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Rekolekcijos ir Vasario 16-oji Tasmanijoje

Nepriklausomybės Šventė Hobarte vasario 16 dieną prasidėjo vėliavos pakėlimu prie 
Draugystės Sienos Collins Street Nuotraukoje - lietuviai, susirinkę prie vėliavos 
pakėlimo. Plačiau skaitykite Juozo Paškevičiaus straipsnelyje MP 4 psl.

Kovo 11-oji 
Lietuvoje

Seimo nutarimu 
2005-ieji yra paskelb
ti Didžiojo Vilniaus 
Seimo ir parlamen
tinės tradicijos me
tais. Nepriklausomy
bės atkūrimo 15-ųjų 

metinių minėjimo renginiais siekiama 
atkreipti visuomenės dėmesį į parlamen
tinės tradicijos raidą. Ta proga numatyti 
knygų “Lietuva pasaulio galingųjų akira
tyje 1989-1991” ir “Sąjūdžio žinios” pri
statymai bei Baltijos valstybių konferencija 
“Baltijos laisvės kelias 1987-1992”. Taip 
pat Seime rengiama konferencija “Lietuva 
- mano valstybė” ir geriausio rašinio “Lie
tuvos tautinis atgimimas ir valstybės atkū
rimas” nugalėtojų apdovanojimas, o Lie
tuvos Mokslų akademijoje - mokslinė 
konferencija “Kovo 11-oji istorinių tyrimų 
akiračiuose”.

Kovo 10 d. prasidės Seimo pavasario 
sesija. Pirmajame jos posėdyje turėtų da
lyvauti Lenkijos prezidentas Aleksander 
Kwasniewski. Jis žada sakyti sveikinimo 
kalbą. Tos pačios dienos popietę Lietuvos 
nacionaliniame muziejuje bus pristatytos 
knygos “Lietuvos himnas” ir “Spaudos 
draudimas 1864-1904”, Taikomosios dai
lės muziejuje atidaryta tarptautinė paroda. 
“Baltijos šalių sentikių kultūra: ikonos, 
knygos ir bažnytinis giedojimas”. Parla
mento rūmuose vyks vakaras Gabrielei Pet
kevičaite i-Bitei-knygnešei, visuomeninin- 
kei ir rašytojai, kuri pirmininkavo pirmajam 
Steigiamojo Seimo posėdžiui, paminėti.

Kovo 11-ąją Parlamento galerijoje bus 
atidaryta paroda “Kovo 11-oji: fotopasako- 
jimas”, Taikomosios dailės muziejuje ati
daryta paroda “LR Prezidentams užsienio 

valstybių vadovų suteikti apdovanojimai”, 
o viešbutyje “Rėvai Hotel Lietuva” - tarp
tautinė juvelyrikos paroda “Amber Trip - 
2005”. Vidurdienį Nepriklausomybės 
aikštėje rengiama LR vėliavos ir istorinės 
valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija, 
vėliau - Vilniaus miesto pučiamųjų or
kestrų jungtinis koncertas bei paradas 
Katedros aikštėje ir šv. Mišios Vilniaus 
arkikatedroje bazilikoje. Pavakary Prezi
dentūroje bus rengiamas Nepriklauso
mybės Akto signatarų priėmimas.

18.30 vai. prasidės iškilmingas Lietuvos 
parlamentarizmo tradicijų ir valstybės 
atkūrimo sukakčių minėjimas Seimo po
sėdyje. Taip vėlai posėdis rengiamas norint 
sulaukti valandos, kuomet buvo paskelbtas 
Nepriklausomybės Aktas. Aktą “Dėl 
Lietuvos nepriklausomos valstybės at
statymo”, kuriuo buvo atkurtas Lietuvos 
valstybingumas, tuometinis Aukščiau
siosios tarybos - Atkuriamojo Seimo 
Pirmininkas Vytautas Landsbergis iš Seimo 
tribūnos perskaitė 1990 metų kovo 11 
dieną, maždaug 22 vai.

Vakare Nepriklausomybės aikštėje vyks 
koncertas ir šventinis fejerverkas. Artėjant 
vidurnakčiui, Parlamento galerijoje bus 
rengiama vakaronė Seimo Pirmininko 
Artūro Paulausko ir Aukščiausiosios Ta
rybos - Atkuriamojo Seimo Pirmininko 
Vytauto Landsbergio vardu.

Šventinių renginių maratoną užbaigs 
kovo 12 dieną Seime rengiamas šachmatų 
turnyras.

Vilniuje - aukšti NATO šalių 
pareigūnai

(ELTA). Pirmąsias narystės NATO me
tines kovo 29 d. švęsianti Lietuva balandžio 
20-21 dienomis Vilniuje rengia neforma
lų NATO šalių narių užsienio reikalų

Nukettaį2psL

15 Metų ■
Jau penkiolika metų virš Lietuvos Respublikos 

Seimo rūmų ir Gedimino pilies bokšte plevėsuoja 
mūsų trispalvė.

Kovo 11 -toji yra toji diena, kurios 50 metų lau
kė visi savo Tėvynę mylintys ir nepriklausomybės 
trokštantys lietuviai. Ne tiktai laukė, bet ir aktyviai 
siekė negailėdami darbo, kančių ir kraujo aukų 
Tėvynėje. Užsienyje gyvenantys lietuviai irgi nepa- 
ilsdami jungėsi bendram laisvės siekimo darban sau 
įmanomomis priemonėmis ir būdais.

Kovo 11 -toji taip pat yra toji diena, kada prieš 15 metų pradėjome įgyvendinti Lietuvių 
Chartos nuostatą kurioje yra sakoma: „Pasaulyje pasklidę lietuviai sudaro vieningą 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenę“.

Didelė dalis tos bendruomenės, gyvenanti Sibire ir kituose Sovietuos kraštuose, iki 
to laiko buvo atskirta nuo Vakarų kraštuose gyvenančių lietuvių ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės šeimoje egzistavo tik mintyse ir širdyse. 1900-tųjų metų Kovo Vienuo
liktosios dėka Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje ryškiomis raidėmis sužibo Krasno
jarskas, Ulan Ude, Bamaulas, Jakutija, Kijevas, Kišiniovas, Murmanskas ir eilė kitų 
lietuviškų salų, kurioms, veidu atsigręžę į Lietuvą, galėjome ištiesti ranką ir paramą.

Gyvename vadovaudamiesi Lietuvių Charta, kurią 1949 metais Vokietijoje paskelbė 
Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas:

Lietuvių Chartos šeštoji pastraipa: „Valstybė yra aukščiausioji tautinės bendruomenės 
organizacija. Valstybinė nepriklausomybė yra tautinės kultūros ir išlikimo sąlyga. Darbu, 
mokslu, turtu ir pasiaukojimu lietuvis kovoja, kad apgintų ir išlaikytų nepriklausomą 
Lietuvos valstybę. “

Šventi žodžiai - vakar, šiandien ir visada.
Kartu su Lietuva švęsdami Kovo Vienuoliktąją visada prisimename, kad esame vie

nos tautos vaikai, kur begyventumėm. Nėra „mes“ ir „jūs .Už Kovo Vienuoliktąją esa
me nepaprastai dėkingi Lietuvos žmonėms, kurie pareiškė savo valią per išrinktus 
Aukščiausios Tarybos atstovus ir tuo pačiu simboliškai visi tapo šio akto signatarais.

Daug pasiekta ir toli nueita per 15 metų, juos vainikuoja pasiekta narystė Europos 
Sąjungoje ir NATO. Kovo Vienuoliktoji, taip pat kaip ir Vasario Šešioliktoji, yra mūsų 
džiaugsmo šventės, kartu įpareigojančios nenuilstamai dirbti Tėvynės Lietuvos labui ir 
išlikti lietuviais, kur mes begyventumėm.

Sveikinu visus pasaulio lietuvius Kovo Vienuoliktosios proga ir tikiu, kaip ir mes visi 
tikime, kad mūsų vėliavos Nepriklausomybės aikštėje, Gedimino bokšte ir mūsų širdyse 
niekada nenusileis.

Gabrielius Žemkalnis
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybės pirmininkas

Prezidentas į Maskvą nevažiuos
Kaip praneša Lietuvos žiniasklaida, 

pirmadienį, kovo 7 d., Prezidentas Valdas 
Adamkus nusprendė nevykti į gegužės 9 
dieną Maskvoje rengiamas pergalės prieš 
fašizmą iškilmes. Antrojo pasaulinio karo 
aukas jis pagerbs likęs Lietuvoje ir tikisi, 
kad rusų tauta supras jo pasirinkimą.

V.Adamkus nutarė atsižvelgti į Lietu
voje dažniau skambėjusius raginimus 
nevykti į Rusijos švenčiamas pergalės prieš 
nacių Vokietiją 60-ąsias metines. “Gerai 
suvokdamas šią skaudžią istorinę Lięfuvos 
patirtį ir įvertinęs visuomenėje vykusias 
diskusijas, nusprendžiau gegužės 9-ąįą likti

Lietuva nori įsivesti eurą nuo 2007 m.
(ELTA). Vyriausybė patvirtino strate

ginius tikslus sudarant 2006-2008 metų 
valstybės biudžetą, tarp kurių yra ir sie
kis nuo 2007 metų įsivesti bendrą Euro
pos Sąjungos (ES) valiutą - eurą.

Siekdama įvykdyti stojant į ES prisi
imtus įsipareigojimus, Lietuva 2004 metų 
birželio 27 dieną kartu su Estija ir Slovė
nija prisijungė prie Antrojo valiutų kurso 
mechanizmo (ERM-2). Lietuva išsaugojo 
iki tol buvusį lito ir euro santykį - 3.4528 
lito už 1 eurą.

Lietuvoje, su tauta. Čia, Lietuvoje, deramai 
pagerbsime karo didvyrius, nulenksime galvas 
atmindami visus žuvusiuosius. O aiškintis, 
kur teisingiau paminėti Antrojo pasaulinio 
karo pabaigą, daugiau nebeturėtume,” - 
pirmadienį viešai kalbėjo V. Adamkus.

Tą pačią dieną apie savo apsisprendi
mą nevykti į Maskvą pranešė ir Estijos 
Prezidentas Arnold Rūūtel. Kitaip nei 
Lietuvoje, dauguma Estijos politikų Esti
jos vadovą ragino važiuoti į Maskvą.

Tačiau Latvijos Prezidentė Vaira Vykė- 
Freiberga dar sausio viduryje paskelbė, kad 
ji vyks į Maskvą. □

Lietuva privalo ERM-2 dalyvauti ne 
mažiau kaip dvejus metus ir įvykdyti nu
statytus kriterijus. Teoriškai euras galėtų 
būti įvestas jau 2006 metų antrojoje pusėje.

Lietuvos banko valdybos pirmininkas 
Reinoldijus Šarkinas bei kiti pareigūnai 
yra pareiškę, kad tinkamiausia data įves
ti eurą būtų 2007 metų sausio 1 diena. 
Tačiau galutinis daugiašalis sprendimas 
dėl euro įvedimo Lietuvoje bus priimtas 
ES institucijose.
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♦ Vasario 28 d. 
Hilla mieste, apie 
100 km. j pietus 
nuo Bagdado, įvy
ko daugiausiai gy- 

.vybių nusinešęs 
savižudžio susi- 
sprogdinimas Ira
ke nuo karo prieš 
Saddam Hussein 
vyriausybę pabai

gos. Teroristas susisprogdino, įvažiavęs į 
žmonių masę, eilėje laukiančių sveikatos 
pažymėjimų, kurie reikalingi norint gauti 
valdiškus darbus. Žuvo 125 žmonės, su
žeistų virš 135. Irako laikinasis min. pir
mininkas Iyad Allawi pripažino, kad Ira
ko saugumo pajėgos dar yra nepajėgios 
kovoti su sukilėliais, jei joms nepadeda 
amerikiečių ir kitų sąjungininkų kariai.
♦ Vasario 28 d. atsistatydino Libano min. 
pirmininkas Omar Karami su savo Sirijai 
draugišku Ministrų kabinetu. Libaniečių 
minios ilgesnį laiką demonstravo, reika
laudamos vyriausybės atsistatydinimo, 
{tardamos ją kartu su Sirija sąmokslu 
nužudyti buvusį Libano min. pirmininką 
Rafik Hariri.
♦ Kovo 1 d. Bagdade prie savo namų gat
vėje buvo nušautas vienas iš teisėjų, kuris 
priklausėlribunolui, teisiančiam Saddam 
Hussein ir kitus jo vyriausybės narius. Žu
dikai iš pravažiuojančio automobilio 
nušovė teisėją al-Merani bei jo sūnų, to 
paties Tribunolo advokatą.
♦ Kovo 3 d. Indonezijos teismas pripaži
no Jamaah Islamiah organizacijos lyderį 
musulmonų dvasiškį Abu Bakar Bashir 
kaltu dėl suokalbio, vedusio prie teroris
tinių sprogimų Bali saloje, kur žuvo 202 
žmonės. Jis nubaustas 30 mėnesių kalėji
mo bausme. Jam bus užskaitytas 10 mėne
sių kalinimo periodas iki teismo spren

Lietuvos Įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
ministrų susitikimą. Pirmą kartą toks susiti
kimas rengiamas ne Briuselyje ir, pasak 
Vyriausybės kanclerio Antano Zenono 
Kaminsko, tai bus vienas didžiausių pasta
rųjų metų tarptautinių renginių Lietuvoje.
' Į susitikimą Vilniuje atvyks 26 Aljanso 

šalių narių užsienio reikalų ministrai, 
NATO gen. sekretorius Jaap de Hoop 
Scheffer, NATO karinės vadovybės ir Eu
ropos Sąjungos (ES) užsienio ir saugumo 
politikos vadovas Javier Solana. Iš viso 
Vilniuje tikimasi apie 600 oficialių susiti
kimo dalyvių ir maždaug 500 žiniasklaidos 
atstovų. Neformaliame susitikime NATO 
šalių narių ministrai aptars aktualias sau
gumo politikos temas, Aljanso ateities 
klausimus, taip pat NATO vykdomas tarp
tautines operacijas ir Aljanso santykius su 
šalimis partnerėmis. Taip pat ketinama 
surengti NATO ir Rusijos tarybos bei 
NATO ir Ukrainos komisijos posėdžius. 
Tiesa, ar tikrai bus surengtas NATO ir 
Rusijos tarybos posėdis, kol kas nežinoma.

