams, Rasai ir Edžiui 
Lipšiams, Daliai ir Martynui Didžiams, Danai Umevičienei, Aldonai ir Vytautui 
Patupams, Sigitai Gailiūnaitei, Rasai ir Mindaugui Mauragiams, Antanui Kramiliui, 
Kristinai ir Arvydui Rupšiams.

Baigdama noriu širdingai padėkoti taip pat ir visiems Lietuvių Dienų svečiams bei 
žiūrovams, nepagailėjusiems savo laiko ir nemažų išlaidų, ir tuo parėmusiems visai Lietuvių 
Bendruomenei reikšmingą ir ją gražiai reprezentuojančią šventę - Australijos Lietuvių 
Dienas. Iki pasimatymo XXIV Australijos Lietuvių Dienose Geelonge ir kuo geriausios 
sėkmės jų rengėjams.

XXI11 ALD Ruošos Komiteto vardu,
Lilija Kozlovskienė

Ruošos Komiteto pirmininkė

ALB Krašto Valdyba
sveikina

Onutę Kapočienę O^-1M
Australijos Dienos proga apdovanotą Order of Australia Medal (OAM)

My name is Melissa Belkus, and I am 
currently a maroon tie (prityrusi skautė) 
and belong to “Aušros” tuntas. I have been 
going to “stovyklos” ever since I was young. 
During the year I’m always hanging out and 
waiting for the year to end, so I can go to 
another stovykla and see all my friends 
again - including those from other states.

Not only do we have one huge 
“stovykla” at the end of every year, but we 
have “sueigos” and outings regularly to keep 
people updated and informed and just to
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have a great time with all our friends, while 
also learning about our scouting ways.

The best feeling about “stovykla” is 
knowing that you’ve kept the generation of 
scouts flowing through the Lithuanian 
society.

I remember when I was a “paukštytė”, 
“stovyklos” were great. Working towards a 
yellow tie was fun and exciting as it meant 
that I was preparing to become a better 
scout. There were badges to earn and prizes 
to win: for example, for the best tent. This 
just made you work harder. There are so

many achievements you can reach through 
Lithuanian scouts.

Now I’m working towards becoming a 
“vyresnė skautė”. This is something I really 
want to achieve, as my goal in Lithuanian 
scouts is to become an “adjutante”. I really 
want the scouts to keep going and not die 
out, because scouts is like my second life, 
my second home.

Over the last year, I’ve noticed that we 
don’t have a big enough generation of kids

.. šh&iį 'i'fti’oge i>r. 

that will keep our scouts going. Though 
there are quite a few of us now, but there 
could be more and the point of this article 
is to get more people to join our Lithuanian 
scouts’ organisation.

I really hope that those who read this 
seriously consider joining our Lithuanian 
scouts’ organisation, as it is the best thing 
that has ever happened to me.

Melissa Belkusi ». •
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Sydnėjaus Parlamento Rūmuose
2005 m. Vasario 16-toji diena - aštuo

niasdešimt septynerių metų Lietuvos 
Nepriklausomybės jubiliejus! Artėjame 
prie šimtojo. Atminimais brangią dieną 
švenčiame New South Wales Parlamento 
Rūmuose. Vietovė tampa tradicine. Parla
mento Rūmai - demokratijos židinys. Kaip 
ir visados - minėjimas prasmingas. LR Gar-

LR Garbės gen. konsulas Viktoras Šlite- 
ris OAM (kairėje) ir John Aquilina MP, 
Speaker of the Legislative Assembly

Vytautui Bonielai - 75
Gimęs 1930 m. vasario 12 

d., ankstyvą jaunystę praleidęs 
Žemaitijoje (ypač Plungėje), 
Vytautas Doniela (žiūr. nuotr. 
dešinėje) prieš porą dienų at
šventė 75-jį gimtadienį. Prieš tai 
- keturios gimnazijos klasės 
Plungėje, gimnazijos baigimas 
anglų zonoje (Seedorf, Stade, 
Dedelstorf), kontrakto dalies 
atlikimas Pietų Australijoje 
(atviros kasyklos Leigh Creek 
vietovėje), o vėliau - ilga aka
deminė karjera.

Pradėjęs pirmų metų stu
dijas Sydnėjaus Universitete 
kaip vakarinis (nes dar dirbo 
pagal kontraktą) studentas, se
kančiais metais tęsė jas jau su 
valstybine stipendija ir 1954 m.
gavo pirmąjį laipsnį, Bachelor of Arts with 
First Class Honours. 1956 metais sekė 
Master of Arts, taipogi su First Class 
Honours - ir viena iš dviejų fakulteto 
stipendijų užsieniui. 1959 metais Frei- 
burgo Universitete (Vak. Vokietija) jam 
buvo suteiktas daktaro laipsnis Dr.phil. 
cum Įaudė. Po kelių savaičių pradėjęs 
dėstyti filosofiją Newcastle Universitete 
NSW, jis ten išdirbo 28 metus - palaips
niui dėstęs kaip vyr. dėstytojas ir nuo 
1977m. kaip asocijuotas profesorius. 
Pirmieji jo darbai: “The A priori before 
Kant” (1954), “The Notion of Essence” 
(1956), “Verhaltnis der Logik zur 
Ont’ologie” (1959). Po to, žinoma, sekė 
nemažai profesinių studijų ir keliasdešimt 
recenzijų.

Jis palaikė glaudžius profesinius ry
šius ir su kitais universitetais. 1957 m. kelis 
mėnesius gilinosi Oxfordo Universitete, 
1966 m. po šešis mėnesius dirbo Heidel
bergo Universitete ir London School of 
Economics and Political Science (pas prof. 
Karl Popper), 1973 m. - Sussex Universi
tete Anglijoje. Jo dėmesiui vis labiau 
krypstant link Hėgelio, keturis pusmečius 
(1973,1977,1980,1985) jis dirbo Hėgelio 
Institute Bochume (Vak. Vokietija). Kaip 
Hėgelio specialistas, skaitė paskaitas 
tarptautiniuose kongresuose Salzburge, 
Maskvoje, Belgrade, Oxforde, Atėnuose.

