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FLB Baleto popietė Geelonge

Praėjusių metų gruodžio 30 dienų Gcelongo I ietuvių Namuose įvyko FLB Lietuvos Baleto 
Bičiulių popietė. Nuotraukoje iš kairės - buvusi Lietuvos baleto šokėja Kaune Janina 
Giedraitytė de Falkovvski ir trys Baleto popietės rengėjos - Ramona Ratas-Zakarevi- 
čienė, Jovita Starinskicnė ir Joan Songailienė. Plačiau apie popietę - “M.P.” psl. 3.

Savivaldybių 
tarybų 

rinkiniai 
Vasario 25-ąją 

įvyksiančiuose sa
vivaldybių tarybų 
rinkimuose užsi
registravo daugiau 
kaip 13,000 kan
didatų. Prasidė

jusioje kampanijoje pastebimiau reiškiasi 
apie 25 politinio bei kitokio pobūdžio 
grupuotės. Kadangi to reikalauja Europos 
Sąjungos taisyklės, pirmą kartą suteikta 
galimybė dalyvauti ir nuolat Lietuvoje gy
venantiems užsieniečiams (ne Lietuvos 
piliečiams). Iš viso Lietuvoje legaliai gy
vena apie 30,000 iš kitų šalių atvykusių 
žmonių, daugiausia - rusų, baltarusių, 
ukrainiečių. Iš daugiau kaip 13,000 kan
didatų į savivaldybių tarybas 25 yra ne 
Lietuvos piliečiai, juos iškėlė 8 partijos. 10 
kitų valstybių piliečių į savo kandidatų 
sąrašus įrašė Lietuvos nišų sąjunga. Vy
riausiosios rinkimų komisijos teigimu, 
nuolat Lietuvoje gyvenantiems užsienie
čiams leidžiama dalyvauti tik savivaldy
bių rinkimuose: “Seimo ir Prezidento jie 
rinkti negali, nes tuose rinkimuose daly
vauja tik Lietuvos piliečiai”.

Premjeras G. Kirkilas lankėsi
Gruzijoje

Trijų dienų oficialaus vizito Gruzijoje 
metu ministras pirmininkas Gediminas 
Kirkilas susitiko su Prezidentu Michail
Saakašvili ir kitais aukštais Gruzijos pa
reigūnais.

Susitikimuose buvo aptarti Lietuvos ir 
Gruzijos dvišaliai santykiai bei jų plėtros 
galimyb-ls, Gruzijos bendradarbiavimas su 

- Europos.Sąjunga.irNATObeįkitos tarp

tautinės politikos aktualijos. Šiuo metu 
tęsiasi įtampa tarp Gruzijos ir Rusijos, ir 
Lietuva jau ne pirmą kartą neoficialiai 
atstovauja Gruzijai palankioms ES bei 
JAV pažiūroms. Gruzijos sostinėje G. Kir
kilas skaitė paskaitą Strateginių ir tarptau
tinių studijų fonde.

Nepajuda suklastotų eurų byla
Garsioji eurų klastojimo byla, Kauno 

apygardos teismą pasiekusi 2005 metais, 
dabar vėl buvo atidėta, nes neatvyko vie
nas susirgęs teisiamasis. Eurų klastojimo 
bylos procesui skeptikai jau prognozuoja 
amžiaus bylos likimą, nes 16 kaltinamųjų, 
kurie nėra suimtų ir 17 jų gynėjų turi daug 
galimybių vilkinti teisminį tyrimą. Sena
ties terminas už sunkiems nusikaltimams 
priskiriamą kitų valstybių pinigų gami
nimą, laikymą bei realizavimą stambiu 
mastu -10 metų. Kaune veikusi pogrindi
nė eurų spaustuvė buvo demaskuota 
2004-ųjų lapkritį, kuomet buvo sulaikyta 
13 asmenų ir konfiskuota beveik 9 mln. 
suklastotų eurų.

“Šaltyšiaus” nebus
Seimas nepritarė siūlymui įteisinti nau

jas gyventojų atstovo - šaltyšiaus ir šalty- 
šių sueigos - krivūlės sąvokas. Pagal pro
jektą, seniūno siūlymu seniūnijos aptar
naujama teritorija būtų suskirstyta (priklau
somai nuo kaimų, vienkiemių išsidėsty
mo bei miestų dydžio) į šaltyšijas, o jose 
išrinkti atstovai būtų šaltyšiai.

Siūlymą svarstant buvo pastebėta, kad 
žodis “šaltyšius” daug kam sukelia juoką. 
Todėl buvo bandyta išsiaiškinti, ar šalty
šius yra lietuviškas žodis, ar jis yra kilęs 
kilmės, pavyzdžiui, iš lenkų žodžio “sol- 
tys”. Diskusijas užbaigė Seimo Švieti
mo komiteto pirmininkas Virginijus

Nukelta į 2 psl.

Paminės Bernardą Brazdžionį
Kaip praneša BNS, minint vieno iš

kiliausių Lietuvos poetų ir miesto garbės 
piliečio Bernardo Brazdžionio 100-ąsias
gimimo metines, Kaune vyks iškilmingi 
minėjimai bei koncertai, bus rengiamos 
rašytojui skirtos parodos.

Poeto gimimo metinių minėjimą va
sario 2 d. pradės renginys Vytauto Didžio
jo universitete, kur bus pristatyta jam 
skirta paroda bei atidaryta Bernardo Braz
džionio auditorija.

Sekmadienį, vasario 4 dieną ant B.Braz- 
džionio kapo Petrašiūnų kapinėse bus 
padėtos gėlės. Po šv. Mišių paminklinėje 
Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje vyks iš
kilmingas B.Brazdžionio paminėjimo kon
certas. Jame dalyvaus Kauno miesto sim
foninis orkestras ir iškilūs Lietuvos akto
riai. Vasario 14 dieną Kauno miesto savi
valdybės Vinco Kudirkos viešojoje biblio
tekoje bus atidaryta fotografijų paroda 
“Bernardas Brazdžionis fotografijose”.

Vasario 26 dieną dar viena poetui skirta

Okupacijos žalos atlyginimas
Seimas sausio 16 d. po ilgų diskusijų 

priėmė rezoliuciją dėl SSRS okupacijos 
1991 metų sausio 13-ąją žalos atlyginimo. 
Už projektą balsavo 43 Seimo nariai, prieš 
buvo 2, susilaikė 9 parlamentarai.

Kitos rezoliucijos projektui, “Dėl kom
pensacijų 1991 m. sausio 13-ąją sužalotiems 
ir žuvusiųjų šeimoms”, parlamentarai 
nepritarė.

Rezoliucijoje, be kita ko, pažymima, 
kad Seimas, įvertindamas demokratinės 
Rusijos paramą Lietuvos valstybei 1991 m. 
sausio 11-13 d. agresijos metu, tikisi, kad 
Rusijos Federacija, 1991 m. liepos 29 d.

Filmas apie Lietuvos paskutines valandas 1940 m.
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje 

Čikagoje (JAV) sausio 31 d. buvo surengtas 
pirmojo lietuviško istorinės dokumenti
kos serialo “XX amžiaus slaptieji archy
vai” pristatymas. Renginyje dalyvavo pro
jekto autoriai iš Lietuvos - televizijos žur
nalistė Gražina Sviderskytė ir istorikas dr. 
Arvydas Anusauskas.

Serialą sudaro septynios dalys. Dalyje 
“Šimtas paskutinių valandų” pirmą kartą 
televizijoje atkuriami lemtingi 1940 m. 
birželio įvykiai Kaune, Lietuvos pasienyje 
ir Maskvoje, likus 100 valandų iki sovietų 
ultimatumo ir okupacijos. Serialas buvo 
filmuotas ne tik Lietuvoje, bet ir Vokieti
joje, Lenkijoje, Latvijoje, Rusijoje.

“Filme atskleidžiamas politinis, psicho
loginis ir karinis spaudimas, svarstomi kai 
kurių Lietuvos politikų ryšiai su sovietais 
ir prielaidos, kodėl buvo besąlygiškai pri
imtas SSSR ultimatumas. Šiame filme pir

šių metų Australijos Dienos proga Australian Police Medal 
(APM) buvo apdovanotas Senior Sergeant Stephen 
John Sapauskas (south Australia). Sveikiname!

paroda “Žemiška žmogaus kelionė - iš
vykimai, sugrįžimai” bus atidaryta Mairo
nio lietuvių literatūros muziejuje. Čia bus 
surengtas ir jo 100-ųjų gimimo metinių 
paminėjimas. Įvairūs jubiliejui skirti ren
giniai vyks ir kituose kultūros centruose, 
bibliotekose, Šv. Mykolo Arkangclo (Įgu
los) bažnyčioje.

B.Brazdžionis išleido apie 50knygiĮ ir 
poezijos rinkinių. Tarp jų - “Saukiu aš tautą: 
piliakalnių balsai”, “Meškiukas rudnosiu- 
kas”, “Per pasaulį keliauja žmogus: rinkti
nė poezija”, “Poezijos pilnatis”, “Tarp 
žemės ir dangaus”, “Šiapus ir anapus mū
sų laiko” irti.