Numatoma, kad neformalaus NATO 
šalių ministrų susitikimo surengimui bus 
išleista apie 6 min. litų biudžeto lėšų. Ta
čiau, pasak Vyriausybės kanclerio A. Z. 
Kaminsko, maždaug pusė šių lėšų bus pa
naudota renginio saugumui užtikrinti, nes 
tokių renginių metu keliami itin aukšti 
saugumo reikalavimai.

Visa informacija apie rengiamą NATO 
šalių ministrų susitikimą pateikiama nuo 
antradienio veikiančioje interneto svetai
nėje http://www.vilniusnato2005.lt

Lenkijos lietuviai nepatenkinti
Lietuvių švietimo centro statyba Len- 
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dimo. Teismas nusprendė, kad nėra pakan
kamai įrodymų, jog Abu Bakar Bashir 
planavo Mariott viešbučio Džakartoje 
sprogdinimą 2003 m., ar kad jis tiesiogiai 
planavo bombų sprogimą Bali saloje. 
Australijos vyriausybė protestavo Indone
zijai prieš bausmės švelnumą.
♦ Kovo 3 d. Jungtinių Tautų taikos pa
laikymo pajėgų Kongo demokratinėje 
respublikoje vadovybė pranešė, kad JT 
Pakistano karių batalionas, padedamas 
Pietų Afrikos karių, atrėmė smarkų su
kilėlių puolimą Ituri srityje. Sukilėliai 
puolė taikos palaikytojus, naudodami 
prieštankinę artileriją ir sunkiuosius kul
kosvaidžius. Puolimas atremtas padedant 
JT sraigtasparniams, nukauta apie 60 
žmonių. Jų dalis buvo civiliai, sukilėlių 
naudoti kaip gyvi skydai. Jungtinių Tautų 
pajėgos turėjo keletą sužeistų. Savaitę 
anksčiau Ituri srityje sukilėliai mirtinai 
nukankino devynis pagrobtus JT karius 
iš Bangladešo.
♦ Kovo 4 d. savo namuose provincijoje 
buvo rastas nusižudęs buvęs Ukrainos 
vidaus reikalų ministras Juri Kravčenko. 
Ukrainos prokuratūra buvo pašaukusi jį 
apklausinėjimui ryšium su 2001 nužudy
to žurnalisto Georgįj Gongadze byla.
♦ Kovo 4 d. Italijos slaptąjai policijai 
pasisekė derybų keliu išlaisvinti Irake 
prieš mėnesį pagrobtą italę žurnalistę 
Giuliana Sgrena. Ją automobiliu vežant į 
Bagdado aerouostą, įvyko tragiškas inci
dentas. Amerikiečiai kariai, saugoję kelio 
užtvarą, apšaudė automobilį, kai jis ne
paklausė nurodymų sulėtinti greitį. Nu
kautas šalia žurnalistės sėdėjęs italas 
žvalgybininkas, žurnalistė sužeista į petį.

Italijos opozicinė žiniasklaida sustip
rino spaudimą į min. pirmininkui Silvio 
Berlusconi, reikalaudami, kad Italija 
atšauktų savo 3000 karių iš Irako. □ 

kijos mieste Seinuose virsta skandalu - 
mokyklos lietuvių vaikams statybos idėja 
gali žlugti dėl kritinę ribą pasiekusių Len
kijos lietuvių ir Lietuvos valdininkų nesu
tarimų. Kaip rašo dienraštis “Lietuvos 
rytas”, Seinų lietuvių vaikai šių metų rug
sėjo 1-ąją gali netekti galimybės mokytis 
gimtąja kalba. Anot dienraščio, Lenkijos 
Lietuvių Bendruomenė premjerą Algirdą 
Brazauską įspėjo, jog nedalyvaus įgyvendi
nant šį statybos projektą, kol Lietuvos 
Vyriausybei jame atstovaus Antano Pe
trausko vadovaujamas Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentas (TMID).

Tautiečiai Lenkijoje įtaria, kad TMID 
vadovų veikla kvepia afera. Valdininkai 
esą greičiausiai siekia ne tiek padėti Len
kijos lietuviams, kiek pasipelnyti iš staty
bai skiriamų biudžeto pinigų. Pasak “Lie
tuvos ryto”, vasario 18-ąją Lenkijos Lie
tuvių Bendruomenės vadovė Irena Gaspe- 
ravičiūtė premjerui A.Brazauskui atsiuntė 
raštą, kuriame praneša, kad vietos lietuviai 
nebemato galimybės toliau bendradar
biauti su TMID. ’’Pastarojo meto TMID 
veiksmai rodo, kad ši įstaiga nėra suintere
suota mokyklos įkūrimu - ji nuolatos siekia 
didinti būsimos mokyklos statybos kainą bei 
pailginti investicijos laiką. Pastarųjų savai
čių įvykiai rodo, kad lietuvių bendruomenė 
tapo tik susitarimų tarp TMID pareigūnų ir 
konkrečios statybos organizacijos įrankiu ”, - 
rašoma kreipimesi į A.Brazauską.

Nors premjeras kol kas neatsiliepė į 
Lenkijos lietuvių skundus, švietimo ir 
mokslo ministras Remigijus Motuzas jau 
stoja jų pusėn.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau- 
da,ELTA,BNSirLGmCbiuletemais.

Siūlo pakeisti liustracijos procesą
(ELTA). Tėvynės sąjunga siūlo iš nau

jo suformuoti Liustracijos komisiją, 
nustatyti su KGB bendradarbiavusių ir 
nusikaltimus padariusių asmenų teisinę 
atsakomybę, paviešinti archyvus bei su
daryti sąlygas grąžinti privačiose rankose 
atsidūrusius dokumentus.

”Liustracija - tai apsivalymas. Esminiu 
liustracijos tikslu laikome maksimalų 
viešumą, Ypatingojo archyvo atvėrimą, 
bendradarbiavusiųjų prisipažinimą ir jų 
lojalumą Lietuvos valstybei”, - per spau
dos konferenciją teigė Seimo Tėvynės są
jungos narė Rasa Juknevičienė..

Konservatoriai siūlo atnaujinti liustra
cijos procesą, priimant reikalingas įsta
tymų pataisas. Šį procesą pavesta peržiū
rėti Seime sudarytai komisijai, todėl esą 
“būtų gerai, kad visos politinės partijos 
pateiktų savo siūlymus dėl liustracijos 
vyksmo Lietuvoje”.

Tėvynės sąjungos manymu, Liustraci
jos komisija turi būti suformuota iš nau
jo, nes ji “neturi būti vien tarpžinybinė, o 
ypač autoritetinga, profesionali institu
cija, vadovaujama visuomenėje pasitikė
jimą ir autoritetą turinčio žmogaus”. Siū
loma vieneriems metams atnaujinti pri
sipažinimo galimybę tiems, kurie iki šiol 
nepasinaudojo šia įstatymo nuostata. 
Anot konservatorių, Liustracijos komisi
ja, gavusi pakankamai medžiagos apie 
bendradarbiavimą su sovietų specialio
siomis tarnybomis nuslėpusį asmenį, tu

A. Brazauskas jaučia problemas
(ELTA). Ministras Pirmininkas Algir

das Brazauskas teigia nematąs realių 
priežasčių jam trauktis iš Vyriausybės 
vadovo posto, bet pripažįsta, kad tokį 
žingsnį paskatintų žengti su euro įvedi
mu susiję nuomonių skirtumai koalicijo
je arba ūkio ministro Viktor Uspaškiėh’d 
bandymai nesiskaityti su Premjero pozicija.

Kartu jis pripažino, kad nuomonių 
skirtumai Vyriausybėje blogiausiu atveju 
gali lemti jos subyrėjimą. “Jeigu kuri tai 
partija ir frakcija Seime nepaklustų bendrai 
nuomonei, bendram mūsų apsisprendimui. 
Bet tai - kraštutinis atvejis. Tokiu atveju 
Vyriausybė negalėtų toliau dirbti”, - svarstė 
A. Brazauskas.

Reaguodamas į kalbas, esą dabartinė 
Vyriausybė turinti “du Premjerus” - A. 
Brazauską ir V. Uspaskich’ą ir esą būtent 
nuo pastarojo priklauso svarbūs sprendi

Bandė pasisavinti 13 min. litų ES paramos
Lietuvoje išaiškinta dešimtys aferų, 

per kurias mėginta pasisavinti 13 milijonų 
litų Europos Sąjungos (ES) lėšų. Finansi
nių nusikaltimų tyrimo tarnyba užkirto 
kelią dešimtims aferistų bandymų gauti 
paramą. Jei sukčiavimo atvejus išsiaiškins 
ES auditoriai, Lietuvai dalį paramos teks 
grąžinti, pranešė LNK žinios.

Per pastaruosius dvejus metus užre
gistruoti 27 ikiteisminiai tyrimai, yra pri
imti 8 apkaltinamieji sprendimai ir vien 
pernai pavyko užkirsti kelią bandymams 
pasisavinti daugiau kaip 13 min. litų. Daž
niausiai neteisėtai pasisavinti ES lėšas 
siekiama klastojant dokumentus.

ES parama Lietuvai teikiama pagal 
dokumentą, kurį 2004 metais patvirtino 
Lietuvos Vyriausybė ir Europos Komisija. 
Pagal šį dokumentą Lietuvai 2004-2006

R.Paksas kaltas, bet nebaudžiamas
Iš Prezidento posto pašalintas Rolandas 

Paksas Apeliacinio Teismo nuosprendžiu 
pripažintas nusikaltęs, tačiau nuo bausmės 
buvo atleistas. Tuo pačiu šis teismas pa
skelbė nutraukiąs R.Pakso baudžiamąjį 

rėtų jį pripažinti bendradarbiavus, o ne
turėdama pakankamai medžiagos - skelb
ti archyvinius duomenis apie neprisi- 
pažinusius asmenis.

Įstatymas garantuoja apsaugą tiems, 
kurie kreipėsi į Liustracijos komisiją, ta
čiau konservatoriai siūlo juos paviešinti, 
kai jie siekia užimti tam tikras nustatytas 
pareigas. Kartu raginama peržiūrėti įsta
tymų nuostatas dėl bendradarbiavusiųjų 
veiklos apribojimo.

Be to, siūloma nustatyti asmeninę 
teisinę atsakomybę už KGB bendradarbių 
padarytus nusikaltimus Lietuvos žmonėms. 
Tėvynės sąjungos manymu, Liustracijos 
komisijai turi būti suteikti įgaliojimai per 
vienerius metus sudaryti sąlygas visiškai 
atverti Ypatingąjį archyvą. Per tą laiką tu
rėtų būti peržiūrėti visi turimi duomenys, 
papildomai sukaupti prisipažinusiųjų 
duomenys įslaptinti, o neprisipažinusiųjų 
duomenys paskelbti. Siekiant išvengti klai
dų, siūloma turimus dokumentus skelbti 
tik įgaliotiems specialistams parengus 
medžiagą ir atitinkamus apibendrinimus.

Taip pat siūloma įteisinti nuostatą, kad 
privačiose rankose atsidūrę KGB doku
mentai per tam tikrą laiką turi būti grą
žinti valstybei, o vėliau už jų laikymą ir 
savavališką skelbimą skirti griežtas baus
mes. Anksčiau panašiai buvo pasielgta su 
nelegaliai laikomais ginklais. Be to, Tėvynės 
sąjunga ragina pareikalauti Rusijos grą
žinti išvežtas agentūrines bylas. □ 

mai, kuriuos Ministras Pirmininkas pri
verstas vykdyti, A. Brazauskas pareiškė, 
jog “tai - nesąmonė”. Kartu jis pripažino, 
jog atsistatydintų, jei tokia padėtis išties 
susiklostytų.

’’Nėra tokios padėties. Kai kas, paėmęs 
vieną faktą (nesutarimus dėl Dujų įstaty- 
mo. - ELTA) ir pabandęs jį gvildenti, pada
rė išvadas, su kuriomis visiškai nesutinku. 
Jeigu iš tikrųjų tokia situacija klostysis, aš 
tikrai nedirbsiu. Bet taip nėra”, - tvirtino 
Premjeras.