Jis buvo aktyvus Australijos filosofų 
draugijos narys, skaitęs apie 10 pranešimų 
draugijos metinėse konferencijose. Du 
kartus buvo (labiau specializuotos) Aus
tralijos Fenomenologijos Draugijos pirmi
ninku. Tris filosofijos konferencijas su
rengė savo Newcastle Universitete. Pasku
tiniame savo universitetinio darbo dešimt- 
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bėsgen. konsulas Viktoras Šliteris OAM, 
pasveikinęs susirinkusius ir padėkojęs už 
apsilankymą, nuosaikiai nušviečia Lietuvos 
praeities ir dabarties valstingumo padėtį. 
Iš praeities jis pažymi svarbų istorinį mo
mentą, kai “...prieš 750 metų Popiežius 
Inocentas IV davė leidimą Mindaugui 
vainikuotis Lietuvos karaliumi ir suteikė 
Lietuvai tas pačias teises kaip kitoms 
Europos karalystėms”. Kalbėtojas taip pat 
pabrėžia, kad dabar Lietuva vėl laisva 
valstybė ir yra Europos Sąjungos narė, ku
ri yra suinteresuota palaikyti harmonin
gus ryšius su kaimyninėmis valstybėmis ir 
remti jų demokratinių poslinkių įgyven
dinimą. Tęsdamas savo apžvalgą konsulas 
pamini, kad Lietuvos saugumui labai svar
bus yra NATO skydas ir darnus JAV ir ES 
bendradarbiavimas. O iš diplomatinių 
Lietuvos triumfų, jis iškelia Lietuvos Pre
zidento Valdo Adamkaus ir Lenkijos 
Prezidento sėkmingas tarpininkavimo 
išdavas sprendžiant neseniai susidariusią 
grėsmingą padėtį Ukrainoje.

politinės ir socialinės filosofijos. Šitame 
kontekste jis išplėtojo vad. mentalitetų 
teoriją - tai egalitarizmo ir autoritarizmo 
genezės bei dinamikos analizė. Tarp jo il
gesnių skaitytų kursų yra: Filosofijos įva
das, Logikos įvadas, Logikos pagrindimo 
istorija, Britų empirikai, Racionalizmas ir 
Kantas, Hėgelio “Dvasios fenomenologi
ja”, Universalįjos, Visuomeninių mokslų 
metodiniai aspektai, Politinės minties klasi
kai, Egalitarizmas ir autoritarizmas. Trum
pesni kursai lietė egzistencializmą, estetiką, 
etiką ir kai kurias specializuotas filosofijos 
šakas. Australijos filosofijos istorijoje Dr. 
Maurita Hamey rašo, kad “Doniela was to 
become a prominent figure in the 
development of contemporary European 
philosophy in Australia and a scholar of 
international repute in this area. ”

Rado jis laiko ir lietuviškai veiklai. Bu-
vo aktyvus kuriant Australijos Liet. Stu
dentų Sąjungą, “Šviesos” skyrių Sydnėjuje. 
Rašydavo ir teberašo Australijos bei 
užsienio lietuvių spaudai. Buvo nuolatinis 
bostoniškės “Lietuvių Enciklopedijos” 
bendradarbis, davęs jai apie 180 straipsnių 
(jų tarpe: Logika, Mokslas, Platonas, Sok
ratas), taip pat “Metmenų” redakcijos narys. 
Australijos lietuvių veikloje porą kartų 
buvo Apylinkių Valdybų pirmininkas, ALB 
Krašto Valdybos narys ir 1997-98 jos 
pirmininkas. Du kartus dalyvavo PLB Sei
me (Wishingtone ir Vilniuje). Be to, atkū
rus Kaune Vytauto Didžiojo universitetą, 
jis kelis metus buvo jo Senato nariu ir skaitė 
vieną kitą kursą. Neseniai LR Prezidento 
buvo apdovanotas “Už nuopelnus Lietuvai” 
komandoro kryžiumi. Pastaruoju metu yra 
LB Spaudos Sąjungos Valdybos narys, rašo 
“Mūsų Pastogei”, kurios redaktorė yra jo 
žmona Dalia (Milvydaitė). “M Jį” inf.

Iš kairės: Danutė Svaldenienė, Irena Kalėdienė, Vytautas Deikus (Sydnėjaus Apyl. 
Valdybos pirmininkas), Dita Svaldenytė ir Marija Liebutė (viešnia iš Lietuvos).

Atstovaujantis NSW premjerą Bob Carr, 
The Hon John Aquilina MP, Speaker of the 
Legislative Assembly, pasveikino opozici
jos parlamentarę, gausiai susirinkusius 
diplomatinius įvairių kraštų atstovus, or
ganizacijų delegatus ir svečius. Jis taip pat 
pasidžiaugė Lietuvos laimėjimais, dar ne 
taip seniai atgavus nepriklausomybę ir 
pabrėžė Australijos lietuvių sėkmingą įna
šą į šio krašto gerbūvį ir kultūrą.

Besiklausydama prakalbų man dingte
lėjo kelios mintys. Viena - kelias į demo
kratinę santvarką nelengvas turint pašonė
je kaimynų, kurių galvosena linksta į im
perializmo užmačias ir tvirtos rankos val
dymą. O penkiasdešimt metų trukusi so
vietinė okupacija padarė tautai ženklių 
nuostolių. Kaip gi kitaip galima suprasti 
populistų išrinkimą į aukščiausiąjį valsty
bės postą ir Seimą? Juk prezidentu iš
rinktas Rolandas Paksas buvo apkalta, 
pašalintas iš pareigų. Senovės romėnai sa
kydavo: “vox populi, vox dei”. Argi mūsų 
tauta nusipelnė tokių vadovų? Per Vasario 
16 minėjimą girdėjome, kad Lietuvoje vyks
ta sparčiausias Europoje ekonomikos ki
limas, gyvenimo lygis pradeda gerėti, jau 
juntamas ES įnašas ir klesti pozityvios 
kultūrinės bei švietimo apraiškos. Betgi, 
mano galva, visuomenės pilietinio brandu
mo vystymas yra atsilikęs. Ar išeiviai galėtų

Vytautą prisimena bičiulis
Vytenis Šliogeris

Vytas, šis nuolatinis Australijos lietu
vių veikėjas, jau reiškiasi apie 1950-ųjų 
slenkstį Pietų Australijos dykumose, kur 
Jurgis Glušauskas palapinėje rotatoriumi 
spausdino pirmąjį lietuvišką laikraštuką 
“Australijos Lietuvis”. Vytas tuoj tapo jo 
bendradarbiu. Ir taip, per visą savo gy
venimą spalvinęs mūsų kultūrinį gyveni
mą, Vyas dabar pasiekė garbų amžių.

Vytas yra plačiai aprėpianti asmeny
bė: jis darbštus akademikas, tačiau visgi 
niekad nebuvo gryna mokslo pelė. Bendra
amžiai gerai prisimena jo ryškią asmenybę 
tų laikų subuvimuose ir pasilinksmini
muose - nesibaidė jis nei kortų žaidimo, 
nei merginų dėmesio. Tais mūsų anksty
vaisiais metais Vytas dalyvavo “Šviesos” 
Sambūryje (kuris, kaip prisimename, rink
davosi paskaitoms ir diskusijoms Milson’s 
Point salėje), Plunksnos Klube, buvo ką 
tik įsikūrusios mūsų studentų sąjungos 
pirmininku, netrukus buvo išrinktas ir 
jauniausiu ALB Krašto Valdybos nariu.