Poetui 1993-aisiais įteiktas Lietuvos 
Didžiojo kunigaikščio Gedimino 3-ojo 
laipsnio ordinas, o 1998-aisiais - Gedimino 
1-ojo laipsnio ordinas. Kauno miesto gar
bės piliečio vardas jam buvo suteiktas 1995 
metais. B.Brazdžionis mirė JAV 2002 me
tų liepą. Po kelių savaičių poeto palaikai 
buvo atvežti į Lietuvą ir palaidoti Kaune.

sutartimi tarp Lietuvos Respublikos ir 
Rusijos Tarybų Federacinės Socialistinės 
Respublikos pripažinusi 1990 m. kovo 11 
d. atkurtą nepriklausomą Lietuvos Respub
liką, įvertins asmenų, vadovavusių ir da
lyvavusių 1991 m. sausio 11 -13 d. agresijoje 
prieš Lietuvos valstybę, atsakomybę ir pa
dės Lietuvos Respublikos teisėsaugos 
institucijoms siekti teisingumo.

Seimas ragina Rusijos Federaciją, kaip 
SSRS teisių ir pareigų tęsėją, pradėti 
konsultacijas su Lietuvos Respublikos 
Vyriausybe dėl SSRS įvykdytos okupaci
jos žalos atlyginimo. LGITIC 

mą kartą rodomi dokumentai iš slaptų 
Rusijos archyvų. Jie atskleidžia, kada tiks
liai Sovietij Sąjungos vadovybė įsakė užim
ti Lietuvą ir kaip ruošėsi didžiuliam krau
jo praliejimui”, - sakė G. Sviderskytė.

Praėjusiais metais Lietuvoje buvo pa
rodytos pirmosios septynios filmo dalys, o 
iki šių metų rudens žadama sukurti dar 
kitas septynias. Savo projeką G. Sviders
kytė bei A. Anušauskas apibūdina kaip 
istorinį serialą, kuriame pasakojama apie 
skirtingus Lietuvos praėjusio amžiaus is
torijos faktus bei reiškinius. Autorių tei
gimu, jie mėgina ieškoti naujų šaltinių, kel
ti naujas versijas, atskleisti mažiau žino
mas ar neaiškias svarbhj įvykių puses.

Be to, lankydamiesi Čikagoje serialo 
autoriai dar nori nufilmuoti vietas, kur 
tarpukariu bei pokariu burdavosi lietuviai, 
kur telkėsi bendruomenės centrai, lankėsi 
žymesni, įtakingesni veikėjai, (pagal ELTA)
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ISSE Trumpai iš visur
♦ “Dangaus ka
riai”, Irako šiitų 
atskalūnų sekta, 
tiki j pranašo Mu
hammed al-Mah- 
di atėjimą. Gerai 
ginkluoti jų ka
riai, į pranašus 
pretenduojančio 
Abdul Zahara va
dovaujami, ruošė

si užpulti šiitų maldininkus Najaf mieste 
Ašura švenčių metu ir išžudyti “klaidati
kius”, net sunaikinti imamo Ali šventovę. 
Sausio 26 d. jie susidūrė su Irako policija ir 
j pagalbą atskubėjusiais Irako 8-tos di
vizijos kariais bei JAV kariniais sraigta
sparniais. Žuvo 263 sukilėliai, virš 500 
pateko į neleisvę.
♦ Sausio 28 d. Britų policija Birmingham 
mieste suėmė 9 Pakistano kilmės musul
monus, sutrukdydama sąmokslą pagrobti 
britų karį ir jį nužudyti nukankinant, paro
dant jo mirtį internete. Sąmokslininkų nu
matytas asmuo - 20-mctis musulmonas 
karys, tarnavęs Afganistane. Jo mirtis tu
rėjo atbaidyti kitus musulmonus nuo 
tarnybos britų kariuomenėje.
♦ Sausio 30 d. Tailando vyriausybė bandė 
jėga deportuoti 153 Hmong tautybės pa
bėgėlius į Laos, jų kilmės kraštą. Hmong 
tautelė ilgai kovojo prieš komunistinę Laos 
vyriausybę. Pabėgėliai Tailande dalinai 
buvo gavę leidimus emigruoti į kitas šalis, 
jų tarpe į Australiją. Tailando policija prieš 
pabėgėlius naudojo ašarines dujas, tempė 
už plaukų moteris j laukiančius autobusus. 
Hmong vyrai užsibarikadavo kambariuose 
ir grąsė nusižudyti. Tos pat dienos vakare 
Tailando vyriausybė atšaukė įsakymą de
portuoti. Jungtinių Tautų Aukštojo Pabė
gėlių komisionieriaus įstaiga aštriai kriti
kavo Tailando vyriausybę už elgesį su

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
Domarkas nurodydamas, kad “šaltyšius, 
kalbininkų teigimu, yra kildinamas iš 
vokiečių kalbos, t.y. “šaltyšius” arba “Šul
cas” (der Schulze)”. Tai buvęs Mažosios 
Lietuvos ir visos Prūsijos feodalinio laiko
tarpio pareigūnas. “Pareigybė buvo paveldi
ma. Šaltyšius vadovavo valstiečių savival
dai ir teismui XVI-XVII a. Įsigalėjus bau
džiavai, administravo dvaro valstiečius, 
varė juos į lažą, prižiūrėjo dirbančius”.

Padidėjo pensijos
Nuo vasario 1 dienosvidutiniškai70Lt 

padidinta senatvės ir invalidumo pensija, 
pranešė Lietuvos radijas. Daugiau pajamų 
gaus beveik 900,000 žmonių. Vyriausybė 
pasinaudojo realia galimybe padidinti 
pensijas, kadangi augant krašto ekonomi
kai surenkama daugiau mokesčių

Taip pat ir „Sodra“ surinko daugiau 
pajamų. “Tai lėmė įvairios priežastys: ir 
mokesčių administravimo pagerinimas, ir 
įmonių skaidresnis veikimas, o pagrindi
nė priežastis - ekonomikos augimas“, - 
sakoma Vyriausybės pranešime.
Keturiolika rajonų - probleminiai

Keturiolika Lietuvos rajonų pripažinti 
probleminiais. Vyriausybė patvirtino, kad 
Akmenės, Druskininkų, Ignalinos, Jona
vos, Joniškio, Jurbarko, Kelmės, Lazdijų, 
Mažeikių, Pasvalio, Rokiškio, Skuodo, 
Šalčininkų ir Švenčionių savivaldybės yra 
probleminės. Tai todėl, kad ten vidutinis 
metinis registruotų bedarbių ir darbingo 
amžiaus gyventojų santykis 60% ir dau
giau didesnis už šalies vidurkį, taip pat 
vidutinis metinis socialinės pašalpos ga
vėjų ir gyventojų santykis 60% ir daugiau
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Hmong pabėgėliais.
♦ Pernai rugsėjo 28 d. atidarytas Suvar- 
nabhubi aerouostas Tailando sostinėje 
Bangkoke, išreklamuotas kaip moderniš
kiausias Azijoje, reikalingas kapitalinio 
remonto. Atsirado plyšiai pakilimo takuo
se, žemė nusėdo šalutiniuose aerodromo 
takuose.
♦ Sausio 31 d. Venecuelos prezidentas 
Hugo Chavez išgavo iš parlamento teisę 18 
mėnesių valdyti šalį dekretais. Tai įgalins jį 
nacionalizuoti visą krašto stambiąją pra
monę. Parlamentas taip pat panaikino vi
sus draudimus prezidentui būti pakarto
tinai perrenkamu. Dabartinis parlamentas 
susideda vien iš Hugo Chavez šalininkų, 
nes opozicinės partijos boikotavo 2005 
metų parlamento rinkimus.
♦ Sausio 30 d. D. Britanijos Suffolk gra- 
fijoje prasidėjo paukščių gripo epidemija, 
pastipus 71 kalakutui. Veterinarijos depar
tamentas buvo informuotas apie epidemi
ją tik vasario 1 d., kai pastipo virš 1000 
paukščių. Dabar paukščių ūkyje bus iš
naikinti visi 160 000 paukščių, visoje srity
je suvaržytas žmonių judėjimas. Paukščių 
gripas plinta ir I ndonezijoje. Pastebėta, kad 
netoli paukščių rinkų šia liga užsikrėtė ir 
katės bei šunys.
♦ Irake nuo savižudžių susisprogdinimo 
žūva daugybė žmonių. Nuo sprogimo 
Hillah miesto rinkoje vasario 1 d. žuvo 80 
irakiečių. Vasario 3 d. didžiulis sprogimas 
nuniokojo rinką Bagdado centre. Sunkve
žimis įvežė vieną toną sprogmenų, paslėptų 
po maisto dėžėmis. Žuvo virš 130 žmonių, 
sužeista virš 300.
♦ Vasario3d.virš200rusųžvejų,gaudžiu
sių žuvį per eketes ledo dangoje Ochotsko 
jūroje prie Sachalino salos, atsidūrė pa
vojuje. Orui atšilus, ledas atsiskyrė nuo 
kranto. Išgelbėti visi žvejai. Didelė jų dalis 
buvę visiškai girti. □ 

didesnis už šalies vidurkį.
Premjeras G. Kirkilas patvirtino, kad 

minėtuose rajonuose nedarbo lygis siekia 
nuo 7.8% iki 12.4% pradedant Jonava ir 
baigiant Akmene, o socialinių pašalpų 
gavėjų skaičius juose yra 2-3 kartus dides
nis nei kitur. Iš probleminių miestų jis 
išskyrė Druskininkus, kur naujos investi
cijos, pavyzdžiui, Vandens parko įsteigimas, 
dar nesumažino nedarbo.