A. Brazauskas taip pat netiesiogiai 
paneigė praėjusiais metais svarstytą 
galimybę, kad Socialdemokratų partijos 
vadovo poste jį pakeistų Naujosios sąjun
gos pirmininkas Artūras Paulauskas. 
’’Neįsivaizduoju, kad iš kitos partijos kas nors 
galėtų ateiti ir tapti lyderiu. Tai labai utopinis 
variantas”, - teigė A.Brazauskas. □ 

metais numatyta skirti 895.2 min. eurų 
(virš 3 milijardų litų) parama.

Pernai rudenį atliktas tyrimas parodė, 
kad Lietuvos Vyriausybės planai dėl Eu
ropos Sąjungos (ES) lėšų panaudojimo 
prioritetų nesutampa su gyventojų lū
kesčiais. Anot apklausos, 40.6% respon
dentų mano, kad daugiausiai ES lėšų turė
tų būti skiriama socialinės ir sveikatos 
apsaugos problemoms spręsti. Ilio tarpu 
dabar daugiausia ES lėšų tenka infrastruk
tūros plėtrai bei žemės ūkiui.

Kito tyrimo duomenimis, maždaug 60 
% respondentų netiki, kad Lietuva suge
bės ES paramą panaudoti skaidriai ir efek
tyviai, 23% mano, kad galbūt sugebės. Tik 
5% apklaustųjų mano, kad Lietuva suge
bės ES paramą panaudoti skaidriai ir efek
tyviai. □

persekiojimą, nes dėl pasikeitusių aplinky
bių R.Pakso veikla tapo nebepavojinga. 
Buvo pripažinta, kad jis atskleidė valsty
bės paslaptį buvusiam savo finansiniam 
rėmėjui Jurijui Borisovui. □
, . ,<■ -t.. f.
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XXIII Australijos Lietuviu Dienos - 8 
“Labas vakaras, Melburne” arba 

“JV 2004”
Rita Baltušytė

Mūsų jaunimas, kaip moderniems 
žmonėms dera, mėgsta santrumpas ir 
abreviatūras.

Labiausiai paplitusi santrumpa yra 
„Litho“ (ja noriai naudojasi jaunimas iki 
50+ metų). Priklausomai nuo konteksto, 
šis žodelis gali reikšti: lietuvis, lietuvė, 
lietuvių kalba (klubas, namai, mokykla, 
bendruomenė etc), Lietuva. Pridėjus raidę 
„s“ gaunama daugiskaita (nevartotina 
kalbant apie Lietuvą).

Na, o kaip žinoma, be abreviatūros, tai 
yra, santrumpos, susidedančios iš žodžių 
pirmųjų raidžių (angį, abbreviation), šiuo
laikinis gyvenimas būtų tiesiog neįsivaiz
duojamas. Tik pagalvokite, kas šiandien 
gaištų laiką GP vadindamas vidaus ligų 
gydytoju, JP - taikos teisėju, o kur dar 
visokie PR, BO, jau nekalbant apie BS.

Šio straipsnio pavadinime matoma 
abreviatūra „JV“ reiškia „Jaunimo Vaka
ras“. Tai paaiškinta leidinyje, skirtame 
XXIII Australijos Lietuvių Dienoms 
(ALD), kurias (jeigu kas spėjo pamiršti) 
išgyvenome Melbourne 2004.12.27- 
2005.01.01. Oficialus Jaunimo Vakaras 
Melbourne Lietuvių Namų Teatro salėje 
įvyko gruodžio 29 d. (neformalios jaunimo 
vakaronės, dažnai iki paryčių, Lietuvių 
Klube buvo pravedamos kasdien).

Anūkų neturinčius arba neseniai atvy
kusius iš Lietuvos „Mūsų Pastogės“ (MP) 
skaitytojus perspėsiu, jog nepagalvotų, kad 
Jaunimo Vakaro sutrumpinimas tariamas 
[jotvė]. Sakyti reikia [džei vy] (anglo).

XXIIIleidinyje taip pat nurodoma, kad 
JV prograttia;'pavadinta'įEabaS'vakaras-,- 
Melburne“, kadangi tai yra sveikinimas 
visiems, kurie atvyko į šias šventes iš toli
mų Australijos kampų, o vakaro formatas 
panašus į vakarines televizijos programas.

Toliau: „Jaunimo Vakaras duoda vai

Jaunimo Vakaras. Pošventinis išpardavimas. Autorės nuotr.

kams ir jaunimui progą pasirodyti su 
šiuolaikiniais kūriniais, kuri netinka ki
tuose švenčių renginiuose. Mes pripažįs
tame, kad jaunosios kartos lietuviai išvys
to talentus, kuriė nebūtini tradiciškai 
lietuviški“.

Straipsnelis ALD leidinyje parašytas 
lietuviškai, bet nepasirašytas, tai nežinau, 
kieno adresu nukreipti pagyrimo strėles, 
liio tarpu JV programoje radau 9 žodžius, 
kuriuos, nepaisant “paukščiukų, „nosinių“ 
ir pan. trūkumo bei rašybos klaidų, galima 
priskirti lietuvių kalbai: jaunimo, vakaras, 
dvylika, brolių, juodvarniais, lakstančiais, 
pirma, antra ir... pusią. Čia reikėtų pri
minti, kad ir taisyklingai „išspelintas“ žo
dis „pusė“ angliškai skamba gana nepa
doriai, o „pusią“, tą skambėjimą dar su
stiprina (beje, vietoje „pusių“, kuris yra 
tiesioginis žodžio „half“ vertimas iš anglų 
kalbos, turėjo būti vartojama „dalis“).

Plačiau lietuvių kalbos lygio jaunimo 
(ir ne tik jaunimo, prisiminkime skelbimą 
konkurso „apie lietuvišką temą“, ilgokai 
puošusį ir „Mūsų Pastogės“ puslapius) 
programoje, neaptarinėsiu, nes iš anksto 
rengėjų buvau perspėta „nesikabinti“ dėl 
lietuvių kalbos, nes jaunimas užpyks ir 
kitose ALD iš viso nedalyvaus...

Taigi, nieko nesakau, tuo labiau, kad 
galima pasidžiaugti, jog daugelis merginų 
ir jaunų moterų nesigėdina savo lietuviš
kų pavardžių ir neskuba jų paversti vy
riškomis. O be to negali sakyti, kad Jau
nimo Vakare viskas buvo angliškai.

Į sceną paspirtukais (scooters) įriedėję 
mažiausieji (Litho tots) ir pirmieji bei 
vėliau gausiai pasirodę šokėjai (daugiausia 
Litho'teens’, bet ne vien) apskritai ne
kalbėjo. Bet po jų „atskridę“ „Dvylika 
brolių juodvarniais laksčiusių“, jų sesutė, 
princas, ragana bei pasakos sekėja ne tik 
parodė neeilinius artistinius gabumus, bet 
ir prabilo lietuviškai, per visą vaidinimą 

nepasimetė. Lietuviškai jaunieji 
artistai vaikai moka, nes lanko 
Parapijos mokyklą, vaidinimą 
parengė Dalia Didžienė ir 
Birutė Kymantienė (jų pavardės 
mums pažįstamos ir iš kitų 
ALD renginių aprašymų).

Justinas Rutkauskas, Algis 
Akstinas gražia lietuvių kalba 
į susirinkusius prabilo iš ek
rano - jie, drauge su Gražina 
Kymantaite ir Lina Verbylaite 
vedė naujausių ALD įvykių 
apžvalgą. Neįsivaizduoju, kaip 
jie viską suspėjo nufilmuoti ir 
sumontuoti, tekstą parašyti, bet 
ekrane matėme ALD Atida
rymą, įskaitant mažą mergaitę 
tautiniais rūbeliais, kuri pra
džiugino po ilgų kalbų apniu
kusią publiką lakstydama išilgai 
salės su už save didesne pripu
čiama kengūra. Tiesa, netrukus 
kažkam pritrūko humoro jaus
mo ir žaislas iš mažylės buvo 
atimtas, salei sureagavus garsiu 
užuojautos atodūsiu - to mo
mento JV kronikoje nematėme.

Tačiau nei filmuotoje medžia
goje, nei „gyvoje“ JV progra
mos dalyje humoro netrūko 
(prisiminkime vien interviu su 
Rasa Statkuviene lyg tai skautų 
stovykloje, kur jai už nugaros du 
nevykėliai žaidžia sviediniu). 
Aišku, išskyrus rimtus nume
rius, kaip adelaidiškio Vido 
Kubiliaus (pagirtinai gražia lie
tuvių kalba!) padeklamuotas 
Pulgio Andriušio eilėraštis arba 
melboumiškės virtuozės Ade- 
los Ristovski pianino muzika.

Humoristinį vaizdelį, pa
juokiantį nežinantį ko nori ki
no režisierių, atliko jaunieji 
Sydnėjus artistai, vadovaujami 
Alekso Karpavičiaus.

Humoro ir švelnios ironijos 
netrūko ir visą vakarą nesitrau
kiantiems nuo scenos pranešė
jams Kristinai Petraitytei ir Ri
mui Statkui, kurie ne vien skel
bė, kas ką darys, bet ir patys (beveik rimtais 
veidais) vaidino bei dainavo.

Nežinau, ar talentus galima skirstyti į 
tradiciškai ar ne tradiciškai lietuviškus, 
tačiau faktas, kad Melbourne pasirodė vi
sas būrys talentingų, išradingų ir sąmojin
gų jaunų žmonių. Kurie nori, moka ir gali 
dainuoti, šokti, vaidinti, kurti tekstus bei 
video filmus. Daug ko jie išmoko dramos, 
modernių šokių būreliuose, kuriuos lan
ko nuo pamokų ir studijų atliekamu lai
ku. Daugelis jų dalyvavo ir Šokių bei Spor
to šventėse, ne vienas - Dailės ir Tauto
dailės parodose.

Bene geriausiai jiems sekėsi vaizdeliai
- populiarių televizijos laidų parodijos: Post
- Šventės išpardavimas, „Springer“ stiliaus 
prisipažinimų laida, kur motina sūnui (apsi
rengusiam „Lietuvos ryto“ marškinėliais) 
atskleidžia paslaptį, kad jis yra vienos 
lietuvių šventės meilės nuotykio rezulta
tas, Tobulos piršlybos (Perfect Match), 
Televizijos parduotuvė (TV Shopping).

Vienas jaunos kartos lietuvis su 
netradiciškai lietuvišku, tačiau, oi, kaip 
išvystytu talentu - tai Jaunimo Vakaro 
režisierius Gintaras Radzivanas. Ne vel
tui pačioje koncerto pradžioje pranešėjai 
iš dažniausiai užduodamų klausimų iš
skyrė skambėjusį maždaug taip (už teksto 
ir vertimo netikslumus iš anksto atsipra
šau): „Ar šis renginys turi ką nors bendra 
su aukštu vaikinu, kuris šoka pilvo šo
kius?“ Tuo metu iš už uždangos, dengian
čios įėjimą į sceną kyštelėjo ir vėl pasislė
pė aukštojo vaikino galva.

Gintaras ne tik režisavo, bet ir pasiro

Kristina Petraitytė ir MartynasDidžys.

Jaunimo Vakaras. Kurią Martynas pasirinks?

Jaunimo Vakaras. Iš kairės: Kristina Petraitytė, Ri
mas Statkus ir Gintaras Radzivanas.

dė kaip kino artistas bei estrados daini
ninkas, tačiau pilvo ar kokių kitų šokių, už 
kuriuos jis visuomet palydimas ne tik 
audringais plojimais, btet’ir; Susižavėjimą 
reiškiančiais publikos kauksmais; JV 
nematėme, bet turėjome progos pasigėrėti 
spektaklio „Al Klaida“ finale..

Gintaras vaidino „suspense“ kino 
siužete apie jo paslaptingą kelionę Lietu
vių Klubo užkaboriais iki (tarytum pa
čiame pastato viršuje įsitaisiusio) sporti
ninkų kambario, kur jis ima interviu iš 
įvairių įdomių žmonių, kurie beveik visi 
klausia, kaip jis čia pateko, kadangi pa
šaliniams čia negalima. Kiti filmo artistai 
nė kiek ne blogiau, jeigu ne geriau pasiro
dė, gaila, programoje nebuvo jų pavar
džių, Melboumo lietuvių jaunimą iš vei
do menkai tepažįstu, o sutikslinti telefonu 
jau parvažiavusi į Sydnėjų - nesugebėjau... 
Tikiuosi, kad ir kiti jaunieji artistai atleis 
(o kas jiems belieka), kad jų neišvardinu, 
kaip ir gausaus būrio Gintaro talkininkų, 
ne vien lietuvių, kurių scenoje nematė
me,.bet be kurių scenoje veiksmas nebū
tų taip sklandžiai vykęs.

JV tikra ta žodžio prasme vainikavo 
Gintaro Radzivano ir Stepo Levickio dai
na, Adelei Risovski, Kristinai Petraitytei 
ir Dariui Šalkūnui akompanuojant.