Bet, žinoma, labiausiai Vytą traukė 
akademinis darbas. Po dviejų laipsnių 
Sydnėjaus Universitete, netrukus jis už
sidirba ir trečią - tai doktoratas iš Frei- 
burgo Universiteto to meto Vakarų Vo
kietijoje. Kartu prasideda ir jo profesinė 
karjera, beveik 30 metų susieta su New
castle Universitetu - iki pat atslinkusio 
pensijos meto. Iš tų laikų prisimename jo 
gan dažnas keliones į užsienį - ar tai 
pusmečiui kuriame kitame universitete 
Vakarų Europoje bei Anglijoje, ar tai pa
skaitoms tarptautiniuose kongresuose.

Neliko-Vytui svetima ir lietuviškoji 

prisidėti prie paspartinimo proceso? Opus 
klausimas. Australijoje taip pat Lietuvos 
pažinimas šlubuoja. Tai pailiustravo jauna 
moteris paklaususi manęs prie Parlamento 
vartų vasario 16 dieną: “Sakykit, ar žinote, 
kodėl tokia nematyta trispalvė plevėsuoja 
tarp Australijos vėliavų?” Aiškinimai ir ne 
australiška tarsena pagaliau įtikino jaunuo
lę, kad toks kraštas “Lithuania” tikrai yra.

Tad peršasi išvados: Lietuvoje skirti dar 
daugiau dėmesio jaunimo prusinimui. O 
paskatinimui reikia skirti ir finansinių lėšų. 
Gal galėtų Australijos Lietuvių Fondas 
pasekti Tautos Fondo Lietuvos Mokyklų 
Įdukrinimo pavyzdžiu? Kas paaukoja JAV 
$100,00 Fondui, gali nusirašyti paaukotą 
sumą nuo federalinių mokesčių, o mokyk
la gauna JAV $150,00 per Tautos Fondo 
atstovybę Vilniuje. Gal vertėtų šį pavyzdį 
pazonduoti ir jei įmanoma, pritaikyti 
Australijos Lietuvių Fondui? Be to, surasti 
lėšų ir išleisti Australijoje suglaustą Lie
tuvos istorijos leidinį anglų kalba ir pa
skleisti jį į bibliotekas, ypatingai mokyklų 
ir parlamentines bibliotekas. Be to, ne
delsiant pradėti mūsų pragyventų 50 su 
kaupu metų Bendruomenės metraštį rašyti 
anglų kalba. Remti lietuviškąją svetainę 
SLIC internete straipsniais anglų kalba ir 
finansinėmis lėšomis.

Isolda Poželaitė - Davis AM

veikla. Newcastlyje jis įsijungė į tenykštį 
darbingą Diskusijų Būrelį, bene porą me
tų buvo Apylinkės Valdybos pirmininku. 
Iš to laikotarpio yra kilęs jo įnašas Bostone 
leistoje “Lietuvių Enciklopedijoje”. Vėliau, 
grįžęs į Sydriėjų, aktyviai dalyvavo ir šios 
bendruomenės kultūrinėje veikloje.

Vyto gyvenimą šiek tiek kitokia kryp
timi pasuko įvykiai Lietuvoje. Lietuvos 
atgimimas bei su tuo susiję politiniai ver
petai taip patraukė Vyto dėmesį, kad jis 
Tėvynėje tuo metu pradėjo lankytis kasmet 
- taipjau atsitiko, kad tas laikotarpis dali
nai sutapo su jo išėjimu pensijon. Ten jis 
įsijungė į Vytauto Didžiojo universiteto V 
Kaune atkūrimą, o Sydnėjuje su kitais'' 
įkūrė Tėvynės Sąjungos skyrių. Bet šis lai- 
kotarpis tapo jam lemiamu ir asmenįne 
prasme. Susipažinęs su Dalia ir - puikiai 
atitikus pažiūrų bangoms - Kaune ją ve
dė. Linksmu sutapimu, vestuvėse daly
vavo ir senas jo bičiulis iš Sydnėjaus 
Antanas Laukaitis, kuris mums ir dabar pa-. 
sakoja, kaip jis tada suvaidinęs “apsišau
kėlį jaunikį” ir tikrai labai baliavojęs. 
Ačiū, Vytai, kad atsivedei Dalią į mūsų 
tarpą, nes ji jau keleri metai - “Mūsų 
Pastogės” redaktorė.

Kas nors paklaus, o kokie Vyto asmeniai 
pomėgiai? Mažiau žinoma, kad Vytas yra 
filatelistas, entuziastiškas Lietuvos pašto 
ženklų ir jų istorijos specialistas. Jis yra 
vienas žymiųjų tos srities rinkėjų net pa
saulinėje plotmėje. Jo nuomonės neretai 
klausia ir vokiečių valstybinis ekspertas.

Tad, Vytai, valio Tau daug kartų - už 
indėlį lietuvybei ir mūsų labui Australijoje. 
Po šių - daug daug kitų kūrybingų metų.

Mūsų Pastogė Nf. 8, 200S.(B.to, psl.^S ,'v (
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Kas - kur - kaip?
Antanas 
Laukaitis

Iškilusis lietuvis gydytojas
Savaitraštis “Amerikos lietuvis”, išei

nantis Čikagoje, savo skaitytojų balsavi
mu išrinko ir 2004 metų “žmogaus titulą” 
davė čikagiškiams Rasai Paskočimienei ir 
dr. Donatui Siliūnui.

R. Paskočimienė yra gerai žinoma 
tautinių šokių mokytoja, akompąnuotoja 
ir visuomenininke.

Dr. D. Siliūnas yra labai gerai žinomas 
jaunimo ir sportinio gyvenimo darbuose. 
Jis visą savo laisvalaiko yra pašventęs dar
bui su lietuvišku jaunimu, sportui ir ke
lionių į Lietuvą, ypač jaunimo, organiza
vimu. Jo tikslas - “ir gyvenime, ir sporte 
svarbu numatyti tikslus ir stengtis juos 
pasiekti”. Jis yra puikus gydytojas, jaunų 
sporto talentų ugdytojas, mylintis šeimą ir 
daugelio idėjų autorius.

Donatas gimė 1961 metais Čikagoje. 
Šeimoje yra jauniausias iš 7-ių vaikų. Abu 
tėvai po karo emigravo į Ameriką. Tėvas 
jau ilgą laiką per Čikagos lietuvių radijo 
“Margutį” transliuoja pasaulio žinias, o 
mama padeda vaikams auginti 15 anūkų. 
Visi vaikai yra baigę aukštuosius mokslus.

Dr. Donatas, baigęs mediciną, jau eilę 
metų dirba Čikagos ligoninėje. Žmona 
Daina yra ekonomistė, šeimoje auga du 
sūnūs ir dvi dukros. Lietuvybės išlaikymas 
jų šeimoje yra labai svarbus. Namuose 
kalbama tik lietuviškai. Jie mano, kad lie
tuvybės puoselėjimas prasideda su kalba. 
Vaikai lanko lituanistinę mokyklą, pri
klauso skautams ir ateitininkams, šoka 
tautinius šokius ir priklauso chorams. Visi 
vaikai skambina pianinu ir groja dar kitais 
muzikos instrumentais. Visi vaikai spor
tuoja ir priklauso Čikagos “Lituanicos” 
sporto klubui. Vaikai jau du kartus yra 
buvę Lietuvoje ir šiais metais metais vyks j 
Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynes. Dr. 