Pripažinus šias savivaldybes proble
minėmis, bus galima efektyviau panaudoti 
Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų 
lėšų paramą, mažinant rajonų išsivystymo 
netolygumus 2007-2013 metais.
Anglijoje lietuviui - iki gyvos galvos

Dvidešimtmetį lietuvį Darių Baskj, 
kuris I .ondone šalia vienos aludės mirtinai 
sumušė žmogų, „Old Bailey“ teismas 
Londone nuteisė kalėti iki gyvos galvos. D. 
Baskys buvo vienas iš septynių banditų, 
spardžiusių dviejų vaikų tėvo galvą tarsi 
futbolo kamuolį.Per incidentą taip pat 
nukentėjo 36 metų žuvusiojo jaunesnis 
brolis - gaujos padaryta žaizda galvoje 
buvo susiūta 39 dygsniais. Kol kas lietu
vis yra vienintelis iš visos gaujos, kurį 
teismas nuteisė dėl šio nusikaltimo.

Įamžinta M. Žilinsko kolekcija
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės 

muziejaus M. Žilinsko dailės galerijoje 
vasario 1 d. pristatytas Mykolo Žilinsko 
kolekcijos iliustruotas katalogas lietuvių ir 
anglų kalbomis. Leidinys išsamiai pristato 
Kaunui dovanotą žinomo meno kolekci
ninko ir mecenato M. Žilinsko (1904- 
1992) dailės vertybių kolekciją.
Rengiant apžvalgų naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS, LGITICir “Bernardinai”.

žviicfiMir
LR Konstituciniam Teismui pasisakius 

prieš dvigubą pilietybę, Lietuvoje pasigirdo 
kritiškų balsų. Ypatingai daug nepasiten
kinimo kilo išeivijoje, o JA Valstijose LR Kons
titucinio Teismo sprendimui buvo oponuota 
ir teisiniais argumentais. Šiame kontekste 
sutrumpintai pateikiame vaizdingą buvusio 
PLB pirmininko Broniaus Nainio rašinį, 
atspausdintą naujosios bangos savaitraštyje 
“Amerikos Lietuvis”. Red.

Maištas prieš 
Konstitucinį Teismą

Bronius Nainys
Iš karto ir neabejojant galima pasaky

ti: jis tikroviškas, pagrįstas ir turi būti 
laimėtas. Kitokiu atveju Lietuvos valstybė 
jau dabar praras 400,000, o gal net ir pusę 
milijono, piliečių, o lietuvių tauta patirs 
šiandien dar nežinia kokį nuostolį. Gal 
net didesnį negu okupacijų laiktotarpiu. 
Konstitucinis Teismas (KT), savaip išsiaiš
kinęs vieną Lietuvos Konstitucijos dvylik
to straipsnio dalį, žodį “atskiras” prilygin
damas žodžiui “retas”, ir dėl to paneigda
mas teisę iš Tėvynės išvykusiems lietu
viams pasilaikyti Lietuvos pilietybę, įsi
gijus gal net tik laikinam gyvenimui pa
sirinkto krašto pilietybę, pagal žurnalistą 
Saulių Spurgą, “vienu budelio išaštrinto 
kirvio smūgiu visiems laikams atidalino 
šią šaką nuo Lietuvos”. “Lietuvos piliety
bės negalės turėti šių išvykėlių vaikai, vai
kaičiai ir provaikaičiai, apie kuriuos kal
ba Lietuvos pilietybės įstatymas... Maža 
lietuvių tauta tiesiog netenka šių žmonių... 
Konstitucinis Teismas prieštarauja nema
žos tautos dalies interesams” - tiksliai 
pastebi Spurga. (“Amerikos Lietuvis” 
2006.12. 2, nr. 48)

Taip rašo ne vienas Saulius Spurga. 
Nors, pagal jį, Lietuvoje šis KT sprendimas 
kol kas audros nesukėlė, bet visi užsienio 
lietuviai sujudinti iš pagrindų. Jie svarsto 
šį klausimą Lietuvių Bendmomenės pada
linių valdybų posėdžiuose, susirinkimuo
se, susiėjimuose, privačiuose pokalbiuose. 
Užkurtas didelis gaisras, ir ne be reikalo. 
Juk šis pilietybės įstatymas, kaip Kons
titucinio Teismo išaštrintu kirviu dabar 
nukirstas “atskiras atvejis”, buvo iškovotas, 
ir nepasakysiu, kad lengvai, PLB Valdybos 
visų jos narių bendromis pastangomis 1992 
-1997 metų kadencijos laikotarpiu. Tada 
Seimo priimtu įstatymu pilietybė buvo 
pripažinta visiems užsienio lietuviams, 
turėjusiems ją prieš pirmąją sovietų oku
paciją 1940 m. birželio 15, bei jų vaikams 
ir vaikaičiams. Taigi prieš dešimt metų. 
Metais vėliau ji buvo praplėsta, pilietybę 
pripažįstant ir šių Lietuvos piliečių pro- 
vaikaičiams. Buvo ta pati Konstitucija, tas 
pats dvyliktas straipsnis, tas pats Konsti
tucinis Teismas. Bet tada šis įstatymas jam 
neužkliuvo ir ramiai veikė iki šiol. Ir koks 
šimtas ar net keli šimtai tūkstančių užsie
nio lietuvių, - nes jų, įskaičiuojant vaikus, 
vaikaičius, o kai kur gal jau ir provaikai
čius, galėjo tiek būti, - šiuo “atskiru atveju”, 
pagal savo laisvą pasirinkimą, galėjo pa
sinaudoti. Tad kas, kaip ir kur Konstitu- 
ciniam'lėismui įgėlė, jogjis, praėjusį rudenį 
staiga iššokęs, tokį nesusipratimą sukūrė. 
Sakau nesusipratimą, nes, pagal jau dau
gelio šį klausimą aptarinėjančių sampro
tavimus, KT sprendimą lėmęs šis žodis ne 
tik galėjo, bet ir turėjo būti išaiškintas ki
taip. KT klaidą nurodo ir “Amerikos Lietu
vyje” išspausdintas daugelio logiškus sam
protavimus jungiantis Dariaus Udrio raši
nys, įtikinantis, kad žodis “atskiras” nėra 
lygus žodžiui “retas”, ir šį aiškinimą patvir
tinantis Kęstučio Girniaus straipsnis “Vei
de” (2007. 01.11)

Bet iš tikrųjų turbūt ne čia “šuva pakas
tas”. Esmė čia Lietuvos valstybės samprata, 
kurią Konstitucinis Teismas iškreipia, pa
gal Kęstutį Girnių, “nepaisydamas Konsti
tucijos rengėjų bei piliečių intencijų ją ren
giant bei patvirtinant”. “Konstitucija pažy
mi lietuvių tautos išsikirtinumą, pirmieji 
Konstitucijos žodžiai yra ‘lietuvių tauta, 
prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos vals
tybę ... atgimusios Lietuvos valstybės valia 
priima ir skelbia šią Kosntituciją’... kitur 
nurodant, kad kiekvienas lietuvis gali ap
sigyventi Lietuvoje, tačiau ši teisė nesutei
kiama jokios kitos tautybės asmenims” - 
tiksliai nurodo Konstitucijos teiginį dr. K. 
Girnius. “KT apeina šį Konstitucijos pa
brėžtą lietuvių išskirtinumą paprastu žon- 
gliravimu, pasikliaudamas iš piršto laužta 
‘Lietuvos pilietinės tautos’ samprata”, nes 
KT aiškina, “jog pagal Konstituciją Lietu
vos valstybės visumą sudaro pilietinė tau
ta, valstybinė bendruomenė” - taikliai sako 
jis. Irtuoj dr. Girnius primena mums kaip 
neabejotina tiesa pagrįstą tikrovę apie nuo
latines lietuvių pastangas turėti savo tautinę 
valstybę, bet ne kažkį abstraktą - Lietuvos 
pilietinę tautą, turbūt dar niekam, net ir 
pačiam KT, nežinant, kas ji iš tikrųjų būtų.

“Prisiminkime Lietuvos valstybės at
kūrimo istoriją. Po carų priespaudos ir 
sovietinės okupacijos patirties Lietuvos 
žmonės manė, kad tik tautinė valstybė už
tikrins lietuvių tautos siekius. Jei jie būtų 
skyrę pirmenybę pilietinei tautai, nebūtų 
taip atkakliai priešinęsi Josefo Pilsudskio 
pastangoms prijungti Lietuvą prie Lenki
jos ir Michail Gorbačiovo vilionėms pri
sidėti prie naujos demokratinės Tarybų 
Sąjungos kūrimo...” seka tolimesė tiksli 
Kęstučio Girniaus tautinės savimonės lo
gika. Ir mes visi, įskaitant ir tą patį Konsti
tucinį Teismą, turime ja pasikliauti. Tad tik 
apgailestauti tenka tuo atžvilgiu parody
tą Konstitucinio Teismo kažkieno jam 
įkvėptą nusiteikimą. Aišku - įkvėptą [...]