„Labas vakaras, Melburne“ parodė, kad 
jaunimas pasinaudojo gera proga, kaip bu
vo žadėta ALD leidinyje, pabūti labai lie
tuviškais. Ir su tuo juos nuoširdžiai sveiki
name! Ir linkime kuo geriausios sėkmės 
rengiantis kitai tokiai progai po dvejų metų!
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Bendruomenės baruose_______
Vasario 16-osios minėjimas Adelaidėje

Šventė prasidėjo vasario 19 dieną per 
lietuvišką radijo valandėlę, kurią įdomiai 
paruošė ir perskaitė Elena Varnienė ir 
Janina Vabolienė. Plačiai buvo paminėti ir 
pagerbti asmenys, kurie įvairiais būdais 
žadino tautą, kol prikėlė iš gilios prie
spaudos į laisvą ir nepriklausomą gyve
nimą.

ALB Apylinkės Valdybos pirmininkas 
Vytautas Opulskis radijo bangomis pa
sveikino Adelaidės ir apylinkių lietuvius 
su taip mums brangia Neprikausomybės 
švente.

Pats minėjimas įvyko vasario 21 d. 
Lietuvių Namuose. Išeivijos lietuviai giliai 
jaučia savo tautiškumą, norą ir pareigą sa
vo dalyvavimu pagerbti svarbias Lietuvos 
šventes. Lietuvių Namų salė buvo pilnutėlė.

Minėjimą atidarė ALB Apylinkės Val
dybos sekretorius Leonas Vasiliūnas, per
skaitęs Lituanistikos Tyrimo ir Studijų 
Centro archyvų direktorės Skirmantės 
Jakštaitės - Miglienės mintis. Ji yra jaunos 
kartos žmogus, gimusi 1959 m. Panevėžyje. 
Šiuo laiku dirba Lituanistikos Tyrimo ir 
Studijų Centre Čikagoje.

Autorė sujungė Vasario 16-tos dienos 
1918 m. Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimą su 1990 m. Kovo 11-tos Nepri
kausomybės atkūrimu. 1918 m. kaimo 
jaunimas būrėsi į kuopas, silpnai ginkluoti 
išėjo j kovos laukus. Bolševikų teroro me
tais vyrai pasitraukė į miškus ginti tėvynės 
laisvę. Vėliau laisvės kova tęsiama toliau, 
tik kitokiomis priemonėmis.

Laisvė — trispalvis žiedas
Baltijos gintaro krantas
Ašara džiaugsmo išrieda 
Koks tas žodis mums šventas!
Meninėje programos dalyje matėme 

tautinius šokius, kuriuos išpildė “Gyva- 
taras” vadovaujant Antanui Pociui ir 
“Branda”, kurios vadovė yra Liucija 
Vaičiulevičius.

“Gyvataras” 3 šokius atliko pasigėrė
tinai. Gerai išmiklintos kojos, žvalūs žvilgs
niai, šypsenos, jaunatviškas gyvumas, žavėjo 
publiką. “Brandos” moterys 3 šokius su
šoko grakščiai ir oriai.

W.A. Mozart’o trijų dalių veikalą iš

Rekolekcijos ir Vasario 16-oji Tasmanijoje
Tasmanijoje rekolekcijas 

pravedė iš Lietuvos atvykęs kun. 
Julius Sasnauskas OFM ir Mel
bourne lietuvių klebonas kun. 
Algis Šimkus. Kunigai į Launces- 
toną atskrido pirmadienį, 
vasario 14 dieną. Apsistojo pas 
seniūnę Ireną Grant ir tą pačią 
dieną aukojo šv. Mišias Laun- 
cestono lietuviams. Sekančios 
dienos vėlų vakarą svečiai ma
šina atvyko į Hobartą ir pas B. 
Šikšnių nakvojo kelias naktis.

Nepriklausomybės Šventės 
minėjimas prasidėjo trečia
dienį, 11 vai., vėliavos pakėlimu prie 
Draugystės Sienos Collins Street, Hobarte. 
Grojant Tautos himną, vėliavą iškėlė Apy
linkės Valdybos vicepirmininkas Min
daugas Kožikas. Rožė Vaičiulevičius ir 
Launceston seniūnė Irena Vilnonytė, apsi
rengusios tautiniais rūbais, stovėjo garbės 
sargyboje (žiūr. nuotr. dešinėje).

Šventės reikšmę lietuviškai ir angliškai 
apibūdino dr. Algimantas Taškūnas. Pirm.
J. Paškevičius padėkojo susirinkusiems 
(daugiau nei 20) už atvykimą ir pakvietė 
visus į pamaldas. Rinkomės 2.30 vai. 
Moonah priemiestyje esančioje šv. Teresės 
bažnyčioje, kur abu kunigai atnašavo šv.
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pildė Jonas Pocius (senj.) pianinu prita
riant Jonui Pociui. Programoj parašyta, 
kad grojama vamzdeliu, tačiau(manau) tas 
vamzdelis turi pavadinimą. Iš išvaizdos 
atrodė fleita. Be abejo, išpildymas buvo 
geras, tik neaišku dėl kokios priežasties 
pianinas buvo uždengtas raudona marš
ka (?). Tas gadino bendrą vaizdą.

Koncertą užbaigė choras “Lituania,” 
akomponuojant ir diriguojant Jonui Po
ciui. Choras, nors “susitraukęs”, dainas 
(kurių buvo tik trys) išpildė gerai, be 
išsišokimų, kurių praeityje kartais pasi
taikydavo. Norėtųsi, kad choras būtų pa
dainavęs daugiau dainų. Chorai išeivijoje 
yra didelė tautiška stiprybė.

Čia pacituosiu ką rašo apie lietuvių 
dainas kitos tautos žmogus. 1964 m. New 
York’e, Voyagers Press išleido angių kalba 
knygą “Green Linden”. Tai lietuvių liau
dies dainos, išverstos į anglų kalbą.

Knygos įžangoj amerikietis Robert 
Payne, apibūdindamas lietuviškas dainas 
sako: “Kai kalnuose nuo saulės tirpsta 
sniegas, aukštumose galima užtikti niekad 
netirpstančius sniegynus, nebojančius 
stipriausių saulės spindulių. Tas pats yra 
ir su tautinėm kultūrom, kažkokia ste
buklinga jėga ir nenugalimas noras gy
venti išlaiko jas. Mes bandom save įtikinti, 
kad jos turėjo seniai pražūti, o jos vis žavi 
mus ir stebina savo nemirtingumu.

Lietuvių dainos yra kaip tie sniegynai, 
jos buvo dainuojamos nuo neatmenamų 
laikų, jos dainuojamos ir dabar, išsilaiky- 
damos dėl savo poetinio grožio ir dėl savo 
slėniais, pievomis ir ežerais apdengto 
gimtojo krašto ir jos gamtos meilės. Todėl 
ir mūsų beviltiškais laikais jos įgauna 
ypatingą svarbą, nes jos mums kalba apie 
tuos laikus, kai žemėje tebevaikščiojo 
džiaugsmas”.Tai taip. O gal mes esame taip 
prie jų pripratę, kad jau nebeįžiūrime jose 
grožio ir prasmės.

Po meninės programos buvo nuleistos 
vėliavos Lietuvių Namų sodelyje ir 
sugiedotas Tautos himnas. Vėliavų 
pakėlimą ir nuleidimą gražiai ir įspūdingai 
pravedė skautų Vilniaus Tuntas.

Valė Marcinkonytė

Mišias. Svečias iš Vilniaus pasakė gražų 
pamokslą. Aukas prie altoriaus atnešė p. 
Taškūnienė ir Rožė. Skaitymus atliko dr. 
A. Taškūnas. Vargonais grojo ir gražiai 
giedojo viešnia iš Launceston Irena.

Po pamaldų rinkomės į B. Šikšniaus 
namus tolesniam minėjimui. Paskaita 
nebuvo skaitoma, tik svečias iš Lietuvos 
papasakojo apie gyvenimą Lietuvoje ir 
atsakė į klausimus. Gerai pasivaišinę išsi
skirstėm į namus. Ačiū kun. Algiui Šimkui, 
kad jis su svečiu aplankė mus. Dėkojame 
Irenai, kuri autobusu važiavo 200 km ir 
vietos lietuviams už apsilankymą į ren
ginius.

Su padėka Juozas Paškevičius

Canberra: Celebration of Lithuanian 
Independence Day 2005

Tado Žilinsko nuotraukoje - Vasario 16-osios proga susirinkę Canberros lietuviai ir 
svečiai.

We wish to offer our personal thanks to 
Birutė Aleknaitė as Conductor of 
Sydney Choir “Daina” for her valuable 
advice and assistance in compiling the 
concert program for our recent recital in 
Canberra. Her understanding of material 
suitable for a National Day celebration was 
most important to the success of the 
function.

We also wish to thank Birutė and the 
Sydney “Daina” Committee for permission 
to represent the Choir in our first major 
recital. This was for us an exciting 
opportunity for which we worked hard 
under Birute’s advice and tuition.

We extend a special thank you to the Vilija Burneikytė su katinu Sharma. 
Canberra Lithuanian Committee for their Tado Žilinsko nuotrauka,
kind invitation and warm welcome and all
those who attended for their enthusiastic supports We alse thank:Laimaand.įĄdas.Žjlins- 
kas, Onutė Pilkienė and Sharma for the after-concert party.

Soloists: Vilija Burneikis, Garry Penhall
Pianist / Accompanist: WojciechWisniewski

Iš Redakcijos pašto
Mieli bičiuliai, brangūs 
tautiečiai,

Kaip kasmet, taip ir šiemet artėja Va
sario Šešioliktoji.

Turime tikėtis daugiausia ne godžių prie 
mūsų valstybės vairo stovinčių žmonių 
blaivesne galvosena ir prasmingais žygiais, 
bet galinga Dangaus pagalba, kuri niekad, 
per pusšimtį metų ir visą Lietuvos istoriją, 
mūsų tautos neapleido, neapvylė ir nepaliko 
vienišų siaubingų įvykių, nelaimių ir pa
vojų pagairėje. Tiek tauta, tiek ir asmeny
bės visa savo didybe išryškėja ir sublizga 
dažniausiai ne ramiais, santarvės, taikos ir 
pertekliaus laikotarpiais, bet didelių iš
mėginimų, rūsčių išbandymų, žūtbūtinės 
grėsmės ir mirties akistatoje. Didžiuma 
Lietuvių tautos žmonių, o tuo pačiu ir 
daugelis iš Jūsų, ypač vyresnės kartos 
žmonių, perėjusių nuožmios prievartos, 
rūsčių ir skausmingų išmėginimų mokyk
lą, nepalūžo, neparklupo ir nenusivylė. 
Tegul jų atkaklumas, blaivi mąstysena ir 
didžiulė viltis, kurią Bažnyčia ir jos ryžtin
gieji atstovai kasdien labadien skiepija į 
mūsų širdis, veda, moko ir mums būna 
švyturiu ne tik džiaugsmo, sėkmės, bet net 
didžiausių netekčių, nelaimės ir praradi
mų akivaizdoje. Tik begalinis tikėjimas 
Dievo gerumu, ištikimybė Mergelei Mari
jai, mūsų visų vienybė, kurią nuo pat Ne
priklausomybės pradžios mus skatina 
V.Kudirka savo „Tautiškoje giesmėje“ - 
mūsų himne - geriausiųjų ir drąsiausiųjų 
mūsų tautos jėgų susiklausymas ir vienin
ga, drąsi ir sutartinė veikla Dievo, Baž

nyčios ir šalies labui, kur kas prasminges
nė negu lig šiolei tvirtesnis tikėjimas ir 
pagarba Eucharistijai - mums visiems tiek 
čia, tiek išsiblaškusiems po penkis žemy
nus mūsų Nemuno ir Baltijos šalies vai
kams - tebūna mūsų šviesos, pergalingos, 
blaivios, doros ir vieningos Lietuvos sim
bolis, kelrodis ir tikslas. Jums kuo nuošir
džiausiai spaudžiu ranką iš Santakos, kur 
Nemunas su Vilnele šaltas ledo lytis - 
pavasario ižą - atkakliai į Baltijos jūrą 
varo...

kun. K.Ambrasas SJ

Gerb. Redaktore,
Šių metų “Mūsų Pastogės” Nr. 4 

straipsnyje “Mokytojų konferencija: 
Tikslas pateisina priemones”, Rita Bal
tušytė rašo: "... nors vaikystėje Jonas 
Dainutis ir lankė lietuvišką darželį, 
lietuviškai kalbėti apie rimtus dalykus 
Jonui buvo sunkoka...”

Taip, Algis Jonas Dainutis lankė 
lietuvišką darželį, bet baigė lietuvišką 
Melboumo Parapijos mokyklą. Taip pat 
baigė ir Lituanistinius kursus, išdidžiai 
rodydamas savo atestate įrašytą Lituanis
tinių kursų pažymį.

Algis Jonas neblogai kalba, rašo ir 
skaito lietuviškai taip, kaip anuo metu 
kalbėjo, pirmosios kartos lietuvių emig
rantų jaunimas Australijoj (geriau, negu 
dabar).