Donatas organizavo sportines keliones į 
Lietuvą 2000 ir 2002 metais. Šiais metais 
jis veš 7 krepšinio komandas su 120 
sportininkų, iš kurių pusė bus vaikai.

Kaip sako dr. Donatas, jam dirbti su 
vaikais yra tikras džiaugsmas, nes sportas 
turi labai daug įtakos vaikų auklėjimui. Jis 
visada stengiasi būti geru pavyzdžiu jau
nimui. Jis pats savo sielos ramybę atgau
na, kai .turi progos pasportuoti arba 
skaitydamas mėgiamas knygas.

Donatas yra vienas iš būsimų Jaunimo 
Rūmų statybos iniciatorių. Jis yra Čikagos 
naujai įsteigtos Krepšinio lygos preziden
tas ir “Lituanicos” klubo žaidėjas ir treneris.

Nuo pat jaunystės jis labai mėgo sportą, 
ypač krepšinį ir žaidė mokyklos “Lituani
cos” ir studentų rinktinėse. 1981 metais su 
ŠALFAS jaunių rinktine viešėjo ir žaidė 
Australijoje, o vėliau su vyrų rinktine da
lyvavo žaidynėse Lietuvoje. Be krepšinio, 
jis mėgsta ir kitas sporto šakas. Jis tikisi, 
kad šie 2005 - ieji metai visiems bus geri ir 
tikisi, kad Pasaulio Lietuvių Sporto Žai
dynės Lietuvoje bus gražios ir sėkmingos.

Man malonu pasveikinti šį taip nu
sipelniusį lietuviškam jaunimui ir sportui 
dr. Donatą Siliūną ir palinkėti jam daug 
sėkmės.

Alaus festivalis Vokietijoje
Po II-ojo pasaulinio karo nuo artėjan

čios sovietinės okupacijos pabėgę lietu
viai daugumoje atsidūrė Vokietijoje. 
Laimingai sulaukę karo pabaigos ir 
UNRROS, o vėliau IRO globojami, jie ke
letą metų gyveno čia, kol po to emigravo į 
užjūrio kraštus. Sugriautoje Vokietijoje ir 
patiems vokiečiams gyvenimas pradžioje 
buvo vargingas. Tačiau pamažu, savo 
darbštumo ir amerikiečių pagalbos dėka, 
jie atsigavo. Visgi nors ir kaip blogai jie 
gyveno, savo tradicinio gėrimo, ypač 
Bavarijoje, jie neatsisakė. Pradžioje buvęs 
silpnas ir menkas alus, pamažu vis gerėjo 
ir gerėjo. Gerėjant gyvenimo sąlygoms, 
vokiečiai vėl atgavo savo tradicinius, su 

alum surištus, festivalius. Pats didžiausias 
ir pasaulyje gerai žinomas yra Bavarijos 
sostinėje Muhchene “Oktoberfest”. Šiame 
mieste, niekur į užsienį neemigravęs, 
gyveno ir mano pusbrolis mokytojas Juo
zas Laukaitis, kurio vienas sūnus Arūnas, 
baigęs medicinos mokslus čia, dabar 
Anglijoje verčiasi gydytojo praktika. Ne 
vieną kartą prieš išvykstant į Australiją, ir 
man teko čia būti, o vėliau dalyvauti ir 
Mūncheno olimpiadoje. Svečiuojantis pas 
gimines kelis kartus teko džiaugtis 
“Oktoberfest” švente. O ji Mūnchene 
vyksta 16 parų, dieną ir naktį džiaugiantis 
šiuo gražiu festivaliu.

Jau 194 metai, kai ši bavarų “Oktober
fest” šventė prasideda tuo pačiu metu. Tai 
- priešpaskutinį rugsėjo mėnesio šešta
dienį. Pirmoji šventė buvo surengta 1810 
metais, kai karališkasis princas Liudvi
kas, tapęs Bavarijos karaliumi, šventė sa
vo vestuves su princese Terese. Nuo to lai
ko ši šventė labai išaugo. Dabar aikštė, 
kurioje ji vyksta, yra kelių futbolo sta
dionų dydžio. Čia yra daugybė įvairiausių 
pasilinksminimo kaimelių, prekybinių 
paviljonų ir kita. Tačiau svarbiausias da
lykas čia yra 14 milžiniškų palapinių, pa
statytų Mūncheno alaus daryklų ir kiek
viena iš jų talpina po 5,000-10,000 žmonių. 
Čia visuomet groja bavariški dūdų or
kestrai, alus pilstomas į didžiulius litri
nius bokalus. Padavėjos daugumoje yra

Musišypsokinte
•- Prašom pasakyti, - kamantinėja jaunas 

rašytojas redaktorių, - ar yra vilties, kad 
mano apsakymas kada nors pasirodys jūsų 
žurnale?

- Aišku, yra. Visi žmones mirtingi ir aš 
ne amžinas.

•Žymus austrų chemikas A. E. Frankas 
savo studentui po egzamino pasakė: 
- Jūs labai gudrus ir išradingas. Svarbiau
sia, kad nedaugeliu žodžių galite pasa
kyti daugybę kvailysčių...

•Dvi draugės šnekasi:
- Oi kaip tu sublogai!!! Geri kokį nors 

stambaus sudėjimo, kai kurios galinčios 
(padedant savo galingai krūtinei) iš karto 
neštfnet 10 -14 litrinių bokalų. Prie alaus 
vokiečiai ypač mėgsta savo tradicinius 
valgius. Tai didžiuliai kiaulienos kepsniai 
ar kulšelės su tarkuotų bulvių ar bandelių 
kukuliais, su specialiomis garstyčiomis ar 
baltosiomis Mūncheno dešrelėmis.

Šio festivalio metu yra kepamas mil
žiniškas jautis, kuriam iškepti reikia net 3 - 
4 parų, pilstant jį įvairiausiais padažais. 
Maždaug prieš vidurnaktį, ypač užsienie
čių tarpe, atsiranda didelis skaičius pri
sigėrusių. Ypač anglai, australai ir ame
rikiečiai tampa dideli triukšmadariai. O 
po Mūncheno olimpiados kurį laiką 
australai visai nebuvo įleidžiami šio 
festivalio metu į jį. Į šį “Oktoberfest” 
festivalį apsilanko niaždaug 5-6 milijo
nai žmonių ir suvalgo, be kito maisto, virš 
pusės milijono viščiukų.