[...] Kaip į tokį absurdą atsiliepti? Juk 
Lietuvos valstybė yra niekas kita, kaip su
organizuota lietuvių tauta. Tai labai aiš
kiai pabrėžia ir jos Konstitucija. Pagrin
diniai jos nariai - piliečiai yra lietuviai. Ir 
ne tik jos žemėje gyvenantys, bet ir po pa
saulį dėl vienų ar kitų priežasčių pasklidę 
anksčiau ir sklindantys dabar. Tai pagrin
dinė taisyklė. Bet kaip ir kiekviena taisyk
lė turi išimčių, jų turi ir ši. Išimtis tokia: ša
lia lietuvių, Lietuvos valstybės nariai, taigi 
- piliečiai, yra ir visi jos ribose gyvenantys 
kitataučiai, jeigu jie patys neatsisako to
kiais piliečiais būti.

Tokiai sąrangai turi būti pritaikyta 
Konstitucija ir visi kiti įstatymai, prieš 
kuriuos visi piliečiai būtų lygūs be kokios 
diskriminacijos. Čia Lietuvos valstybės 
principinis pagrindas. Lietuvos valstybę 
sudaro visi jos ribose gyvenantys žmonės 
ir visi užsienyje gyvenantys lietuviai To 
principo išlaikymui negali kliudyti nė 
užsienio lietuvių pagal jų gyvenimo rei
kalavimus įsigyta gyvenamųjįj kraštų 
pilietybė. Tai saugoti turi Lietuvos Kons
titucija. O jeigu ji to nedaro, reikia pri
taikyti. Ir tai kaip tik Konstitucinio Teismo 
pareiga. Ne blusinejantis po Konstitucjos 
skirsnelius ieškoti juose kabliukų užsieny
je gyvenantiems lietuviams iš Lietuvos 
valstybės išjungti, tokiu būdų ją menkinant, 
bet ieškoti pateisinimų jiems valstybėje 
likti, taip ją, o ypač lietuvių tautą, stiprinant. 
O jeigu tokių nuostatų Konstitucijoje nėra, 
paaiškinti Seimui, kas ir kaip joje taisytina. 
Tačiau šiuo atveju to nereikia, nes ir šiame 
rašinyje nurodyti pavyzdžiai aiškiai žen
klina Konstitucinio Teismo paklydimą, 
kuris turi būti jo paties ir skubiai išlygintas. 
Tad tik dėl to, o ne dėl ko kito ir šis maištas. 
Ir tik nenurimkim,kol jį laimėsim. Lietuvos 
valstybė yra ne kokių nors piliečių sąjunga, 
ne Lietuvos pilietinė tauta, bet lietuvių 
tautos susikurta, lietuvių tautinė valstybė.
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Bendruomenės baruose
Lietuviškos pamaldos Geelonge

Dar gerokai prieš šv. Kalėdų šventes 
buvo galima pajusti ncjprastu pasiruo
šimu, rūpesčiais, repetieijomis. posėdžiais 
su giliomis diskusijomis, kitų murmėjimu 
ir niurzgėjimu, kad darbingų lietuvių yra 
per mažai, o jau darbo - kaip per rugiapjū
tę Lietuvoje. Nadaug kas iš vietinių lietu
vių žinojo, kad mūsų “valdžia” apsiėmė 
suruošti Australijos Lietuvių Dienas Gee
longe. Praslinko du met ai ir išaušo šv. Ka
lėdų vėsus rytas, o pamaldos Geelonge šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje prasidėjo 8.30 vai.

Žvilgterėjus i bažnyčios suolus, jau bu
vo galima pajusti švenčitj nuotaikų, nes 
matėsi svečių iš tolimų Australijos vietovių.

Kun. Algirdas Šimkus atskubėjo iš 
Melbourne, Kūdikėlio Jėzaus Kristaus 
Mišioms. Per pamokslų apibūdino šios

Lietuvių Dienų šv. Mišios
Gruodžio 27-osios rytas. Australijos 

lietuviai renkasi j šv. Petro ir Povilo baž
nyčią 10 vai. ryto Sporto Šventės ir Lietu- 
vių Dienų atidarymo šv. Mišioms. Šven
toriuje mirguliuoja gražiai uniformuoti 
sportininkai su įvairių klubų vėliavomis.

Prieš pradedant šv. Mišias, bažnyčios 
maršalka Juozas Gailius paaiškino dėl 
rinkliavų ir perdavė kun. Egidijaus Arna
šiaus sveikinimus iš Airijos.

Mišios prasideda vėliavų ir Kryžiaus 
įnešimu, galingai skambant kalėdinėms 
giesmėms. Giedojo Geelongo liet, choras 
“Viltis”, kurį paruošė Aldona Lipšytė - 
Scano, o solo išpildė visų gerai žinoma Sta
sė Karpalavičiūtė - Lipšienė, akompanuo
jant Aldo Kovacs.

Kun. Algirdas Šimkus trumpai, bet 
išsamiai iškėlė Lietuvių Dienų reikšmę 
mūsų jaunimui.

Skaitymą iš šv. Jono pirmojo laiško 
aiškiai ir įtikinančiai perskaitė canberriš- 
kis Liudas Budzinauskas.

FLB Baleto popietė Geelonge
Mes, Lietuvos Baleto Bičiuliai - Friends 

of Lithuanian Ballet (FLB) - taipogi 
Geelongo Lietuvių Namų salėje gruodžio 
30 dieną, per XXIV Australijos Lietuvių 
Dienas Geelonge 20061, atšventėm savo 
baleto popietę.

Salėje stovėjo gražiai išpuošti, kavinės 
stilium padengti staliukai su vynu, kava ir 
skanumynais. Greitai visi jie buvo užimti. 
Taip pat buvo išstatyti įdomūs bei meniški 
loterijos prizai. Pirmus sveikinimo žodžius 
tarė FLB garbės globėjas Viktoras Šliteris 
OAM ir FLB pirmininkas Jurgis Zai
kauskas. Viena ir iš darbščių Geelongo 
Lietuvių Dienų Organizacinio Komiteto 
šeimininkių - Jovita Starinskienė - daug 
prisidėjo prie Baleto popietės pamosimo 
ir padėjo mūsų kitai FLB įkūrėjai bei 
vykdančiai direktorei - Ramonai Ralas- 
Zakarevičienei - ir sekretorei Joan Son
gailienei linksmai pravesti popietės prog

Janina Giedraitytė de Falkowski ir Paulius Cleveland.

dienos reikšmę tikinčiųjų gyvenime.
Skaitymą “Kalėdų ryto Mišios” iš 

pranašo Izaijos knygos pagarbiai perskaitė 
Stasė Lipšicnė, o auką atnešė Rūta Ste
ponavičiūtė - Cusack su vyru Tony.

Mišių metu iš juostelės skambėjo ka
lėdinės giesmės, kurias perdavė Birutė 
Gailiūtė - Liebich. Mišių pabaigoje baž
nyčios maršalka Juozas Gailius perdavė 
sveikinimus Geelongo lietuviams nuo 
kun. Egidijaus Arnašiaus, gyvenančio 
Airijoje ir padėkojo kun. Algirdui Šimkui 
už kalėdaičius bei įteikė dovanėlę .nuo 
vietos lietuvių.

Mišioms pasibaigus kunigas paspaudė 
rankas parapijiečiams ir išskubėjo į 
Mclbourną lietuviškoms mišioms.

Juozas Gailius

Artimiausios AL Dienos - Sydnėjuje
Praėjusių Australijos Lietuvių Dienų Geelonge metu - gruodžio 28 d. - Geelong 

Performing Arts Centre įvyko Dainų Šventė, kurioje dalyvavo lietuvių chorai iš įvairių 
didesniųjų Australijos miestų.

Pasibaigus Dainų Šventei, tradiciškai pereinamos kanklės buvo perduotos syd- 
nėjiškiams - 2008 metų Australijos Lietuvių Dienų rengėjams.

Mišių auką atnešė ALB KV pirm. 
Romas Pocius su žmona Lidija (Adelaide). 
Komunijos pabaigoje girdėjome Stasės 
Lipšienės solo giesmę.

Iškilmingų Mišių pabaigoje kun. Algir
das Šimkus padarė siurprizą, palaiminda
mas parapijiečių suneštą vyną, nes kaip lik 
gruodžio 27 diena tam skirta.