Elena Dainutienė
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Bendruomenės baruose_________
Nepriklausomybės Šventė Brisbanėje

Šiais metais Nepriklausomybės Šven
tė brisbaniečiams buvo nepaprastai įdo
mi ir iškilminga. Ji sutapo su parodos 
atidarymu Queenslando muziejuje. Po il
go, daugiau kaip du metus trukusio darbo, 
Eve Wicks atidarė išsamiai paruoštą pa
rodą, pavadintą “Refuge Under Southern 
Cross”. Queenslando muziejaus teatro 
salėje vyko iškilmingas Nepriklausomy
bės minėjimas. Mergaitės, apsirengusios 
tautiniais rūbais, įnešė tautinę vėliavą. Vi
si susirinkusieji giedojo Tautos himną. 
Brisbanės Apylinkės Valdybos pirmininkė 
Gaila Bagdon pasveikino taip gausiai 
susirinkusius lietuvių tautos palikuonis, 
atblokštus į šį tolimą kraštą. Ji trumpai 
apibūdino šios dienos reikšmę ir pakvie
tė vėliau aplankyti parodą, įrengtą mažes
nėje muziejaus salėje.

Queensland Parlamento švietimo ir 
kultūros ministrė Anna Bligh pasveikino 

visus lietuviškai “laba diena”. Ji sakė, kad 
jau prieš metus padėjo Eve Wicks gauti 
finansinę paramą šiai parodai įgyvendinti. 
Džiaugėsi įdomiais eksponatais, sakė, kad 
tai gražus įnašas į emigrantų gyvenimą 
Queenslande. Įsijungdami į Australijos 
kultūrinį gyvenimą, lietuviai neprarado 
meilės savo kraštui, bet atvėrė savo širdis 
ir naujam, juos priglaudusiam kraštui. 
Dėkojo už pakvietimą dalyvauti šioje 
šventėje.

Parlamentaras ir geras lietuvių draugas 
Gary Fenlon MLA taip pat pasveikino 
lietuviškai: “dėkoju už šią progą kalbėti 
lietuviškai”. Jis prieš porą mėnesių lan
kėsi Lietuvoje. Tūrėjo progos susitikti su 
Prezidentu Valdu Adamkum, dalyvauti 
Seimo sesijoje ir aplankyti daug įdomių 
vietovių Lietuvoje. Stebėjosi Lietuvos 
ekonominiais pasiekimais. Jis mato švie
sią mūsų Respublikos ateitį. Džiaugėsi 

Vilniaus bažnyčių gražumu ir aukšto 
meninio lygio bažnytiniais koncertais. 
Pasveikino Eve su puikiai ir skrupulingai 
paruošta paroda.

Šios dienos meninę dalį pradėjo p. 
Filomena Luckienė, padeklamuodama J. 
Degutytės poemą “Lietuvai”, kurios 
vertimas buvo išspausdintas programoje. 
Ekrane pasirodė tautinių šokių grupė 
“Žilvitis”. Filmuota jau prieš keletą metų. 
Visi dar jauni ir energijos pilni pašoko porą 
šokių.

Modernaus baleto šokėja Sally Wicks 
su partneriu Danh Crestini pašoko savo 
improvizuotą žemės šokį.

Šios šventės iniciatorė Eve Wicks- 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos - Kovo 
Vienuoliktosios - proga nuoširdžiai sveikiname visus 
Sydnėjaus ir apylinkių tautiečius.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Vaidyba

Puodžiūnaitė padėkojo visiems prisidėju- 
siems prie parodos paruošimo, už piniginę 
paramą (grants), gautą iš Queensland 
Government, City Council ir Australijos 
Lietuvių Fondo. Ypatinga padėka teko 
muziejaus direktoriui p. E? Galloway. Jo 
pastangomis paroda buvo profesionaliai 
įrengta ir sutvarkyta.

Apylinkės Valdybos pirm. Gaila Bag
don minėjimą užbaigė įteikdama gėles 
programos atlikėjams bei pakviesdama 
visus į parodos salę, o vėliau į lietuvių 
Namus linksmam pobūviui. Šventėje 
dalyvavo trys šimtai Brisbanės ir apylinkių 
lietuvių. ...

Regina Platkauskienė

Gimtadieniai Sodyboje
Isolda Poželaitė - Davis AM

Gražus sutapimas! Du mieli sodybiečiai 
gimė vasario 19 dieną, nors ir ne tais pačiais 
metais ir ne toje pačioje vietoje Lietuvoje. 
Tačiau įdomus supuolimas - abu gimė 
miestuose, prasidedančiuose su “K” raide 
- Kaune, tuometinėje laikinoje sostinėje, 
ir Klaipėdoje - mūsų šauniame uostamies
tyje. Pagal horoskopą jie priskiriami van
denio ženklui, nors jau ribojasi su žuvies 
ženklu. Pasidomėjus kokios vandenių 
savybės, pasirodo, kad jie yra: inteligentiš
ki, nuosekliai protaujantys, logiški žmo- 
nės.<Beįiji© «uri* irkitų -savybių:, yra dorį(> 
sąžiningi, lojalūs draugai, savarankiški, la
kios vaizduotės, kūrybingi bei psichiniai 
-intuityvūs žmonės. Vienų nuopelnai ir pa
siekimai išeina pastoviai į viešumą, kitų, 
daugiausiai surištų su menu ir tautodaile, 
pagarsėja per Lietuvių Dienų ir kitas 
parodas. O susumavus ypatybes, galima 
būtų tvirtinti, kad vandeniai siekia atlikti 
darbus “ad meliorem”

Sodybos vandeniai - Algis Kabaila ir 
Birutė Vaitkienė - abu turi aukščiau pa
minėtų bruožų. Švenčiant Algio jubiliejų 
ir Birutės gimtadienį, kaip kaleidoskope 
atsiveria jų nuveikti darbai:

Hlgis
Mūsų sodybietis Algis - labai atsipra

šau, kad mes jį taip savinamės, nors žinome, 
kad Canberra gal ir nelabai su tuo sutinka. 
Betgi, kaip sakiau, mūsų Algis iškopė į 
akademinę viršūnę Australijoje. Parašęs 
doktorato tezę NSW Universitete 1966 

Algimantas Kabaila (viduryje) su anūkėmis - Emmeline Dulhunty (kairėje) ir Annabel 
Dulhunty (dešinėje).

metais, jam buvo suteiktas Doctor of 
Philosophy in Engineering mokslinis laips
nis ir jis buvo paskirtas profesoriauti. Algis 
Kabaila yra pirmasis lietuvių kilmės pro
fesorius Australijoje. Jo oficialus rangas- 
Professor of University of NSW, Faculty 
of Engineering, School of Civil Engineering, 
Department of Structural Engineering, 
kuriai jis be ko kito ir vadovavo.

Jis pasižymėjo ir mokslo tiriamuose 
darbuose, parašęs “knygą apie ‘Statybinės 
Konstrukcijos Analizę’ ir rašė technikinėje 
spaudoje ‘Technikos Žodyje’... 1967m. 
buvo leidėjų (PLIAS) premijuotas už 

.straipsnius^ (Australijoslletuvių Metraš
tis, t.2, ps!377).

Algis Kabaila gausiai pasitarnavo lie
tuvybės baruose: jis yra įvairių ALB vykdo
mųjų veiksnių dalyvis ir pirmininkas; lie
tuviškų organizacijų steigėjas; PLB atsto
vas. Savo neblėstančios iniciatyvos dėka, 
jis, būdamas ALB Krašto Valdybos pirmi
ninku, 1977-1978 m. įsteigė Lietuvių Ben
druomenės Spaudos Sąjungą ir tapo jos 
pirmininku.

Algis Kabaila nesitenkina vien tik savo 
laisvalaikio aukojimu lietuvių išeivių la
bui. Jis jaučia pareigą reikštis ir pabaltie- 
čių veiksniuose bei politinėmis apžvalgo
mis lietuviškoje spaudoje. Todėl “1970 m. 
jis išrenkamas Australijos Baltų Tarybos 
pirmininku.” (ten pat). O “Mūsų Pastogėje” 
jis yra vienas iš nuolatinių politinių ap
žvalgininkų.

Be to, nereikėtų pamiršti, kad 1990m. 
Vytautas Landsbergis ir Kazimiera Pruns
kienė buvo jį paskyrę nepripažintu Lie

tuvos atstovu Australijai ir kad greitai po 
to Algis Kabaila buvo oficialiai paskirtas 
pirmuoju Lietuvos Garbės konsulu Aus
tralijoje. Netgi ir mūsų dvidešimt su vir
šum trukusios pirmosios nepriklauso
mybės laikais, Lietuva neturėjo diploma
tinių atstovų Australijoje.

1980m. PLB Valdyba apdovanoja jį už 
nenuilstamą veiklą Vilniaus Universiteto 
sukaktuviniu medaliu. 2003 metais Va
sario 16-osios proga Prezidentas Valdas 
Adamkus apdovanoja Algį Kabailą 
ordino “Už nuopelnus Lietuvai” karininko 
kryžiumi.

Algis turtingas neblėstančiomis gė
rybėmis. Turi mielą žmoną, šaunų atža
lyną ir pulkelį vaikaičių. O kūrybingumo 
tikrai netrūksta jų šeimose. Žmona Vida - 
tapytoja, sūnus Rimas - keturių knygų 
apie Australijos čiabuvius autorius, sesuo 
Elena - rašytoja, jos dukrelė Eglė Žižytė - 
poetė ir sūnus pianistas. Betgi ir bendruo
meninėje veikloje Algis turi pasekėjų: sū
nus Paulius reiškiasi Melbourne, o duk
terėčia Rasa Blansjar yra buvusi ALB 
Sydnėjaus Apylinkės vicepirmininkė.

Birutė
Mūsų miela kaimynė Birutė yra van

denio ženklo asmenybė, bet šiek tiek 
skirtingų ypatybių kaip Algis. Ji tyliai ir 
kultūringai dirba savo pamėgtus darbus: 
meniškai gražindama vaizdingas “Sody
bos” atšlaites ir sodelius, ausdama, 
siuvinėdama bei megzdama nuostabius 
darbus. Jos kūryba yra savita: tematikos 
atrankoje, kompozicijose, raštuose ir spalvų 
bei atspalvių pasirinkime. Pati dažydama 
siūlus augaliniais dažais, ji išgauna įvairių 
spalvų ir atspalvių derinius. Todėl jos 
kilimuose, gobelenuose ir kituose dar
buose, krenta į akis harmoninga spalvinė 
visuma.

Iš kur ji semiasi įkvėpimo? Matyt, iš 
pasąmonės gelmių jai nejučiomis išnyra 
įvairios formos bei simboliai, susiję su 
lietuvių tautodaile. Kaip kitaip galima 
suprasti jos gobelenų ciklą “Mano šeimos 
moterys”? Tai juk nėra portretai, bet 
kompozicijos iš simbolinių užuominų, 
kurios yra būdingos tam ar kitam šeimos 
nariui. Birutė yra intuityvi ir su gamta 
palaiko “artimus ryšius”. Todėl neretai jos 
kilimuose atsispindi svajingos lietuviškos 
ir australiškos gamtos išpjovos.

Kūrybingumas yra Birutės šeimoje 
įsišaknijęs; sesuo Meilė yra pasižymėjusi 
sodų, parkų planuotoja (landscape 
gardener), aprašyta australų spaudoje, o 
dukterėčia Irene Wellm tapytoja.

Į bendruomeninį darbą Birutė yra taip

For my father Algis on his 80th birthday 
By Milda Dulhunty, 

19 February 2005

THE SAME SEA

The never ending sea 
brought my fragile father 
to the country of my birth. 
Could he begin to guess the future 
he would forge with this beautifulyoung wife? 
With only their accordion and grit.
The impossible heat and the trees 
that he would fell.
Admirable is his fragility, 
formed into real strength.
Though it’s not this tree-sawing man 
turned professional.
Nor the computers he would rig 
to converse with each other.
Nor the political debates which would rage 
from hour to hour, TV channel to channel, 
yeartoyear.
No, I love him more deeply and more simply 
for he is my father and I know 
that he loves me.
He taught me to swim and to pray, 
[know each wave, each breath - 
will continue,
When neither of our hearts will beat.
The same love, the same sėa, 
neverending, never changing, 
with all our great, great grandchildren’s 
children’s, children forming castles 
on the same sand, by the same sea.

pat įsijungusi. Kaip dažnai ji puošia sce
nas, sales, mūsų seklyčią įvairiems ren
giniams ir tautodailės parodomis. Tai vis 
savo tautiečių labui, jų estetiniam pasi
grožėjimui.

Deja, tie toliai, toliai Australijoje nepa
lankūs platesniems šeimų subuvimams. 
Tačiau 2005 m. vasario 19 dieną, po ska
nių pietų, susirinko nemažai sveikintojų į 
“Sodybos” erdvią seklyčią atšvęsti Algio 
80-tąjį jubiliejų. Jų tarpe žmona Vida, 
dukrelė Milda su dukterimis Emmeline- 
Ginta ir Annabel-Vida, sesuo Elena su 
dukrom Rasa, Egle ir jų vyrais. O Birutės 
gimtadienį atšvęsti susirinko Vytautas ir 
sodybiečiai. Pakėlėme taures, palinkėjo
me “Ilgiausių metų”. Gražiai praskambėjo 
abi gimtadieninės dainos, nes kompanija 
buvo balsinga ir linksma. Buvo labai džiugu 
dar ir dėl to, kad vieton paskirų dovanų, 
Algio buvusiai Jėzuitų gimnazijai Kaune 
buvo surinkta AU $630. Gaila buvo atsi
skirti- lyg ir norėjosi dar pabuvoti... “dar 
tiktai dar...!”