1158 m. hercogas Heinrichas atrado 
šiose apylinkėse druskos klodus ir įkūrė 
vienuolyną su savo rezidencija, pakrikšty
damas “Municheno” vardu. Čia vienuoliai 
vertėsi ir alaus gamyba, kurios kelis šimt
mečius negalėjo kontroliuoti valdovai. Tik 
1487 nj. čia buvo išleistas Bavarijos alaus 
įstatymas, nustatęs ką galima naudoti da
rant alų. Taip čia gimė ir alaus daryklų 
šventė. XX amžiuje čia veikė 25 alaus 
daryklos, o dabar yra tik 6 didžiulės. Jos 
pagamina 6 milijonus hektolitrų alaus.

superpreparatą?
- Ne, paprastą vandenį.
- Ką tu sakai?! Ir kokiu režimu?

- Po vieną stiklinę tris dienas prieš valgį!

•Kai tik graži panelė trumpu sijonėliu 
pipo į autobusą, į ją nukrypo visų vyrų akys. 
Mergina norėjo atsisėsti, bet tuo metu 
autobusas staigiai sustojo, ir netekusi pu
siausvyros ji netyčia sušėrė šalia sėdėju
siam vyrui per skruostą. Sumišusi mergina 
bandė atsiprašinėti, bet vyriškis šypso
damasis nutraukė jos atsiprašymus:

- Nesijaudinkit, panele. Už tai, ką aš
galvojau, žiūrėdamas į jus, nusipelniau ir 
stipresnio antausio. □

Apie Sniečkaus pagerbimą konferencijose

Kas ne su mumis, tas prieš mus
Spaudoje rašyta, kad “grupė draugų” 

Antrojo pasaulinio karo pabaigos 60-ies 
metų jubiliejų ruošiasi paminėti moksli
ne konferencija tema “Lietuva tarybiniais 
metais: pasiekimai ir praradimai”. At
kreipkite dėmesį - ne bolševikmečiu, ne 
okupacijos metais, bet “tarybiniais” metais. 
Toks formulavimas leidžia spėti, kokie 
klausimai bus “moksliškai gvildenami” ir 
kokios “mokslinės” vertės monografiją 
biudžeto lėšomis planuojama išleisti. Taip 
samprotauti leidžia patirtis - mat 2003- 
iaisiais panaši “grupė draugų” organizavo 
Antano Sniečkaus gimimo šimtmečio 
jubiliejaus minėjimą ir išleido monogra
fiją A. Sniečkaus atminimui; Stebėtis tub 
gal ir nereikėtų, jei monografijoje būtų 
pateikti faktai, kuriais remiantis A. Snieč
kus bus minimas Lietuvos istorijoje. A. 
Sniečkaus jubiliejaus minėjimas visuo
menės liko beveik nepastebėtas, apie mo
nografiją neteko skaityti jokio pozityvaus 
atsiliepimo. Kadangi monografija skirta 
A. Sniečkaus liaupsinimui, belieka pri
minti šį tą, kas kas buvo užmiršta paminė
ti apie herojų - būtent tai, kuo jis ir įėjo į 
tautos istoriją.

Į A. Sniečkaus “paklydimus pirmosios 
Lietuvos Respublikos metais gal ir nereik
tų kreipti dėmesio: anuo metu niekas ne
žinojo, kur nuves Markso - Lenino “moks
las”, ką Europai žada komunizmo šmėk
la. Ir didelio intelekto Salomėja Nėris
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tada paslydo, tad ko norėti iš menko 
išsilavinimo kaimiečio. Tačiau tai, kad jis 
ruošėsi aktyviam diversiniam darbui prieš 
savo Tėvynę, ir visa tai, ką jis nuveikė po 
1940 m. birželio 15-sios - pirmosios 
bolševikinės okupacijos, vertintina kaip 
nusikaltimas tautai ir žmoniškumui. Už 
šiuos nuopelnus jis ir laikomas Lietuvos 
kolaborantu Nr. 1, kuriuo Kremlius 
smarkiai manipuliavo iki pat jo mirties. 
Kad A. Sniečkus buvo savarankiškas - tai 
mitas, tokiu jis būti negalėjo. Jis brangino 
savo kėdę ir klusniai vykdė Kremliaus 
nurodymus, neretai netgi persistengda
mas. Visą gyvenimą buvęs aršus Lietuvos 
valstybingumo priešas, iki pat. savo mir
ties taip ir nesuprato, ką harmoningai tau
tos plėtrai reiškia laisvė. Nė jis vienas toks 
buvo.

Aršią priešvalstybinę veiklą A. Snieč
kus pradėjo 1940 m. liepos 7 d. patvirtin
damas “ Priešvalstybinių partijų ir kito va
dovaujančio sąstato likvidacijos paruošia
mųjų darbų ir operatyvinės likvidacijos” 
planą. Pagal tą planą saugumo požemiuose 
amžiams dingo daug žymių visuomenės 
veikėjų.

A. Sniečkus daug pasidarbavo organi
zuojant “liaudies Seimo” rinkimus (liepos 
22 d.), po kurių Lietuva buvo parduota 
Kremliui. Pardavęs Lietuvą Stalinui, A. 
Sniečkus tapo dažnu Kremliaus menių ir 
kuluarų svečiu, racionalia kaimiečio mąs
tysena sugebėjo prisitaikyti prie daugelio 

imperijos valdovų kaprizų ir todėl iki gy
venimo pabaigos “nebeiškrito iš žaidimo”.

A. Sniečkus buvo pirmųjų masinių lie
tuvių tremčių iniciatorius. Jis tiek įsijautė į 
savo tautiečių budelio vaidmenį, kad į 
Sibirą ištrėmė ir savo brolį su šeima, kur 
šis ir žuvo. Siaubo apimta Sniečkaus 
motina su artimaisiais 1944 m. pasitraukė 
į Vakarus, už tautos naikinimą jo išsižadėjo.

Sniečkus niekad nepasmerkė Rainių 
žudynių organizatorių, tik papriekaištavo 
šiems, kad “dirbo neprofesionaliai” ir 
nesugebėjo nusikaltimo nuslėpti.

Antrą kartą bolševikams okupavus 
Lietuvą, A. Sniečkus išplėtojo raudonąjį 
terorą prieš tautą. Pažadėjęs Stalinui grei
tai užgniaužti partizaninį pasipriešinimą, 
pokario metais prganįzavo masines tau
tiečių tremtis, organizavo stribų būrius, 
spartino kaimo naikinimą, ėmėsi visų - 
galimų partizaninio pasipriešinimo slo
pinimo priemonių, kol galop po dešimties 
metų tą pasipriešinimą ir palaužė.

A. Sniečkus pasirūpino, kad nemažai 
daliai iš gulagų ir tremties grįžtančių tau
tiečių būtų neleista grįžti į tėvynę. Jie 
prieglobsčio turėjo ieškotis kitose respub
likose, kiti buvo priversti grįžti į Sibirą. 
Tarp visų “broliškų senių” valdovų “hu
manistas” tebuvo tik A. Sniečkus!