Nors parapijos klebonai buvo pakviesti 
į atidarymo pamaldas, bet dėl susidariu
sių aplinkybių negalėjo dalyvauti. Po mi
šių sportininkai išskubėjo į “Arena” salę 
Lietuvių Dienų ir Sporto Šventės atidary
mui. Visos šventės taip greitai prabėgo su 
geru pasisekimu, maloniais prisiminimais 
ir gražiu pasilinksminimu Naujų Metų 
baliuje. Gal ne visi turėjo progos pamatyti 
reklaminį šventės deimantuką: taiketurių 
puslapių spalvotas leidinys “Geelong 
welcomes the XXIV AustralianLithuanian 
Cultural and Sports Festival 2006”. Aš 
gavau iš miesto turistų biuro paskutines 
kopijas. Juozas Gailius

Nuotrauko je - kankles sydnėjiškiams perduoda Stasė Lipšicnė. .

Australijos Lietuvių Dienų 2008 m. Sydnėjuje Organizacinio Komiteto branduolį 
sudaro:

Arvydas Rupšys (pirmininkas)
Jeronimas Belkus (vicepirmininkas)
Greta Fletcher (sekretorė)
I^iurie Cox (iždininkas)

Visus pasiūlymus, kritiką ir kitą korespondenciją siųskite:
e-mail: lithodays2008@yahoo.com
arba paštu: Arvydas Rupšys, 19 Talinga Place, Cherrybrook, NSW 2126.

ramą. Jovita kalbėjo lietuviškai ir Ramo
na - angliškai.

Kadangi klasikinis šokis negali būti be 
muzikos, programa prasidėjo su Aidos 
Gogelytės-Petmlienės gražia ‘Madrigalo’ 
daina. Po jos jauna gabi lietuvaitė Eglė 
Andrejevaitė, atvažiavusi į skautų stovyk
lą, išpildė Beethoveno “Adagio”, iš jo so
natos opus 110 ir Chopino “Berceuse” opus 
57. Po to geelongiškė Janelle Kovacs 
padainavo “Nature Boy” ir “Over The 
Rainbow”, puikiai akompanuojant jos 
tėveliui Aldo Kovacs.

Žinoma, programa buvo tnimpa, nes 
svarbiausiai buvo mums parodyti Lietuvos 
baleto DVD filmą - ištrauką ‘Grand Pas’ iš 
“Don Kichoto” trečio veiksmo su Miki 
Hamanaka ir Andrejum Balatovu, trumpą 
ištrauką iš “Anos Karcninos” su Egle Špo
kaite, Nerijum Juška ir visa Lietuvos ba
leto trupe bei trumpą ištrauką iš “Raudo

nosios Zizel”. Šią video juostą 
bičiuliams paruošė melbour- 
niškis Vytautas Krivickas. To
kiu būdu per išnuomotą te
levizorių su dideliu ekranu 
publika galėjo pamatyti aukš
tą Lietuvos baleto iš Vilniaus 
lygį ir suprasti, kodėl jį reikia 
remti.

Popietės linksma atmos
fera padėjo ir loterijai. Buvo 
surinkta apie $500, paremti 
I .ietuvos baletą ir Baleto mo
kyklą.

Janina Giedraitytė de 
Falkowski (buvusi Lietuvos 

baleto šokėja Kaune)

Skelbiame konkurse; Lietuvių Dienų Sydnėjuje 2OOB 
m. emblemai sukurti. Savo sukurtas emblemas siųskite aukščiau nurodytais 
adresais (e-mail arba paštu) iki 2007 m. balandžio 30 d. 1 .aimėtojas bus paskelbtas “Mūsų 
Pastogėje” ir šiuo metu kuriamame Lietuvių Dienų 2008 m. elektroniniame tinklapyje.

Greta Flctchcr, Organizacinio Komiteto sekretorė

FLB Baleto popietė. Iš kairės: Aldo Kovacs, Aida Gogelytė-Pctrulicnė ir Ramona Ratas 
- Zakarevičienė.

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudg!
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Lietuva iš arti
Vis netrūksta ieškančių bajoriškos kilmes

Lietuvos valstybės istorijos archyvo 
specialistai pripažįsta, kad didžioji ba
joriškos kilmės ieškančių žmonių banga 
jau atslūgo. Tačiau besidominčių savo 
giminės istorija netrūksta ir šiandien.

“Visada girdavausi, kad esu bajoraitė, 
todėl mane vadindavo Eidimtaitė-bajorai- 
tė. Tačiau po tėvo mirties dingo dėžutė su 
popieriais, įrodančiais, kad jis pakrikšty
tas bajoru”, - pasakojo vilnietė Vanda Ei- 
dimtaitė. Ieškoti giminės šaknų ėmėsi VEi- 
dimtaitės vyras - istorikas. Jis dvi žiemas 
dirbo, kol atrado bajorystę įrodančius 
dokumentus. Archyvuose rastas irvanagą 
simbolizuojantis Eidimtų herbas su spalvų 
aprašymais. V.Eidimtaitė, jos dukra ir du 
anūkai, į bajorus buvo įšventinti prieš 7 
metus. “Klaupėmės visi prieš vėliavą, ją 
bučiavome, buvo įteiktas bajorystės aktas 
ir tapome bajorais Eidimtais”, - džiaugėsi 
vilnietė, rodydama namuose iškabintas tai 
įrodančias fotografijas ir relikvijas.

Lietuvos valstybės istorijos archyvo 
darbuotoja Neringa Češkevičiūtė sakė, jog 
savo bajoriškos kilmės ir dabar ieškoti 
bando gana daugžmonių. Tiesa, didžiausia 
prašymų banga nuvilnijo 1994-1996 me
tais, kai kūrėsi Lietuvos bajorų karališkoji 
sąjunga. Dabar per metus archyvas sulau
kia daugiau nei 1,000 prašymų.

Pasak archyvo atstovės, didžioji daugu
ma interesantų ieško ne tik dokumentų, 
liudijančių apie bajorišką kilmę, bet ir 
šeimos istorijos bei giminės herbo.

“Žmonės kartais neturi jokių dokumen
tų. Atsimena tik prosenelių pasakojimus”, 
- sakė N.Čereškevičiūtė. Anot jos, ateinant 
į archyvą, reikėtų turėti senelio, prosene
lio ar kitų protėvių, gimusių iki 1940 metų 
gimimo liudijimą. Tada archyvo darbuo
tojams gana nesunku patikrinti, ar žmo
gus pakrikštytas bajoru, nes bažnytinėse 
metrikų knygose tuomet buvo rašoma so
cialinė kilmė: bajoras ar valstietis. “Kuo 
daugiau duomenų, tuo geriau, svarbios net 
giminės legendos ir gandai”, - aiškino ji.

Anot N.Češkevičiūtės, pradinis mo
kestis už bajoriškų šaknų paiešką yra 300 
litų. Vėliau, už kiekvieną atrastą šeimos 
narį ir jo dokumentus - po 18 litų. Tačiau 
jeigu informacija apie kilmingus giminai
čius atrandama ne bažnytinėse metrikose, 
o bajorų deputatų susirinkimų knygose ir

Elektroniniai sukčiai jau ir Lietuvoje
Daugelyje pasaulio šalių veikiantys 

elektroniniai nusikaltėliai vis aktyviau 
skverbiasi ir į Lietuvą. Policijos pareigū
nų teigimu, ateina rimti aferistai, kurie 
nesivargina „žvejodami“ pinigus iš banko
matų: juos domina bankų sąskaitose esan
čios lėšos, rašo dienraštis „Respublika“. 
Pasak jų, elektroninius nusikaltėlius gali
ma skirstyti į dvi kategorijas: vieni grobia 
pinigus iš bankomatų, kiti - tiesiai iš 
sąskaitų.

Pirmasis Lietuvoje bandymas pavogti 
kortelių duomenis, pasinaudojant prie ban
komato pritvirtintu įrenginiu, užfiksuotas 
pernai Mažeikiuose. Prie „Hansabanko“ 
bankomato atsiradęs skaitytuvas kopijavo 
kiekvienos į bankomatą įkištos kortelės 
duomenis, o vaizdo kamera fiksuodavo 
įvedamą PIN kodą.

Pareigūnų teigimu, atvejai, kai sulai
komi padirbtas mokėjimo korteles turin
tys ir pinigus traukiantys aferistai, Lietuvo
je jau nėra retenybė. Tačiau didžiausią ne
rimą teisėsaugininkams kelia profesiona
lai, kurie gautus duomenis parduoda arba 
patys gvelbia pinigus iš sąskaitų. JAV teisė
saugininkai neseniai paskelbė, kad pelnas, 
gaunamas iš elektroninių nusikaltimų, jau
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Nuotraukoje (iš kairės) - bajorai - Kons
tantinas Bogdanas, Undinė Nasvytytė, Gra
žina Juknevičienė ir Kazys Mackevičius prie 
Lietuvos irLBKS vėliavų.

žmogus nori turėti šių dokumentų kopi
jas, tai kainuoja 80 litų. Kitaip tariant, 
kuo didesnis šeimos genealoginis medis, 
tuo brangiau kainuoja paieška.

Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga 
(LBKS) visoje šalyje sieja apie 2,500 narių. 
Vien tik Vilniuje yra per 800 narių. Kau
ne - 700. Pasak LBKS kanclerio Viktoro 
Oranskio, tai vienintelė organizacija šaly
je, siejanti Lietuvos bajorus. Vilniuje taip 
pat veikia Rusijos bajorų sąjungos filialas 
Lietuvoje, siejanti Rusijos bajorus.