Musų Pastogė Nr. 9, 2005.03.09, psl. 5
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Padėkime” KOVUI”
Gana greitu laiku Sydnėjuje turėtų 

įvykti sporto klubo “Kovas” metinis narių 
ir rėmėjų susirinkimas. Atrodo, kas čia
tokio svarbaus? Juk tokie susirinkimai jau 
vyksta daugelį metų. Kasmet išrenkama 
geresnė ar blogesnė Valdyba, o sportinin
kai - geriau ar blogiau - gyvuoja ir toliau. 
Tačiau paskutiniu metu, nematydami jo
kių sportinių “Kovo” pasisakymų ir net jų 
sportinių aprašymų metų eigoje, dažnas 
manęs paklausia, ar dar “Kovas” veikia, ar 
jis dar gyvuoja?

Ihip, jis ir veikia, ir gyvuoja, tik gal jau 
smarkokai sulėtinęs savo sportinį žingsnį. 
Tačiau paskutinėje Sporto Šventėje Mel
bourne buvo labai malonu matyti gana 
nemažą skaičių, ypač jaunųjų, koviečių. 
Merginos krepšininkės, kurios eilę metų 
buvo Australijos lietuvių čempionės, po 
ilgesnės pertraukos atgijo ir vėl tapo 
čempionėmis. Labai gražiai pasirodė ir 
jauniai krepšininkai: tiek berniukai, tiek 
mergaitės. Gražiai ir kovingai aikštėje žaidė 
ir vyrai. Atrodo, kad sportininkų Sydnė- 
jųje^a;,.tik kažkaip metų eigoje jie nėra 
tinkamai organizuojami ir suburiami. Kas 
kaltas buvo, nežinau, gal trenerių stoka, o 
gal pačio vadovo neryžtingumas, nors 
Valdyba atrodė buvo gera.

Užmirškim, kas buvo, ir žiūrėkim, kaip 
reikia dabar ateičiai agaivinti “Kovo” veik
lą ir didesnį jaunimo susibūrimą, nes artėja 
ir Pasaulio lietuvių sporto žaidynės, ir

Lietuvių meilė Rusijai ?
Dabartinėje Lietuvos spaudoje ne kartą pastebima, kad Lietuvoje atgyja ar stiprėja 

simpatijos Rusijai, kartais ir sovietinei praeičiai. Spausdiname ištraukas is dviejų vasario 
mėnesį pasirodžiusių kritiškų straipsnių. Prof. Leonidas Donskis apžvelgia 
bendrą padėtį, o “Veido” žurnalistas Audrius Bačiulis atkreipia dėmesį į rusiš
kos TV įtaką lietuviams žiūrovams. Red.

Prof. Leonidas Donskis
Pastaruoju metu nenumaldomai aiš

kėja faktas, kad daugelis lietuvių jaučia 
stiprią nostalgiją sovietinei rusų kultūrai. 
Aš'riekklbu a'pie'i’ntėl igentijos meilę aukš
tajai rusų kultūrai ar gilią simpatiją hu
maniškai ir šiltai moderniajai rusų kultū
rai - šiuo atveju kalba eina apie visai kitą 
reiškinį. Nepaisant to, kad nemaža Lietu
vos visuomenės dalis jau nebemoka rusų 
kalbos, kuri jai yra viso labo tik viena iš už
sienio kalbų, pakankamai daug lietuvių 
neįsivaizduoja savo gyvenimo be Rusijos 
televizijos ir popmuzikos. Pabrėšiu: ne be 
aukštosios rusų kultūros, o be rusiško pop- 
so ir „čemuchos“ - tad nepainiokime šitų 
dalykų.

Jei apie Lietuvą spręstame iš to, kaip 
kalba daugelis jaunų žmonių, kurie rusiš
kai keikiasi nepalyginamai dažniau ir 
atviriau nei sovietmečiu, kokia muzika 
garsiai skamba viešose vietose ar kokios 
laidos bei serialai rodomi per televiziją, 
kdkšffiasihisskonis ir kokia masinė kul
tūra dominuoja dabartinėje Lietuvoje, 
išvados būtų niūrios - visa tai išvis nieko 
bendra neturi su europietiškomis reali
jomis ir primena net ne Rusijos didmies
čius, o jos priemiesčius ir gūdžią provinciją.

Net antropologams ir etnografams bū
tų nelengva paaiškinti, kaip ir kodėl Lie
tuvos komerciniai televizijos kanalai šian
dien su tokiu pasisekimu gali transliuoti 
rusų „čeriiuchą“ - filmus apie nusikaltė
lių pasaulį ir jo visagalybę nūdienos Ru
sijoje. Lygiai taip pat sunku suvokti, kaip
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Kas - kur - kaip?
Sporto Šventė Brisbanėje.

Antanas Kiek man yra žinoma, dabartinis
Laukaitis “Kovo” pirmininkas (darboar asmeniniais

reikalais) ilgesniam laikui yra išvykęs iš 
Sydnėjaus ir Valdyboje negalės būti. Kiti
Valdybos nariai yra čia, tačiau jau dabar 
reikia galvoti, kas geriausiai galėtų vado- 
vauti “Kovui”. Mano manymu ir siūlymu, 
tai turėtų būti kad ir veteranas4sportinin- 
kas, turintis sportą mėgstančių vaikų. Tik
jam bus įdomu, kad klubas, jo vaikai ir jų 
draugai gerai gyvuotų. Labai gražiai veikia 
Sydnėjaus skautai. Manau, kad jų gretose 
yra daug buvusių sportininkų ir net va
dovų. Skautai tikrai nesubyrės ir nenuken
tės, jei kuris iš jų įsijungtų į sportininkų 
eiles ir tuo pačiu pritrauktų sportą mėgs
tančių jaunųjų skautų. Pagalvokit apie tai 
skautai - sportininkai.

Dar visai neseniai labai gražiai Syd
nėjuje sportininkams vadovavo buvusi 
žymi sportininkė, kuri, gaila, dabar išsikė
lė gyventi toliau nuo Sydnėjaus. Jau keli 
metai labai gražiai sporto klubui “Vytis” 
vadovauja moteris iš Adelaidės. O kodėl 
gi nepabandyti ir Sydnėjuje rasti moterį, 
kuri galėtų gražiai sujudinti mūsų lietuviš
kąjį sportinį gyvenimą. Aš manau, kad to
kia moteris yra ir pas mus. Tai buvusi 
Krašto Valdybos pirmininkė, kuri savo iš
skirtinius sugebėjimus parodė vadovau
dama Australijos lietuviams. Šiuo metu 
kuriam laikui ji nuo tų darbų atostogauja 
ir manau, kad turėdama labai gerą ir daug 
žadantį krepšinio žaidėją - savo sūnų, vy
ro, o taip pat Valdybos ir mūsų sporto ve
teranų padedama galėtų vėl pilnai atgai
vinti buvusį galingą ir garsų “Kovą”.

Aš kviečiu ateinančio metinio susirin
kimo metu kuo daugiau koviečių vetera

milžinišką populiarumą gali įgyti rusų 
laida „Okna“ (“Langai“), sukurpta pagal 
skandalų ir visokių primityvių viešo tar
pusavio santykių aiškinimosi pavyzdžius. 
Tiesa, ne ką lengviau suprasti, kaip Lais
vės alėjoje Kaune gali atsirasti „Metelica“ - 
to nebūta net sovietinėje Lietuvoje.

Rusija puikiai jaučia ir meistriškai 
išnaudoja šitą lietuvių kultūrinę nostal
giją. Įdomu, kad koja kojon su iš Vladi
mir Putin Rusijos sklindančia atvira 
nepagarba Baltijos šalims atkeliauja ir 
pastangos įtvirtinti šių šalių buvimą Ru
sijos informacinėje zonoje. Deja, tai jau 
yra pasiekta, todėl neverta stebėtis, kad 
Sovietų Sąjungą garbinančios restaura- 
cinės propagandos skleidimas ir atviras 
istorijos perrašinėjimas yra skleidžiamas 
per Kremliaus finansuojamą televizijos 
kanalą Latvijoje. Tai - skandalingas dalykas, 
į kurį žaibiškai reaguotų ir kurio niekada 
netoleruotų jokia save gerbianti šalis. Bet 
Lietuvoje buvo viso labo tik pasipiktinta 
istorijos iškraipymais (nei daugiau, nei 
mažiau - idėja, jog nebuvo jokios Lietuvos 
okupacijos), o po to viskas liko po senovei.

Todėl pats laikas atsikvošėti mūsų 
politikams ir atmesti svaičiojimus apie 
tiltinę Lietuvos funkciją. Ne mes tarpinin
kaujame tarp Rusijos ir Vakarų (tai - 
iliuzija, saviapgaulė ir juokinga aroganci
ja), o Rusija siekia tapti tarpininke tarp 
Vakarų ir silpnosios ES bei NATO gran
dies, t.y. savo buvusių teritorijų. Sykiu 
Rusija Vakarams siekia primesti savąją 
XX a. istorijos interpretaciją bei tarptau
tinių santykių modelį. Vienas iš pastarojo 

nų, rėmėjų ir tėvų atvykus į jį, pasisakyti 
svarbiais šio Klubo ateities klausimais.

Kaip gydė dantis senovėje
Net ir dabar mes žinome, kad dantų 

skausmas yra pats nemaloniausias ir 
skausmingiausias. Senovėje lietuviai ir vi
si kiti ieškodavo įvairiausių būdų, kaip tą 
skausmą numalšinti. Vilniaus universiteto 
profesorė Irena Balčiūnienė yra išstudija
vusi Lietuvos odontologijos istoriją ir pla
čiai aprašiusi.

Senovėje lietuviai dantų skausmą mal
šindavo visokiomis priemonėmis: kmynų 
sėklomis, kerpėmis, džiovintomis dilgė
lėmis, ąžuolo žieve, cinamonu, krienais, 
česnaku, rūkytomis drignėmis ir kitais 
augalais, arba leisdavo prie danties pri
sisiurbti dėlėms, krapštydavo dantį džio
vinta kurmio letena, dėdavo ant danties 
skruzdėlių šlapimą, žvirblio mėšlą, sacha
riną. Dar krapštydavo surūdijusia karsto 
vinimi arba net patrindavo dantį su nu
mirėlio pirštu, mažąjį pirštą apvyniodavo 
raudonu siūlu ir į skudurėlį įdėtu česnaku. 
Kaip ir daugelis kitų, lietuviai tikėjo, kad 
pelė turi ypatingą galią dantims, nes jų 
dantys yra labai geri. Net ir dabar, kai vaikui 
iškrenta dantukas, tai dažnai jį meta pelei 
ir sako: “imk šį mano kaulinį ir pelyte duok 
man geležinį”. Įvedus krikščionybę buvo 
manoma, kad dantų skausmą gelbsti šv. 
Apolonija, kurios statulos ir dabar stovi 
Lietuvos bažnyčiose, nes lietuviai ją laikė 
dantų skausmų globėja, o dantų gydytojai 
ją laikė savo patrone. Pagal prof. J. Balčiū
nienę, Aleksandrijoje beveik prieš 2000 
metų gyveno viena labai graži moteris 
Apolonija. Ji buvo giliai tikinti krikščionė. 
Aleksandrijos magistras liepė ją suimti ir 
pririšus prie lentos sudeginti, jeigu ji ne
atsisakys krikščionybės. Jai atsisakius tai 
padaryti, buvo sumušta, išrauti visi dantys 

komponentų yra antiamerikanizmu per
smelkta daugiapolio pasaulio idėja.' " “

Kad ir kaip būtų, pats laikas konstatuo
ti šią padėtį ir ryžtingai keisti ją. Idant 
buvusiam kaliniui netektų dar daugelį me
tų su niekuo taip gerai nesijausti kaip su 
kalėjimo viršininku.

Audrius Bačiulis
Nors Lietuva jau netrukus minės savo 

pirmąsias visateisės narystės NATO ir 
Europos Sąjungoje metines, tik kas dešim
tas mūsų šalies gyventojas sugebėtų susi
kalbėti su naujaisiais sąjungininkais ir ki
tais Europos Sąjungos piliečiais. Tuo tarpu 
su buvusios Sovietų Sąjungos, iš kurios 
glėbio ištrukome prieš penkiolika metų, 
gyventojais bendrą kalbą nesunkiai rastų 
net trys ketvirtadaliai lietuvių.

Šiuos Lietuvai negailestingus faktus 
prieš savaitę parodė Švietimo ir mokslo 
ministerijos bei Pilietinės visuomenės ins
tituto surengta apklausa. Pasak jos, 77% 
apklaustųjų nurodė gerai kalbantys ir su
prantantys rusiškai, 10% - angliškai. Kitas 
dvi populiariausias ES kalbas - vokiečių ir 
prancūzų - moka atitinkamai 3% ir 1% 
Lietuvos gyventojų. Rusų kalbos visiškai 
nemoka tik 4% apklausos dalyvių, tuo tar
pu nė žodžio angliškai nesuregztų net 56 
%, vokiškai — 72%, prancūziškai - 90% 
piliečių. Artimiausių kaimynų lenkų kal
bos visai nemoka 66% lietuvių.

Matant tokius apklausos rezultatus 
peršasi tik viena išvada: vidutinis statis
tinis lietuvis su kitu tokiu pat statistiniu 
europiečiu bendros kalbos neras ne tik 
todėl, kad išpažįsta skirtingas vertybes, 
bet ir dėl to, jog paprasčiausiai nesugebės 
susišnekėti. Apie kokią integraciją į 
Europos Sąjungą tuomet galima šnekėti?..