Peržvelgėme tik nežymią A. Sniečkaus 
“nuopelnų” dalį - ledkalnio viršūnę. Jis 
prisidėjo prie to, kad okupacijų metais Lie
tuva neteko apie trečdalio gyventojų. Už 
tuos nuopelnus KGB generolas socia
listinio darbo didvyris Antanas Sniečkus 
buvo apdovanotas 11 sovietinių ordipų, iš 

jų net 8 - Lenino. Judui buvo dosniai 
atlyginta.

Ar konferencija “Lietuva tarybiniais 
metais: pasiekimai ir praradimai” visuo
menei reikalinga? Juk apie tautos pra
radimus yra parašyti šimtai rimtų prisi
minimų knygų, kurias parašė asmenys, sa
vo sudarkytais gyvenimais įrodę, ką Lie
tuva prarado okupacijos metais. Turime 
gana daug rimtų istorikų studijų tais klau
simais, kurias papildyti konferencijos or
ganizatoriai vargu ar norės ir sugebės. 
Galop tautos praradimus bolševikmečiu 
labai išsamiai įvertino Tarptautinis Vil
niaus visuomeninis tribunolas 2000-aisiais. 
Tribunolo nuosprendyje rašoma: “Įverti
nus Lietuvos gyventojams komunistinio 
režimo padarytus nuostolius, reikėtų 
konstatuoti, kad ne mąžiau kaip 456,000 
žmonių tapo sovietinio genocido, karo 
nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui 
aukomis. Apie 350,000 žmonių buvo 
įkalinta, ištremta ar nužudyta (įkalino, 
išvežė į Sibirą ir gulago lagerius 332 000 
žmonių - apie 25-30% ten žuvo, apie 25 % 
negalėjo grįžti į tėvynę). Apie 26,000 nužu
dyti Lietuvoje. Taip buvo įvykdyti karo nu
sikaltimai, nusikaltimai žjnoniškumui ir 
genocido nusikaltimai. Todėl juos galima 
kvalifikuoti kaip genocido nusikaltimus, 
nes jų visų tikslas - naikinti lietuvių tautą”. 
(Tarptautinio Vilniaus Visuomeninio 
Tribunolo nuosprendis”, Vilnius, 2000 m., 
p. 144). Ar ne šventvagystė būtų kalbėti apie 
Lietuvos laimėjimus tautos genocido 
sąlygomis?

./.Kaays Blaževičiųs(Kaunas) .
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Melbourne Lietuvių Klubo 
pranešimas

Po ketvertų metų patirties dabartinė 
Melboumo Lietuvių Klubo Valdyba ne
turi daug vilčių, kad pasiseks sudaryti dar- 
bingą-efektingą valdybą 2005-2006 metų 
kadencijai. Darbinga-efektinga valdyba yra 
tokia valdyba, kuri pilnai atlieka admi
nistracinio pobūdžio ir pastato priežiūros 
darbus ir kurtos nariai maždaug vienodai 
pasidalina darbo našta. Nesugebant su
daryti tokios valdybos, mes turime keletą 
pasirinkimų:

1. Pirma išeitis (daleidžiant, kad Mel
boumo Klubo nariai jau daugiau nenori, ar 
negali apsiimti valdybos darbų) yra Klu
bo uždarymas. Tačiau, dabar galbūt yra 
per anksti kalbėti apie tai. Dar turime 
apie 350 narių. Žymi dalis iš jų yra antro
sios ar trečiosios kartos asmenys ir naujieji 
ateiviai. Klubas dar yra apsčiai lankomas 
ir yra pagrindinis Melboumo lietuvių 
veiklos centras. Gaila tik, kad baigiantis 
pirmosios kartos darbingumo amžiui, jau 
neturime “šienpjūvių”. Antrosios ir trečio
sios kartos asmenys nenori, negali, ar ap
linkybės jiems neleidžia apsiimti atsakin
go Klubo priežiūros darbo.

Mūsų tarpe yra ir nemažai veiklių nau
jųjų ateivių. Jiems iš bendruomenės veik
los pasitraukus, atsirastų nežpildoma 
spraga. Tačiau mes negalime reikalauti, kad 
jaunos ateivių šeimos, bandydamos Aus
tralijoje įsikurti, visą savo laisvą laiką 
skirtų Lietuvių Klubo išlaikymui ar kito
kiems panašiams lietuvybės tikslams.

2. Antra išeitis yra (patenkinant grynai
minimalius įstatymo reikalavimus) suda
ryti valdybą ne mažiau kaip iš trijų, ne
būtinai darbingų asmenų. Įstatymas rei
kalauja tik tai, kad visi tie asmenys nebūtų 
paskelbti nesveiko proto ir nebūtų ban
krutavę. L . ... ......... • ■

Klubas dabar yra aptvarkytas. Galbūt 
net sudarius tokią, kad ir nedarbingą val
dybą, dar galėtume išsilaikyti patenkina
mame stovyje bent keletą metų, jeigu kas 
nors iš valdybos apsiimtų surinkti iš na

“Dainos” chore
Vasario 18 dieną choro “Daina” 

metiniame narių susirinkime buvo išrinkta 
Valdyba sekančiai kadencijai. Valdybos 
nariai pareigomis pasiskirstė sekančiai:

Danutė Ankienė - pirmininkė,
23 Kimberley Rd., Carlingford, NSW, 

2118; teL/ fax (02) 9871 2524.
Jadvyga Burokienė- vicepirmininkė,
Antanas Kramilius - sekretorius,

Aukos Kauno Jėzuitų gimnazijai, 
vietoj dovanų Algimanto Kabailos 80-to gimtadienio proga

Antanaitienė Vincenta $ 20
Barkienė Valentina $10
Blansjaar Joseph ir Rasa $ 20
Burokienė Jadvyga $10
Cox Laurie ir Marina $ 50
Dobbs Ona $10
Doniela Vytautas ir Dalia $ 20
Dulhunty Milda, Annabel-Vida,
Emmeline - Ginta $ 40
Garrick Eglė $50
JancyDanutė $ 10
Jonaitienė Elena $ 50
Jurskiai Vytas ir Kastutė $ 10
Kabaila Paulius su šeima $ 40
Kabailai Algis ir Vida $ 80
Kelly Gany $ 10
Laukaitienė Valė $10
Liūgą Viktor ir Anja $20
Montvidienė Angelė $20
Poželaitė- Davis Isolde „ $10 

rių ir nuomininkų mokesčius ir kas nors 
įsipareigotų apmokėti Klubo būtinas 
išlaidas.