LBKS laikosi senovinių tradicijų, pa
vyzdžiui, naujus narius sąjungos vadas 
prisaikdina kardu. Jie klaupiasi prieš są
jungos vėliavą, bučiuoja ją ir sako priesai
ką. Pagal bajoriškas tradicijas vyksta ir 
herbų teikimas. Anot VOranskio, visi 
Bajorų sąjungos susirinkimai, tarybų ir 
senato posėdžiai bei seimai prasideda žo
džiais: tiesa, garbė, orumas.

Pagrindinė LBKS šventė - liepos 6-oji 
- Mindaugo karūnavimo diena. LBKS 
kancleris teigė, jog bajoro titulas skirtin
giems žmonėms reiškia nevienodus daly
kus: vieniems - tai garbė, kitiems - mada, 
tretiems - saviraiškos būdas ar hobby. Bet 
kancleris patikino, jog Lietuvoje dar nėra 
buvę atvejų, kad bajoro titulą kas nors 
būtų nusipirkęs. (Kristina Aleksynaitė,

Gintautas Degutis, “15 min.”)

viršija narkotikų prekybos pelną.
Vienas iš dažniausių duomenų gavimo 

būdų - vadinamasis “fišingas” (fishing). 
Nusikaltėliai sukuria populiarių interne- 
tinių svetainių, kuriose galima pirkti pre
kes ar paslaugas, kopijas. Jei klientas nu
rodo savo kortelės duomenis, jie pakliūna 
tiesiai į nusikaltėlių rankas. Gavus duome
nis atsiveria kelias į sąskaitas, tuomet 
nusikaltėliams reikia išgryninti pinigus. 
Tačiau šis procesas - gana ilgas, nes norint 
legalizuoti lėšas, būtina ką nors pirkti ir 
parduoti. Dažniausiaiyra perkami kompiu
teriai ir kita naujoviška technika. Po to, 
sumažinus kainą, prekės yra greitai par
duodamos.

Nusikaltimų elektroninėje erdvėje ty
rimo skyriaus viršininko Marko Marcin
kevičiaus teigimu, sukčiai yra išsibarstę po 
visą pasaulį. Jie bendrauja angliškai arba 
rusiškai. M. Marcinkevičius pabrėžė, kad 
elektroniniai nusikaltėliai yra griežtai pa
siskirstę vaidmenimis ir negali daryti to, 
kas jiems nepriklauso. Vieni renka duo
menis, kiti juos parduoda, treti planuoja, 
vadovauja, tvarko skelbimus internete. 
Visgi, pasak pareigūno, kai kurie neseniai 
atskleisto nusikaltėlių tinklo nariai per 
dieną uždirbdavo iki 50,000 dolerių. □

Smūgis Lietuvos grafikai
Mus pasiekė liūdna žinia, kad 

Lietuvoje staiga mirė žymi grafikė 
Gražina Didelytė. Tai buvo ypatin
ga dailininkė, susilaukusi jau ir tarp
tautino pripažinimo, minima ir pa
sauliniu mastu - jos vardas įtrauk
tas į pasaulinę grafikų antologiją. 
Susitikimuose su šimtais meninin
kų, nežiūrint jokių pripažinimų 
(vietinių ir tarptautinių) aš nesu 
sutikusi kito tokio kuklaus, drovaus 
asmens.

Ji mylėjo gyvenimą, bet bėgo 
nuo miesto triukšmo, kad galėtų 
kūrybines jėgas skirti savo pasirink
tai meno šakai - grafikai. Palikusi 
būstą Vilniuje, ji apsigyveno Dzūki
joje, Rudnelės kaime. Man teko lai
mė ją aplankyti abiejose vietovėse. 
Dzūkijoj jos namelis stovėjo pačio
je pamiškėje ir man paklausus, ar jai 
nebaisu vienai pamiškėj gyventi, ji 
tik nustebo: “Kodėl?”

Didelytė gimė 1938 m. Kaune, 
baigė Vilniaus dailės institutą 1967 
metais. Vertėsi daugiausia ilius
truodama knygas ar kurdama ex- 
libris’us, nes nemažai autorių jos 
darbus labai vertino ir jos patarna
vimų ieškojo. Atlyginimo ji visai ne
reikalavo, jei koks autorius atsiun
čia voką - ačiū už tai. Nors jos ma
terialinis gyvenimas buvo gana 
skurdus, ji išlaikė savyje didelį op
timizmą. Mes susitarėm pas ją susi
tikti ir ji manęs jau laukė su vaišė
mis : arbatos puodeliuku ir juodos duonos 
riekele su mažyčiu indeliu uogienės. Ji 
nesiskundė jokiais nedatekliais, nors daž
nai pas kitus nuėjus į vaišes, kur stalas lūž
ta nuo perkrautų gėrybių girdėdavo, kad 
šeimininkai tik dejuoja ir skundžiasi tokiu 
sunkiu gyvenimu.

Gražina Didelytė mokėjo gėrėtis gam
ta ir užsimerkti prieš nemalonius faktus. J i 
gėrėjosi pasauliu, nes matė tik savo sukur
tą pasaulį.

Savo švelnioj ir labai subtilioj kūryboj 
ji manipuliavo pusiau abstrakčiais įvaiz
džiais, turinčiais šiokio tokio ryšio su rea
lybe, tačiau tvirtai surištus su fantazijos 
pasauliu. Visa jos kūryba alsuoja vidine 
kultūra ir giliu susikaupimu, ir tikrai at
spindi jos pačios pasaulėjautą. Ji nieko 
nenuslepia ir nieku kitu neapsimeta, bet 
kaip gėlė atsiskleidžia kai jau subręsta.

Gražinos Didelytės darbai turi stiprią 
kompoziciją, niekad nėra perkrauti nei 
tematika, nei tapybiniais elementais. Vi
sur jaučiama didelė elegancija ir tuo pa
čiu metu didelė linijų bei spalvų atranka. 
Kalbant apie spalvas, gal teisingiau būtų 
pasakyti, kad ji labai taupiai jas naudojo ir 
tas suteikia jos darbams gilaus santūrumo

Navigacijos sistema lietuviams
Automobilinių navigacinių sistemų 

gamintoja “Harman Becker” pristatė nau
ją kompaktišką navigacijos įrenginį 
“Traffic Assist Highspeed 7934” su 
Lietuvos teritorijos žemėlapiu.

“Traffic Assist Highspeed 7934” 
komplekte yra vienas DVD diskas su 37 
Europos šalių žemėlapiais (tarp kurių Bal
tijos šalių: Lietuvos, Latvijos bei Estijos).

Navigacijos įrenginyje taip pat yra 
įmontuotas ir GPS (“Global Positioning 
System”) imtuvas. “Traffic Assist High
speed 7934” įrenginį galima naudoti ir 
kaip portatyvinę navigacijos sistemą. Dvi 
įkraunamos baterijos įgalina vairuotoją 
naudotis juo irvaikščiojant bet kurio mies
to gatvėmis.

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

Gražina Didelytė prie savo namelio “dėlioja akme
nėlius aukurui”, 2004 m.

Gražina Didelytė “Šaltinių puokštė”, mišri tech
nika.

bei kuklumo pajautimą.
Didelytė kūrė ant vario su paprasčiau

sia adata. Tokia technika reikalavo dide
lio rūpestingumo ir marias laiko. Be to, 
dirbti galėjo tik rytais, iki pusiaudienio. 
Vėliau, saulės šviesai sumažėjus, jokio 
meno kurti su adatyte nebegalėjo. (Mes jau 
užmiršom, koks niūrus buvo Lietuvoj dan
gus rudens metu...) Taigi, galima įsivaiz
duoti, kiek laiko reikėdavo paaukoti, norint 
sukurti kad ir mažą darbelį! Gal tik yra 
šioks toks pasitenkinimas, kad nuo vieno 
vario darbo galima pasigaminti kelis arba 
keliolika egzempliorių, iš kurių visi yra 
originalai. Žinoma, tai liečia tik juoda - 
balta darbus, nes kiekviena spalva reika
lauja atskiro atspaudo. Parodose jos maži 
darbeliai prapuldavo tarp dabar taip 
pamėgtų didžiulių išmierų meno kūrinių, 
kuriuos ir aklas pamato. O ir jos naudoja
mos spalvos, tylios ir prislopintos, nešaukė 
ir leido eiliniams žiūrovams ramiai pra
eiti pro šalį. Tačiau ji buvo pastebima 
jautresniems ir reiklesniems žiūrovams.

Nors Didelytė jau išėjo per vėlių 
vartelius, tačiau mums paliko save jos 
pačios kūriniuose. Ačiū Tau, Gražinute.

Genovaitė Kazokienė

“Sensoriniame” ekrane esantis meniu 
įgalina vainiotoją pasirinkti kelionės tiks
lą, vartojamos kalbos abėcėlę bei transkrip
ciją, iš anksto įvestų kelionių taškų sąra
šą, ypatingus kelionės tikslus (oro uostus, 
ligonines, geležinkelio stotis, viešbučius, 
restoranus, kavines, stadionus, autoservi
sus ir kita), taip pat padės surasti reikia
mus pašto indeksus, asmenų adresus, 
tarpinius kelionės taškus.