Šiandieną jaunimas rusų kalbą vėl 
moka kelis kartus geriau nei anglų. Atsa
kymą, kodėl įvyko šie pokyčiai, nesunku 
rasti. Būtent jau minėtais 2000-aisiais, kai 
Lietuvoje užaugo pirmoji geriau anglų nei 

ir jau buvo ketinama mesti į ugnį, tačiau ji 
paprašė, kad ją atrištų ir leistų pasimelsti. 
Pasimeldus ji pati puolė į ugnį ir šaukė, kad 
jei kam skauda dantis, ištartų jos vardą ir 
skausmas nurims. Dar ir dabar vasario 9- 
oji laikoma Apolonijos diena. Ji buvo pa
skelbta šventąja. Senovės lietuviams dantų 
pagalbą teikdavo burtininkai, žolininkai ir 
įvairūs dantų traukėjai. XV - XVII a. ypač 
buvo vertinami burtininkai, kurių paslaugo
mis naudodavosi tiek varguomenė, tiek ir 
aukštuomenė. Pvz. XVI a. viduryje sunkiai 
susirgus Lenkijos - Lietuvos karalienei Bar
borai Radvilaitei, gydyti buvo pakviesti bur
tininkai iš Vilniaus. Viduramžiuose svar
biausi dantų gydytojai buvo barzdaskučiai, 
vadinami “cirilnikais”. Jie buvo susivieniję 
į cechus. Istorijoje minimas vienas to lai
ko įžymiausias barzdaskutys Matas. Jie 
mokėsi ne vienus metus ir turėjo laikyti 
anatomijos, patologijos, chirurgijos, farma
kologijos egzaminus. Jie mokėjo statyti 
taures ir klizmą, nuleisti kraują, masažuoti, 
sutvarkyti pūlinius, gydyti išbėrimus, kaulų 
lūžius ir venerines ligas, taip pat traukti 
dantis. Jie traukė dantis net karaliui Žy
gimantui Augustui. Prie namų, kur jie gy
veno, kabojo jų verslo ženklas - didelė 
varinė lėkštė. Įdomu, kad to laiko barzda
skučiai labai smarkiai konkuravo su pir
tininkais, kurie be kita ko irgi traukdavo 
dantis, nors įstatymai draudė jiems tai 
daryti. 1781 m. Vilniaus universitete įstei
gus Medicinos fakultetą, barzdaskučių 
cechai pradėjo nykti ir į Vilnių atėjo dirbti 
tikri dantistai, nors Lietuvos kaime dar 
buvo gydoma senais metodais. Dantis dar 
traukdavo kalviai paprastomis replėmis 
arba namų darbo dantų trauktuvu, panašiu 
į raktą. Šiandien dantų gydymas Lietuvoje 
yra labai modemus ir dantų gydytojai turi 
pačius moderniausius pasaulyje kabinetus 
ir naudoja naujausius gydymo metodus.

rusų kalbą mokanti karta, šalies televizi
jos, rinkoje atsitiko esminis įyy^^Bąl- 
tijos televizija” ėmė rodyti “Mentus”, pirmą 
rusišką serialą, ne įgarsintą lietuviškai, o 
tik su lietuviškais subtitrais.

Po didelio pasisekimo sulaukusių 
“Mentų” buvo “Spąstai pelenei”. Vėliau į 
varžybas įsitraukė ir kitos televizijos (iš
skyrus nacionalinį transliuotoją). Lietuvos 
žiūrovai buvo supažindinti ir su kitais 
rusiškais kriminaliniais “šedevrais” - 
“Žudanti jėga”, “Brigada”, “Peterburgo 
banditai”, “Jo vardas Baronas”, “Fenikso 
pelenai”, “Lietuviškas tranzitas”. Įkandin 
jų pasirodė ir Rusijos “specnazo” “didvy
riškus žygius” Čečėnijoje šlovinantis “Vy
riškas darbas” ar melodrama iš “naujųjų” 
rusų gyvenimo “Maša Berezina”.

Greta rusiškų TV serialų per lietuviš
kas televizijas imta nuolat rodyti ir meni
nius filmus. Jau minėta “Baltijos televizi
ja” ketvirtadienį netgi paskelbė Naujojo 
rusų kino diena. Rusiška televizijos pro
dukcija lietuviškuose kanaluose atvirai 
nustūmė į šoną vakarietiškąją. Tuo metu, 
kai rusiški serialai rodomi geriausiu ete
rio laiku ir vėliau kelis kartus kartojami, 
tokie pasaulinį garsą pelnę JAV gamybos 
serialai, kaip “Sopranai” ar “Septynios 
pėdos po žeme”, buvo nustumti į menkai 
žiūrimą naktinį laiką. Visame pasaulyje 
populiarus “Skydas” dabar apskritai 
rodomas sekmadienio naktį, kai jį žiūrėti 
gali nebent fanatikai ar žmonės, kuriems 
pirmadienį nereikia eiti į darbą.

Dar vienas įdomus pavyzdys - LNK 
rodoma rusiška pokalbių laida “Okna”. 
“TNS Gallup” atlikti TV auditorijos tyri
mai rodo, kad ši yra antroji pagal populia
rumą pokalbių laida Lietuvoje (ją žiūri 
13.7% žmonių). Vadinasi, rusų kalbos, 
televizijos padedami, mes mokomi jau 
penkti metai, tuo tarpu ES kalbų televizijos 
mums mokytis nepadeda, nes tokių 
subtitruotų laidų nėra. □
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“Ir dar valandėlė...”
Konstancijos Bražėnienės ir Mindaugo Bražėno laiškai iš Lietuvos, 

Rytų Vokietijos ir Sibiro 1944 -1966
Sudarė: Nijolė Bražėnaitė-Paronetto 
Redaktorė: Daina Parulskienė 
Dailininkas: Kunotas Vildžiūnas 
Leidėjas: Dialogo kultūros institutas, 
Vilnius, 2004
Knygos kaina: nepažymėta
Knygos pavadinimas apibūdina jos tu

rinį: laiškai iš trijų skirtingų vietovių. Keli 
jų yra Mindaugo Bražėno ir kitų asmenų, 
bet didžioji dalis, net 325 laiškai Kons
tancijos Bražėnienės rašyti savo dukroms 
Vidai Vaitiekūnienei - Melbourne ir 
Nijolei (Niliūtei) Bražėnaitei-Paronetto bei 
sūnui Algimantui Bražėnui, JAV. Kaip 
žinia,. Konstancija Bražėnienė parašė virš 
500 laiškų, bet jų tik dalis, ir tie patys 
sutrumpinti, buvo spausdinti 295 puslapių 
knygoje. Joje yra du įvadai: laiškų leidybos 
priežasčių paaiškinimas ir Bražėnų šeimos 
vinjetė. Nuo 259 iki 291 puslapio yra įta
kingų JAV valdžios pareigūnų laiškai, jų 
tarpe ir vice-prezidento Richard Nixon. Jie 
visi rūpinosi Konstancijai Bražėnienei gauti 
leidimą išvykti pas savo vaikus į JAV. Be to 
yra ir iš Kauno geto išgelbėtų asmenų laiš
kai. Knygoje yra 9 nuotraukos ir 2-iejų 
Konstancijos Bražėnienės apdovanojimo 
dokumentų fotokopijos: Izraelio Teisuolių 
Medalis, prancūzų ir hebrajų kalba 1985 
m. ir LR Prezidento Žūvančiųjų Gelbėjimo 
Kryžius, 2000 m.

Iš dokumentų ir laiškų taip pat pa
aiškėja, kad K. Bražėnienės vardu yra 
pasodintas medelis Teisuolių alėjoje ant 
Prisiminimų kalno Jeruzalėje ir kad jos ir 
sūnaus Mindaugo Bražėno iš Kauno geto 
išgelbėti vaikai Aleksandras Gringauzas ir 
Sarah (Kotrinėlė) Shillingowski-Cape- 
lovitch kreipėsi į LTSR prezidentą Justą 
Paleckį duoti leidimą K. Bražėnienei iš- 
vykti pas savo vaikus gyvenančius Vaka
ruose. •

“Tie vaikai (Aleksandras ir Sarah - 
Kotrinėlė) būtų man Dievo dovana, kuri 
mane išgelbėtų iš šios nesąmonių aplin
kos. Gal tų nekaltų vaikų prašymas bus 
išklausytas už gyvybės išgelbėjimą.”

(p. 222,1965 balandžio 6)
Skaitytojai perskaitę knygą supras, 

kokios Golgotos kelius turėjo pereiti 
Bražėnienė ir asmenys, besirūpiną jos 
išvykimu iš komunistinio “rojaus”, kol 
buvo gautas leidimas, užsienio pasas ir viza. 
Skaitytojus sudomins ir tikroji leidimo 
priežastis. O laiškų autorė labai blaiviai 
apibūdina savo padėtį:

“Kai apsvarstau savo padėtį, nerandu 
priežasties, kuri neleistų manęs pas vaikus, 
ir net būtų žiauru. Jokių nusikaltimų nesu 
padariusi, nei prieš kitus esu veikusi. Jei 
mano giminės yra kam kenksmingi, tai kuo 
aš kalta? Kraujo giminių, išskyrus jus, aš 
neturiu, o sesuo (Veronika Karvelienė, I.D.) 
mirusi, o apie kitus nieko nežinau. Jokio 
turto neturiu, gyvenu iš vaikų siuntinių, esu 
sena ir ligota.” (p. 91,1958 rugpjūčio 3)

Konstancija Bražėnienė iškentėjo 
septynerius tremties metus Sibire, nuo 
1949 m. iki 1956 m. Juos praleido Baikalo 
ežero, Olchono saloje, mažame Chužyro 
miestelyje. Tačiau nors ir gavo leidimą 
grįžti Lietuvon, bet nebuvo reabilituota, 
neturėjo teisės gauti pensiją nei atgauti bent 
dalį savo nekilnojamo turto. Ar galima 
įsivaizduoti kaip tokiai, nuo tremties 
nedateklių ir priespaudos paliegusiai ir 
prieš amžių pasenusiai 64-rių metų mote
riai, reikėjo gyventi Lietuvoje? Prisiglausti 
prie giminių ir draugų - taip. Betgi, ir pas 
juos negali ilgėliau “svečiuotis”:

“Man prisiimti daug gražių drabužių... 
sau pasisiuvau tik būtiniausius drabužius. 
Visą kitą reikėjo parduoti, arba tiesiog 
gabalu medžiagos mokėti. Kadangi savo 
kampo neturiu, reikia gyventi per kelias

vietas ir visur mokėti.Už tai daug ir kai
navo.” ( p. 123,1959 spalio 25)

Tad jai teko kilnotis iš vietos į vietą, 
užsimokėti už kampelio nuomą, maistą, 
vaistus ir, svarbiausiai, nepasiduoti vis 
dažnėjančiam širdies nepakankamumui - 
sutrikimui ir kitoms ligoms? Tad kas jai 
padėjo dešimt metų kantriai gyvuoti ir 
nepasiduoti pesimizmui vis gaunant 
neigiamus išvykimo atsakymus, arba 
atsakymų negaunant? Dvasios atspara ir 
tikėjimas į Dievo gerumą, gaivinama vilties 
savo dvi dukras ir sūnų dar kartą pamatyti. 
O Konstancijos Bražėnienės vaikų ma
terialinė pagalba išgelbėjo jos gyvybę. 
Siuntinių virtinės plaukė iš JAV ir iš 
Australijos. Siuntiniai ateidavo po keturių 
mėnesių ir dar ilgesnio laiko. Vieni buvo 
neišplėšti, kituose trūkdavo daiktų, o vie
nu atveju vakarietiškos prekės buvo pa
keistos į sovietines - ir... stebuklų stebuk
lai... siunčiamų daiktų sąrašas visiškai 
atitiko prekes!

Iš Bražėnienės prašomų daiktų pragy
venimui ir tarp eilučių praslydusių įžval
gių nuotrupų, akivaizdu, koks skurdus 
buvo tuometinis Lietuvos žmonių gy
venimas. Pavyzdžiui: daktarė prašo Bra
žėnienės stetoskopo. Mat tai deficitinė 
prekė. Daktarai negali prirašyti apkurs- 
tanČiam ligoniui klausai pagerinti apa- 
ratuko - tad įrodinėja, kad jis nereikalin
gas. Net ir skustuvėliai, adatos ir siūlai 
deficitinės prekės! Matyt, paprasto pilie
čio gyvenimo lygis buvo nekoks. Aišku, tai 
nelietė pareigūnų ir kitų privilegijuotų 
partijos narių, kurie turėjo teisę apsipirk
ti specialiose krautuvėse.

Nors Bražėnienė negalėjo savo laiš
kuose atvirai kritikuoti politinę ir sociali
nę krašto tikrąją padėtį, bet jįnebijojo jos 
netiesioginiai apibūdinti:

“Mūsų šalyje praėjo revoliucinės šven
tės.. .Iš vienos pusės, buvo graži eisena. Iš 
kitos gi pusės, nemalonus vaizdas, kai eilės 
žmonių stovi eilėse prie duonos.”