3. Trečia išeitis yra samdyti sekretorių- 
reikalų vedėją (manager), kuris atliktų vi
sus Klubo einamuosius administracinio 
pobūdžio ir pastato priežiūros darbus. 
Klubo valdyba tokiu atveju (sudaryta ne 
mažiau kaip iš trijų darbingų ar nedarbin
gų asmenų (tai nebūtų šiuo atveju ypatingai 
svarbu), privalėtų tiktai kas metai pasira
šyti dvejetą raportų dėl Australian Security 
and Investment Commission ir kas pora 
mėnesių ar dažniau susirinkti, patikrinti 
sekretoriaus-reikalų vedėjo darbą ir nusta
tyti Klubo veiklos kryptį (policy), tai yra 
duoti nurodymus Klubo sekretoriui-ve- 
dėjui.

Manome, kad sekretoriaus-reikalų 
vedėjo darbas pareikalautų apie 2-4 dienų 
savaitėje. Nors kai kada gali prireikti sep
tynių dienų savaitėje ir taip pat budėti, tai 
yra būti “on call for 24 hours”.

Yra sudarytas sekretoriaus-reikalų ve
dėjo pareigų sąrašas (duty statement). Tas 
sąrašas yra santrauka tų visų darbų, ku
riuos dabar atlieka Valdyba.

Norintieji susipažinti su šiuo darbų 
sąrašu ir su pageidaujamoms sekreto
riaus-reikalų vedėjo kvalifikacijomis, 
prašomi kreiptis asmeniškai į Valdybos 
narius arba elektroniniu paštu . į Algį 
Kairaitį:

algis@connexus.netau
į Arūną Skimbirauską:

jaskim@bigpond.net.au
arba į Andrew Meiliūną:

andrewmeiliunas@hotmail.com
Taip pat turime sąrašą, kuriame yra 

paskirstyti visi esminiai valdybos narių 
darbai pagal apsiimtas pareigas. Visą virš 
minėtą inforinaėiją galite gauti, jeigu iš vi
so kas nors dar tokiais dalykais domisi, 
kreipdamiesi į Valdybos narius.

Algis Kairaitis
MLK pirmininkas

Onutė Kapočienė - renginių vadovė, 
Audrey Gatehouse - iždininkė.
Visą korespondenciją prašome siųsti 

pirmininkės adresu.
Chorui ir toliau talkininkauja Wojciech 

Wisniewski. Dėkojame jam už nuoširdumą 
ir draugystę.

Choro “Daina” Valdyba

Protienė Cecilija $ 10
Reisgiai Anskis ir Martiną $ 20
Stanevičienė Valė $60
Storpirštienė Aleksandra $ 10
Užubalienė Nijolė $ 10
Vaitkai Birutė ir Vytautas $ 20
Vingienė Aleksandra $10
Išviso ---------
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Dėkoju visiems aukotojams ir Vytui 
Vaitkui, kuris paruošė aukų lapą ir sutiko 
pasirūpinti persiuntimu per “Talką”. 
Aukotojų sąrašas alfabetinis, pagal pa
vardes.

(Kauno Jėzuitų gimnazijos sąskaita yra 
Ab bankas “NORD/LB Lietuva”, jo kodas 
40100. Sąskaitos numeris:

LT24 4010 0425 0000 0350.)
Algimantas Kabaila

AnrA Feliksas Adomonis
(1912.01.11 - 2005.02.11)

Pirmųjų Australijon atvykusiųjų lie
tuvių eilės retėja. Jie, atvykę į šį tolimą 
kontinentą, pradėjo kurti lietuvių bendruo
menę. Feliksas buvo uolus mūsų bendruo
menės narys, priklausė ramovėnams ir 
Adelaidės Lietuvių Sąjungai, rėmė sporti
ninkus ir kitas lietuvių organizacijas, skai
tė lietuvišką spaudą, mėgo klausytis lietu
viškų radijo valandėlių, dalyvavo, iki 
sveikata leido, lietuvių bendruomenės 
veikloje. Buvo sąmoningas ir susipratęs 
lietuvis.

Feliksas gimė nedidelio ūkininko šei
moje, Lentvorų kaime, Lyduokių parapi
joje, Ukmergės apskrityje. Neturėdamas 
galimybės siekti aukštesnio mokslo, mo
kėsi Ukmergės amatų mokykloje, kurią 
baigė ir įsigijo staliaus amatą. Buvo labai 
gabus ir geras savo amato žinovas. Tarna
vo Lietuvos kariuomenėje, aviacijos dali
nyje, priklausė šaulių organizacijai.

1944 metais pasitraukė į Vokietiją. Po

Liūdna žinia
“Mūsų Pastogės” Redakcija gavo žinią, kad šių metų vasario 23 dieną Riverstone, 

NSW mirė Jonas Vaičius, gimęs 1920 metais Mažeikiuose. Palaidotas bus 
Sydnėjaus Rookwoodo kapinių lietuvių sekcijoje.

AvA Stepas Augustavicius
Vasario 13 dieną mirė Stepas Augusta

vicius -August, sulaukęs 81 metų.
Stepas gimė ir augo Lietuvoje. Karo 

metu buvo pasiųstas į Karininkų mokyklą 
Vilniuje. Vėliau jam teko pabūti įvairiose 
vietose fronte.

Į Australiją atvyko 1949 m. Dviejų me
tų sutartį atliko popieriaus fabrike netoli 
Hobarto. Vėliau nusipirko benzino stotį, 
sukūrė šeimą su Betti, užaugino du sū
nus. Stepas neatitrūko nuo lietuvių veik
los, buvo išrinktas į Apylinkės Valdybą ir 
daugelį metų ėjo sekretoriaus pareigas. 
Rašė į lietuvių spaudą, skaitė paskaitas, 
lankė ligonius. Jo gražų gyvenimą pakir
to smegenų liga, pradėjo nepažinti savų
jų. Buvo patalpintas į slaugos namus - ten 
ir mirė.

Gedulingos pamaldos vyko Kingston 
katalikų bažnyčioje. Jo karstą dengė 
Lietuvos vėliava. Mišias atnašavo trys 
kunigai - Father Chris Hope, kun. A. 
Šimkus ir kun. J. Sasnauskas. Atsisveikini
mo žodžius tarė velionio sūnus ir E. Jan
kus. Prie duobės apeigas atliko kun. A. 
Šimkus. Bendruomenės vardu atsisvei
kino J. Paškevičius. Liūdesyje liko žmona 
Betti ir du sūnūs. Ilsėkis ramybėje toli nuo 
savo gimtų namų.

Po laidotuvių kun. J. Sasnauskas kartu

Aukos Tremtinių namų mokyklai Vilniuje
A.a. Vlado Bosikio atmini

mui surinktos aukos (pagal artimųjų 
pageidavimą) yra skirtos Tremtinių namų 
mokyklai Vilniuje. Aukų sąrašą atsiuntęs 
Algirdas Šimkus paaiškina: ”Šiam tikslui 
buvau paprašytas paruošti aukų lapus, ką ir 
padariau, bėi suorganizavau aukų rinkimą. 
Nebuvau įsipareigojęs jokiam pinigų per
vedimui. Deja, niekas to neapsiėmė ir ga
liausiai aukotojų sąrašas ir pinigai buvo 
perduoti man. Jie šiuo metu yra pas ma
ne. Kai praneš tikslų gavėjo pavadinimą ir 
banko sąskaitą, pinigai bus pervesti”.