Planuojant kelionę, “Traffic Assist 
Highspeed 7934” įgalina išsirinkti “trum
piausią ar greičiausią” maršrutą, “moka
mus ar nemokamus” kelius, greitkelius, 
plentus, kelius, kuriais leidžiama ar nelei
džiama važiuoti sunkvežimiams.

“Amerikos Lietuvis”
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Į Bendruomenės baruose
Lietuvių Klubo “Dainava” pasitarimas
Sekmadienio, sausio 28 dienos popie

tę Sydnėjaus Lietuvių Klubo “Dainava” 
nariai rinkosi pasitarimui. Valdyba su
kvietė savo narius lietuviškos veiklos 
Klubo patalpose aptarimui. Narių susido
mėjimas buvo ypatingai didelis. Jie atvy
ko net iš tolimiausių priemiesčių. Dalyva
vo naujai iš Lietuvos atvykęs jaunimas. 
Naujo Klubo “Dainava” salė buvo pilnu
tėlė.

Pirmieji kalbėtojai išreiškė savo nepa
sitenkinimą naujo Klubo lietuviškos dva
sios trūkumu: atėjus j Klubą negalima 
pasakyti, kad čia yra lietuvių klubas. Nu
rodė, jog etniniai klubai turi savo išvaiz
dą, charakterį - galima matyti ir jausti, kad 
čia išskirtiniai namai.

Pirmininkaujantis Klubo “Dainava” 
Valdybos pirmininkas Alis Migus paaiš
kino, jog Klubas naujas, atidarytas prieš 
kelis mėnesius. Jis atkreipė susirinkusių

jų dėmesį į tai, kad šios dienos kviestas 
susirinkimas yra specialus - išplėsti 
lietuviškosios tematikos renginių spektrą 
ir prisidėti prie renginių įgyvendinimo.

Išreikšti savo nuomonę ir pageidavi
mus pavieniams asmenims yra gan leng
vai įvykdomas procesas, tačiau suruošti ir 
prisidėti prie renginio kiek sunkiau, tad 
pasiūlymai ir pageidavimai nukrypo link 
kultūrinių vienetų vadovų ir asmenų su 
specifiniais interesais bei gabumais.

Pasiūlymai atėjo iš mūsų stipriausio 
kultūrinio vieneto choro “Daina”, Lietuvių 
Dienų Rengimo Komiteto ir pavienių as
menų. Atrodo, jog tolimesnis bendradar
biavimas tarp Klubo Valdybos, kultūrinių 
vienetų ir pavienių bendruomenės asme
nų duos teigiamų finansinių ir kultūrinių 
rezultatų. Skaitlingas žmonių apsilankymas 
į susirinkimą gal stipriausias paliudyjimas 
ir garantas. Anskis Reisgys

Pranešimas visiems neseniai j 
Australiją atvykusiems lietuviams

2007 m. vasario 17 dieną (šeštadienį), 10.45 vai. ryto renkamės “Central” 
traukinių stotyje ir vyksime į The Entrance (pirkite “return” bilietą iki Tuggerah). 
Ten surengsime pikniką, prisiminsime lietuviškas dainas, galbūt išsimaudysime 
jūroje, stebėsime pelikanų pasirodymą 15 vai., pasitarsime mūsų kuriamos 
organizacijos ateities planų klausimais ir puikiai praleisime laiką!

Maistą galima vežtis arba nusipirkti vietoje.
Visais klausimais prašau kreiptis į Gretą telefonu: 0401442325 arba e-mail: 

gretasav2@yahoo.com, arba per Skype (id - GretaFletch).
Iki malonaus susimatymo! Greta

Kaziuko mugė Sydnėjuje
Sekmadienį, kovo 4 dieną, 1130 vai. St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe, 

įvyks pamaldos. Po jų - tradicinė Kaziuko mugė gretimai esančioje parapijos 
salėje. Parapijiečiai kviečiami dalyvauti parodoje su savo rankų darbais, audiniais 
ir t.t. Registruokitės pas Danutę Ankienę tel.: 8971 2524

Jus skaniai pavaišins mūsų skautai ir skautės. Ačiū jiems iš anksto.
Katalikų Kultūros Draugija

Apie 2007 metų Gavėnios rekolekcijas
Vasario 21, Pelenų trečiadienį, pradė

sime kasmetinę gavėnios kelionę. Su 
žiupsneliu pelenų ir atsivertimo troškimu. 
Beveik septynias savaites gerais darbe
liais, pasninkais ir maldomis apsiginklavę 
bandysime šturmu paimti Dangų, kad bent 
paskui suprastume, jog laužėmės ne į tas 
duris, nes Dangaus Karalystės šviesa tūno 
mūsų širdyse. Kas padės pralaužti mūsų 
širdžių akmenis, įveikti jos uolynus? Gal jį 
suminkštins Paskutinės Vakarienės stalo 
bendrystė? Gal didįjį Penktadienį kartu su 
šventyklos uždanga perplyš ir mūsų šir
džių kietumas? O gal tylus kūdikėlio Jė
zaus žvilgsnis? Kas žino. Kol gyvename 
šioje gražioje žemėje, tol nenustojame 
vilties. Kol gyvi, tol esame kelyje.

Šiemetinėje gavėnios kelionėje mus 
bent trumpam palydėti, už rankos palaikyti, 
kur pakelėje susėdus atsipūsti, užkąsti, 
pasidalinti kelionės džiaugsmais ir rū
pesčiais maloniai sutiko brolis pranciš
konas kunigas Astijus Kungys iš Vilniaus 
Bernardinų parapijos. Brolis Astijus ap
lankys mus kovo mėnesį, o jo kelionių 
Australijoje maršrutas bus toks:

Adelaidėje kovo 2-4 dienomis reko
lekcijos, kovo 5-6 dienomis pažintis su 
vietos bendruomene ir apylinkėmis, kovo 
7 d. skrenda į Canberrą;

Canbcrroje - kovo 8 d. rekolekcijos,

kovo 9 d. skrenda į Sydnėjų;
Sydnėjuje rekolekcijos kovo 10 - 11 

dienomis, kovo 12-13 d. pažintis su Syd- 
nėjumi, gera proga aplankyti Newcastle ir 
Engadine bendruomenes, kovo 14 skrenda 
į Brisbanę.

Rekolekcijos Brisbanėje kovo 18 dieną, 
vakare svečias išskrenda į Melbourną;

Rekolekcijos Geelonge kovo 23 d., 
Melbourne kovo 24 - 25 dienomis.

Lankydamas mūsų bendruomenes 
brolis Astijus tikrai neatsisakys aplankyti 
ir ligonių ar vienišų žmonių, suteikti jiems 
kunigiškų patarnavimų, jeigu tik jūs tuo 
pasirūpinsite.

Taigi, visi esate kviečiami gavėnios 
susikaupimo valandėlei, susipažinti, pa
sidalinti savo džiaugsmais ir rūpesčiais, 
pabendrauti su įdomiu kunigu (beje, kol 
mes čia derinome brolio Astijaus atvyki
mo Australijon datas ir detales, Lietuvoje 
broliai pranciškonai Astijų išsirinko Lie
tuvos provincijos provincijolu).

Norintys ir galintys turėsite galimybę 
finansiškaiparemti labai įvairią ir aktyvią 
Lietuvos pranciškonų veiklą, įskaitant ir jų 
įsteigtą interneto dienraštį Bernardinai.lt.

Ir nepraleiskite puikios progos parodyti 
svečiui Australijos grožį ir įdomybes I

Jūsų
kunigas Algirdas Šimkus

Nepriklausomybės Šventė Canberroje
Nepriklausomybės Šventės minėjimas Canberroje įvyks sekmadienį, vasario 

25 dieną, 1230 vai. p.p. Canberra Club,West Row, Canberra City.
Šia proga žodį tars dr. Vytautas Daniela -svečias iš Sydnėjaus.
Meninę dalį išpildys nauji talentai iš Melbourno - dainininkės Aida

Gogelytė ir Kazytė su pianistu Rolandu Imbrasu.
Seks pietūs, dėl kurių prašome užsiregistruoti pas Barbarą Šilinis 
tel.: 6288 6283 iki antradienio, vasario 20 dienos.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Rekolekcijos Sydnėjuje
Australijon atvyksta pamokslininkas kun.Astijus Kungys OFM, Šv.Pranciškaus 

Asyžiečio parapijos Vilniuje klebonas.
REKOLEKCIJŲ PROGRAMA:
Kovo 10 d. (šeštadienis) - Pradžia 2 vai p.p. Išpažintys Parapijos salėje, nes 

bažnyčioje vyks vestuvės.
3 vai. p.p. šv. Mišios ir pamokslai.

Kovo 11d. (sekmadienis) - Pamaldos 1130 vai. Šv. Mišios ir pamokslai
2.00 vai. p.p. pietūs su svečiu iš Lie tuvos kun. A. Kungiu 
Lietuvių Klube “Dainava”.