(p. 192, 1963 lapkričio 10)
Konstancija Bražėnienė parašė virš 500 

laiškų, nuo pirmo laiško iš Kauno, be datos, 
iki paskutinio 1966 gegužės 1 dienos irgi 
iš Kauno, prieš išvykstant į vakarus. Žinant 
kaip lėtai paštas ėjo iš tuometinės LTSR, 
Bražėnienė labai dažnai rašė savo duk
roms ir sūnui. Matyt, ne visi laiškai pasiek
davo adresatus:

“Ib ir Nijolė skundžiatės, Kad jau seniai 
iš manęs negaunate laiškų. Iki rugsėjo 20 
d. rašiau Jums kiekvieną savaitę.”

(p. 123,1959 spalio 24)
Laiškais ji gi kalbėjosi su savo vaikais 

ir perdavė jiems savo motinišką meilę ir 
rūpestį, retkarčiais pamokydavo, primin
davo doro krikščionio ir moraliniai tie
saus žmogaus prievoles. Ji brangino iš
simokslinimą ir skatino juos siekti moks
lo viršūnių.

Bražėnienė buvo karšta Lietuvos pa
triotė ir ragino savo vaikus tokiais būti. Be 
to ji buvo giliai tikinti moteris, kuri labai 
pergyveno savo tautos moralinių dorovių 
pašlijimą, kaip ji tai suprato. Nestokoja ji 
ir idealistinių polėkių, kurie tėvynę my
lintiems jos vaikams artimi, nors realybėje 
vargu ar įgyvendinami:

“Toks jau mūsų tautos likimas.Tenka 
blaškytis po visą pasaulį. Rodos, kaip būtų 
gera, jei visi mūsų tautiečiai susirinktų į 
brangią tėvynę ir gyventų kaip tikri savo 
krašto piliečiai, kad ...mestų visus ginčus, 
rietenas, kokios pakraipos ar pažiūrų jie 
bebūtų, ir visi pirmoje vietoje jaustųsi 
lietuviais.” (p. 233,1965 spalio 3)

Taip. Iki būtų idealu!

Isolda Poželaitė-Davis AM

Relirun is susikaupimas Sydnėjuje
Kaip buvo skelbta spaudoje, Sydnėjaus 

lietuviams pravesti rekolekcijas iš Lietuvos 
atvyko pranciškonas kun. Julius Sasnaus
kas OFM. Jį atlydėjo Melbourne lietuvių 
kapelionas kun. Algis Šimkus. Vasario 25 
dieną svečiai apsistojo pas Zitą ir Praną 
Andriukaičius Cabramatoje ir aplankė 
lietuvius ligonius, globojamus St. Sergius 
rusų globos namuose. Po susitikimo su 
seneliais, išvyko pas Mariną ir Laurie Cox, 
kurie maloniai sutiko priglausti mūsų 
brangius svečius.

Šeštadienį, vasario 26 dieną, vyko 
rekolekcijos. 14 vai. - išpažintys, šv. Mi
šios ir pamokslas. Gaila, kad apsilankė 
toks mažas skaičius tikinčiųjų pasiklau
syti Sibiro taigose nesušalusio kun. Juliaus 
Sasnausko OFM. Nors karts nuo karto vis
kalbama, kad mums reikia lietuvio ku
nigo, kodėl savo žodžius nepatvirtinti 
akcija?

Sekmadienį , vasario 27 d., prieš šv. 
Mišias dar klausyta išpažinčių. Šv. Mišias 
koncelebravo abu kunigai. Užbaigiamąjį 
pamokslą pasakė misionierius kun. Julius 
Sasnauskas.

Į pamaldas buvo iškviesta Sydnėjuje 
gyvenanti Deidre Atthey, kuri prieš 25 
metus priklausė “Friends of Prisoners” 
draugijai ir buvo parašiusi 35 laiškus jau
nam studentui Juliui Sasnauskui, įkalin
tam Sibire. Mišių eigoje ji su broliu Pat
rick Lewis atnešė auką ir, pasibaigus 
pamaldoms, prie altoriaus buvo prista
tyta parapijiečiams. Čia jai buvo įteiktas
“Certificate of Appreciation”, po kuriuo 
pasirašė pats Julius Sasnauskas ir Parapijos 
Komiteto nariai.

Po pamaldų Sydnėjaus moterų suneš
tinių užkandžių dėka, Parapijos salėje vy
ko malonus susitikimas ir pasikalbėjimas 
su svečiu kunigu Julium Sasnausku. Pa
klaustas, kaip su juo elgėsi tuomet Vilniaus

Nauji potvarkiai katalikų 
bendruomenėje

Sydnėjaus Dėtuvių Katalikų Parapijos 
Komitetas susitiko su kardinolo Pell 
Generaliniu vikaru kancleriu Mons. Brian 
Rayner. Kancleris pasidžiaugė, kad 
lietuviai susirado kunigą, tinkamą patar
nauti Lietuvių Bendruomenei. Ibo pačiu 
priminė, kad atsižvelgiant į šių laikų kai 
kurių kunigų nusižengimus moralinėje 
srityje, teko įvesti naujus įstatymus - 
reikalavimus iš kunigų, atvykstančių iš 
užsienio ir net iš kitos vyskupijos. Šis 
pranešimas originalo kalba:

“As I am sure you will understand, 
given changes to N.S.W. law over the past 
few years, the Chancery Office now has 
the responsibility to ensure that all clergy 
who minister within the Archdiocese 
have completed Child Protection 
screening documentation. In addition, 
all clergy must possess the “Faculties” 
(i.e. the formal licence) of theArchbishop 
of Sydney before they may commence any 
ministerial activity here”

Detuviškai paprastoje kalboje reiškia 
(laisvu vertimu): “atvykstantys kunigai į

Lietuvių kultūrines veiklos tęstinumas Australijoje 
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Dėtuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 

pajamų mokesčio (Tax deductible)

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 

Foundation Ine. 44 - 50 Errol St, North Melbourne, Vic. 3051. 
TUrint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tek (03) 9578 4319.
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Deidre Atthey iš Mosman, NSW, parašiu
si 35 laiškus į Sibirą Juliui Sasnauskui 
kalėjime. Antano Kramiliaus nuotr.

kalėjime, atsakė, kad tarp rusų sargybinių 
buvo (labai gaila) ir du lietuviai. Vienas - 
pusėlenko-žydo, kitas-Juozas buvo patys 
bjauriausi. Išvežimo į Sibirą dieną vienas 
rusas Juliui atidavė savo pusryčius. Tos 
dovanos kun. Julius neužmiršo iki šiol. Štai 
ką reiškia kąsnis duonos išbadėjusiam!

Buvo galima įsigyti Lithuanian Studies 
Society išleistą knygą anglų kalba, kurioje 
išspausdinti buvusių politinių kalinių N.- 
Sadūnaitės, kun. A. Svarinsko, Juliaus 
Sasnausko ir kitų atsiminimai. Knygų ga
lite įsigyti pas Antaną Kramilių - nesigai-
lėsite.

Esame dėkingi kun. Algiui Šimkui, 
kuris savo automobiliu vežiojo svečią mi-
sionierių po Australiją. Dėkojame visiems 
ir visoms, ypač Marinai ir Laurie Cox 
šeimai, kurie taip nuoširdžiai globojo 
kunigus Sydnėjuje.

Antanas Kramilius

NSW turi atsivežti pažymėjimus iš savo 
vyskupo, įrodančio, kad jis yra įšventin
tas ir turi teisę laikyti mišias, klausyti* 
išpažinčių, laidoti ir t.t.”

Bendruomenės per vietinius klebonus 
turi iš anksto informuoti Arkivyskupijos 
kanclerį apie atvykstantį kunigą ir datą.

Buvo kalbėta apie .lietuvio kunigo 
pasikvietimą į australų parapiją ir tuo pa
čiu patarnauti lietuviams.

Sąlygos: kunigas turi pasižadėti dirbti 
Australijoje mažiausiai penkerius metus 
australų priežiūroje ir, žinoma, laisvai kal
bėti angliškai.

Pasikviesti klieriką studijuoti į Austra
lijos Kunigų Seminariją? Kas mokės už 
mokslą? Maždaug 50,000 dolerių. Ibo 
pačiu klierikas turi mokėti angliškai.Kas 
privertė įvesti aukščiau minėtus reikala
vimus? Gi buvo atsiradę kunigų “visai ne 
kunigų”, kurie pradėjo uždarbiauti kaip 
kunigai. Kiti kunigai ir vienuoliai pa
traukti teisman už moralinius nusikal
timus su vaikais...

A. Kramilius
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Kviečiame linksmai praleisti popietę!
Skaitysim Hugustino Griciaus komediją

PKLKRG7T
Paruošė - Onutė Maksvytienė
Dalyvauja - J. Barila, N. Bartkuvienė, J. Dambrauskienė,

A. Danušaš, G. Gakas, J. Gakas, M. Karpayičienė, A. Kramilius, 
O. Maksvytienė, V Ratkevičius, V Šliogeris.

Gitara gros- Edis Barila. >
Garsas - Kęstutis Ankus.
Popietė įvyks sekmadienį, kovo 13 dieną, 2 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių

Klubo (Bankstown) apatinėje salėje.
Bibliotekos Bičiulių Būrelis

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

PATIKSLINIMAS
“M.P.” Nr.8,6 psl. tūpusiame Antano Laukaičio straipsnelyje “Alaus festivalis Vo

kietijoje” minimas jo pusbrolis Arūnas Laukaitis baigė medicinos mokslus ir dabar dirba 
Augsburge. *•':' ' Red.

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

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

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

Sydnėjaus Lietuvių Klubas kVlBCicl 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.

Didįjį Penktadienį, kovo 25 dieną, ir 
Velykų Sekmadienį, kovo 27 dieną, 
Klubas bus uždaiytas.

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. ' (5^

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

Paroda “Refuge Under Southern Cross
Prieš įeinant į parodos salę, žiūrovus 

pasitinka lietuviškais suvenyrais išpuošti 
langai. Gintaro dirbiniai, tautiniai rūbai, 
juostos, skauto Vyčio uniforma su iš
pjaustyta medžio lazda, keletas senų 
medinių lagaminų, atkeliavusių iš Vo
kietijos stovyklų.

Nuotraukos iš pirmųjų dienų Australi
joje, nendrių kirtėjai tolimame Queens- 
lande. Ant salės sienų iškabintos lietuvių 
šeimų nuotraukos, jų istorija. Per dvejus 
metus Eve aplankė beveik kiekvieną šei
mą. Fotografavo, filmavo, rinko senas 
nuotraukas, į juostą įrašė vyresniųjų žmo
nių prisiminimus, jaunosios kartos po-

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

99

žiūrį į jų lietuviškas šaknis, kultūrinį ir 
religinį lietuvių gyvenimą išeivijoje.

Kiekvienos šeimos istorija ir nuo
traukos meniškai išdėstytos ant atskirų 
lentų ir yra lengvai prieinamos pasižiū
rėti. • '•*

Ne vienas brisbanietis nubraukė ašarą, 
pamatęs savo jaunystės nuotraukas. Įdo
mių suvenyrų išdėstyta ant stalo. Kauno 
universiteto studijų pažymėjimai, seni 
vestuvių metrikai, senos maldaknygės ir 
daugiau mums brangių prisiminimų. Prie 
durų yra svečių knyga su komentarais. 
Paroda veiks iki kovo 20 dienos.

Regina Platkauskienė

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Paremti nukentėję nuif cunaniifi
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija Ine., suprasdama cunamio 

nelaimės ištiktuosius, per Australijos Raudonąjį Kryžių nukentėjusioms paaukojo $1000. 
(Pakvitavimas Nr. 367937).

SLMSG Draugijos Valdyba

a.a. Jono Meiliūno atminimui 
vietoj gėlių aukojo:

$25 - J. Balčiūnas ( $3505 )
a.a. Stasio Seduikio atminimui

vietoj gėlių aukojo:
$25 - J. Balčiūnas ( $3530 )
a.a. Stasio Sikorskio atminimui
$20 Z. Pranckūnienė ( $570 )
Valdybos vardu dėkoju už aukas.

Audrius Balbata, ALF iždininkas

ii’ •
Aukos “Musų Pastogei”

1
P. Armonas NSW $ 15.00 G. Baltutytė VIC $ 5.00
Ą. Kataržis NSW $ 5.00 A. Urbonavičienė VIC $ 35.00
M. Tamašauskas VIC $ 15.00 O. Meiliūnienė NSW $ 15.00
R. Lapinskas NSW $ 65.00 F. Luckienė QLD $ 15.00
A. Vaičaitis VIC $ 10.00 M. Griškaitienė NSW $ 50.00
M. Didžys VIC $ 20.00 A. Šidlauskas NSW $ 5.00
E. & A. Laugaliai VIC $ 20.00 T. Sturaitienė Lietuva $ 70.00
J. Mitkienė Qld $ 10.00 A. Stupuras VIC $ 10.00
G. Jokubaitienė VIC $ 5.00 V. ir R. Mataitis NSW $ 5.00
J. Juška VIC $ 5.00 B. Malinauskas QLD $ 5.00
Z. Poškaitis VIC $ 25.00
Mrs. Rita Rakūnas VIC $ 15.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
Br. Staugaitienė VIC $ 5.00 “Mūsų Pastogės” administracija

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@senet-com.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, E-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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