Aukojo: A. Miškinis- $5, V. Bartuška - 
$ 100, R. ir R. Skeiviai - $10, J. Šneideris - 
$ 20, K. A. Zdanius - $10, J. Valaitienė - 
$50, P. Švambarys - $20, J. Bruožis - $10, 

karo apsigyveno Seligenstadto lietuvių 
stovykloje, iš kur 1948 metais atvyko į 
Australiją. Kelis metus dirbo staliumi Pie
tų Australijos geležinkelyje Peterborough. 
Vėliau persikėlė į Adelaidę, kur įsidar
bino PMG (pašto valdyboje). Čia išdirbo 
staliumi iki pensijinio amžiaus. Vedė 
australę, bet šeimos neturėjo. Mirus žmo
nai, gyveno vienas, dažnai apsilankyda
mas Lietuvių Namuose ir juose vykstan
čiuose renginiuose. Amžiaus ir ligos pa
laužtas, nebegalėjo vaikščioti. Iki pasku
tinės dienos teko gyventi vienam, drau
gams dažnai aplankant ir padedant.

Feliksas mirė vasario 11 dienos vaka
re, Flinders ligoninėje, sulaukęs 93 metų 
amžiaus. Pagal mirusiojo pageidavimą, 
kūnas buvo atiduotas Universiteto anato
mijos klinikai, todėl laidotuvių nebuvo.

Lietuvoje liko jaunesnė sesuo chirurgė, 
dabar jau pensininkė.

J. Donela

su dr. A. Taškūnu išvyko į Universitetą 
susitikti su Kalinių draugijos nariais. O kun. 
A. Šimkus su J. Paškevičiumi aplankė 
ligonius. Buvo aplankyti: Petras ir Mag
dalena Šiaučiūnai, Michalina Petraitienė, 
Antanina Milinkevičienė, Ona Radzevi
čienė ir Erika Paskevičienė.

Šeštadienį svečiai apleido Tasmaniją.
J. Paškevičius

R. Kenny - $20, S. Detterci - $10, V. ir T. 
Pošiūnas - $20, A. Volkienė - $20, Z. 
Mackevičius - $50, A. Stupuras - $10, A. ir 
N. Kairaičiai - $20, J. Leknius - $10, J. 
Gudsel - $10, P. Baltutis - $10, B. ir G. 
Kymantai - $20, V. ir R. Savickai - $20, V. 
Koženiauskienė - $50, S. ir A. Šabrinskai - 
$40, V. ir T. Rosato - $40, A. Vaitiekūnas - 
$20,1. ir S. Tamošaičiai - $10, P. Bimba - 
$10, S. Eimutis - $10, B. Leitonas - $10, A. 
Muceniekas - $10, Melb.”Dainos sambūris” 
- $20, D. ir M. Didžiai - 10, A. ir G. 
Karazijos - $20, A. ir E. Tomkins - $10, R. 
ir G. Samsonas - $20, L. ir R. Price - $5, V. 
Bladzevičienė - $10, L Kozlovskienė - $10, 
A. Butkutė - $20. Iš viso - $770.
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| Kviečiame linksmai praleisti popietę! į
j Skaitysim HligilStinO Griciaus komediją j

' “PaixaRGH” !
| Paruošė- Onutė Maksvytienė
| Dalyvauja- J. Barila,N.Bartkuvienė,J. Dambrauskienė,
| A. Danušaš, J. Gakas, M. Karpavičienė, A. Kramilius, ]
| O. Maksvytienė, V. Ratkevičius, V Šliogeris. j
I Gitara gros-Edis Barila. « "
I Garsas- Kęstutis Ankus.
• Popietė įvyks sekmadienį, kovo 13 dieną, 2 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių ‘ 
’ Klubo (Bankstown) apatinėje salėje.
i Bibliotekos Bičiulių Būrelis 1

L —— — — — — — ——————————— — — — — — — — —J

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. 9871 2524.

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

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 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 vai.
Uždarytas pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais.

DARIA’S restoranas dirba:
• 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.

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

TURGUS įvyks sekmadienį, kovo 20 dieną, 2 vai. p.p.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Dantų gydytojai
dr. Marcus Venclovas ir žmona dr. Jodi Hart 

228A Glenmore Road, Five Ways,
Paddington, NSW 2021

Tel.: 93311692 www.dentistcom.au I fivewaysdental
Pacientai priimami pagal susitarimą savaitės bėgyje, įskaitant ketvirtadienio 

vakarą ir šeštadienio rytą.

Kaip turi būti kabinama Lietuvos Trispalvė?
Trispalvės naudojimą nustatantis Valstybinės vėliavos įstatymas numato, kad kabinant 

vėliavą vertikaliai, kairėje pusėje turi būti raudona, dešinėje - geltona juosta. Už valstybės 
vėliavos iškėlimo tvarkos pažeidimą baudžiama įstatymų nustatyta tvarka.

(Pagal LR Vyriausybės inf.)

Sydnėjuje trūksta tik trijų mokinių
Šeštadieninės mokyklos administracija po truputį uždaro lietuvių kalbos kursų duris. 

Nuo kovo 12 dienos dabartinės dvi klasės bus sujungtos į vieną, nes trūksta mokinių. 
Viena mokytoja mokins įvairaus lygio mokinius.

Šiuo metu vyresniesiems ir jaunesniesiems pamokos vyksta atskirai. Kiekvienoje klasėje 
yra po tris mokinius. Švietimo Ministerija reikalauja, kad vienoje klasėje mažiausiai būtų 
šeši mokiniai.

Ar Sydnėjuje yra nors trys vidurinės mokyklos mokiniai, kurie galėtų kuo greičiau 
(šeštadienį) užsiregistruoti? Tik Jūs galite Sydnėjuje išsaugoti lietuvių kalbos kursus.

Telefonu kreipkitės į mokytojas:
V. Kondratienė tel.: 9642 4275, L.Popenhagen tel.: 9543 3118

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 every day. 

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

Australijos 
Lietuvių 
Fondui
aukojo:

a.a. Jono Meiliūno atminimui
$20 - Kemešiu šeima 
Valdybos vardu dėkoju už aukas.

Audrius Balbata
ALF iždininkas

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 a.m. - 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 a.m. - 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: litconmelb@bigpond.com

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885. 
Tel.: (02) 9790 2319, Faksas: (02) 9790 3233, Ė-mail: mpastoge@bigpond.com 

Tinklapis: www.users.bigpond.com/mpastoge 
Redaktorė Dalia Doniela

Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Kęstutis Protas, Vytenis Šliogeris 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos 

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijoje oro paštu $115.00. 
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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