Pageidaujantys dalyvauti pietuose prašomi registruotis pas: Danutę Ankienę 
tel.: 98712524 arba pas Antaną Kramilių tel.: 9727 3131. Mob.: 0404 243 193. 
Susimokėti už pietus - $20 - prašome kovo 4 d. Kaziuko mugės metu.

Parapijos Komitetas

“gintaro”
Lithuanian Cooperative Credit Sodely “Talka" Ltd

TERM DEPOSIT RATES
effects 0MIM007

50 Mietą Jubiliejus 12Month-6.2% pa '
Pasitiksim su taure vyno. 
Seks koncertas ir balius.

Gros kapela 
Lietuvių Namuose, North 

Melbourne, kovo 17 d., 2007.

6 Month-5.7% p/a
3 Month-5.2% p/a

SPECIAL LIMITED
Koncerto pradžia 6.00 vai.

Bilietai - $40,
$25, vaikams iki 13 metų, 

įskaitant vakarienę.
Užsisakyti pas Doną Gaylard 

tel.: (03) 5941 1402.
Užsimokėti prašoma iki kovo 4 d.

OFFER: 
6.4% pi.

9 Month, new funds, fixed deposit 
(rrinlmum amount $10,000 - tcrdll co s apf lyi

Melbourne 9328 3486

• Ml' m

Adelaide 83627377
Sydney 97820082

Email: talkagaccess.net.au
VOIP: talka.credit —

Postal adiess P0 Bar 307 Ncdti Melbourne 3051
--------- >

AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ PASTOGĖS” 
PRENUMERATĄ?

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Minint Vasario 16-ąją, sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, 

vasario 18 dieną, 1130 vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe.
Kviečiame visų religijų tautiečius gausiai dalyvauti.

Parapijos Komitetas

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

SATURDAY LANGUAGE SCHOOL
Hi there!

Would you like to leam Lithuanian for free? Then here’s your chance!
Students from year 7 -12 are welcome to come learn on Saturday mornings 
Lithuanian for free.
WHO can come: high school students.
WHY: to leam Lithuanian
WHEN: every Saturday, 8:30 -10:30 for years 7-10 and 8:30 -11:45 for years 11 
-12.
WHERE: Strathfield Girls High School, Albert Road, Strathfield.
BUT YOU HAVE TO HURRYUP!
For more information: contact Saturday School of Community Languages on
Ph: 9886 7505
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Tęsinys iš MP nr. 1 - 2
Paskutinį uždarymo žodį tarė buvęs 

ALFAS pirmininkas Rimas Miekus, kuris
Australijos lietuviams sportininkams va
dovavo septynerius metus.

Jis nuširdžiai padėkojo visiems spor
tininkams už gausų dalyvavimą, šeimi
ninkams - už puikų Sporto Šventės pra
vėdintą ir priėmimą. Nuoširdžiai padėko-

Sporto Šventės uždarymas. Priekyje - 
Rebecca ir Steven Wiasak.

Kas - kur - kaip?
jo kanadiečiams ir atsisveikinant jiems 

Antanas įteikė bumerangą (kad sugrįžtų) ir abori-
Laukaltis genų muzikos instrumentą - dūdą 

“didjeridoo”.
Perdavus būsimos Sporto Šventės 

Adelaidėje rengėjams Šventės vėliavą bei
sugiedojus Australijos ir Lietuvos himnus, 
56-oji Sporto Šventė buvo baigta.

Kiti šventės nutikimai
Nors Geelongo lietuvių skaičius ir nė

ra labai didelis, tačiau jų Šventės metu 
a t likti darbai yra tiesiog milžiniški. Dirbo 
ten visi: jauni ir vyresni, vyrai ir moterys. 
Per šventę ir jos renginius Lietuvių Namų 
virtuvės krosnys turbūt neužgeso, kepi
mai, virimai ir valgių paruošimai vyko visą 
laiką. Gardžiavosi svečiai puikiu kugeliu 
bei įvairiomis dešromis su kopūstais ir jau 
ne lietuviška “lozania” bei kitais skanu
mynais, neskaitant gėrimų ir, žinoma, 
lietuvišku “Švyturio” alučiu. O sporto 
stadione sportininkai ypač buvo patenkin
ti įvairiais skanumynais. Galiu visų svečių 
vardu tik padėkoti visiems virėjams. Pa
minėsiu darbuotojų - virėjų pavardes: vy
riausias virtuvės “bosas” buvo J. Obeliūnas 
(t.p. vyrų rinktinės treneris), L. Koszela - 
nepavargstanti Geelongo darbuotoja vi
sur. galiu ją pavadinti Geelongo lietuviškos 
veiklos “gyvuoju sidabru”, R. Obeliū- 
nienė, nors ir pabėgusi iš Sydnėjaus, bet 
gražiai pritapo Geelongo, L. Obeliūnienė, 
Louise Watach, Simonctta Wiasak, Sarah 
Lind, S. Obeliūnienė.

Stadiono bare ypač gerai darbavosi P. 
Obeliūnas, E. Koszela, M. Watach, St. 
Rebis, S. Jovic, Rebecca Wiasak, T. 
Sutherland, L.A. Koszela, L. Belkienč.

Gi nepavargstantis stadione kepimo

Lietuvių Dienų metu virtuvėje šauniai darbavosi (iš kairės): Sofija Olieliūnienė, Jonas 
Obeliūnas (vyr. virėjas), Simonetta Wiasak, Regina Obeliūnienė ir Lilly Obeliūnienė.

Vytauto Vaitkaus nuotrauka.

“basas” buvo E Obeliūnas ir T. Sutherland, 
Rebecca Wiasak ir Aldona Brown.

Tikrai niekas nebuvo nei alkanas, nei 
ištroškęs. Ačiū visiems.

Gražiai paminėjo spauda
Geelong’o dienraštis “Geelong 

Advertiser” labai gražiai aprašė Lietuvių 
Dienų šventę, įdėdamas didelę Geelongo 
choro nuotrauką. Straipsnyje įdomiai 
aprašoma ši lietuvių kultūrinė bei spor
tinė šventė, paminint, kad dabartinis 
sporto klubo “Vytis” pirmininkas A. Wia
sak 1970 m. per Sporto Šventę susipa
žino su dabartine savo žmona, atvykusia iš 

Adelaidės. Iki šiol visa šeima yra aktyvi 
švenčių dalyvė. Rašoma, kad Geelong’e 
yra 32 etninės bendruomenės ir apie 300 
lietuvių šeimų aktyviai dalyvauja Geelon
go etninėje veikloje. Gražiai buvo aprašyta 
ir apie svečius iš Kanados, kurie iš taip toli 
atvyko į šią šventę.

XXXXX
Lietuvių Dienų šventė Geelong’e pra

ėjo labai gražiai ir reikia tik sveikinti vie
tos lietuvius ir vadovus už tokį gražų šven
tės parengimą.
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Žvilgsniai į Lietuvą po penkerių metų
Nijolė 
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Užsuku į triukš
mingųjų - triukš- 
mingiausiąjį Ba
sanavičiaus pros
pektą - restoranų, kavinių, kioskų kara
lystę. Tikras verslininkų rojus! Iš tikrųjų, 
ko yra Palangoj daugiausia, galvoju. Tur
būt: labai gražių, labai lieknų merginų, 
“Fuji” firmos nuomojamų dviračių/ketur- 
račių, restoranų, užkandinių gražiais var
dais (“Seklytėlė”, “Trobelė”, “Meilutė”, 
“Ąsotėlis”), “Švyturio” alaus ir kioskų, par- 
davinėjančių viską: nuo ledų (“Pieno 
žvaigždė”, “Dadu”), rūkytos žuvies, saulės 
akinių, čeburekų, kibinu ir dešrainių. Kas 
jie tokie? Nagi “hot dogs”! Žymiai geriau, 
negu “hotdogai” ir gal net sklandžiau, negu 
“karšti šuniukai”. Sudie, Palanga, svieto 
nebe pabaiga, bet vis didėjanti prabanga! 
Niaukstosi, ateina visų laukiamas lietus, o 
aš trauksiu toliau - į gimtinę!

Panevėžys
Gimtasis miestas, kurį pažįstu tik iš 

dabartinių apsilankymų. Buvau per maža 
ryškesniems atsiminimams, nors jie po 
truputėlį išplaukia paviršiun lyg auksinė 
.blizgė, ypač dabar, kai vaikščioju miesto 
gatvėmis netoli Katedros, netoli buvusios 
Mokytojų Seminarijos... O vysk. Paltaro
ko namai dar visai neblogai išsilaikę ir 
Kristaus Karaliaus vardo katedra gelsvai 
baltu bokštu sminga dangun. Šventoriuje 
yra paminklas garsiajam pamokslininkui, 
nacių nužudytam kun. Alfonsui Lipniūnui. 
Bet nebėra Mokytojų Seminarijos sodo, 
ryškiausiai mano atminty išlikusio - pasa
kų sodo, žydinčio rožėmis, sirpstančio ag
rastais, svyruojančio kvapiais akacijos žie
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dais. Sode siausdavo prijaukinta vove
raitė. Vakarais ji įšokdavo pro langą per
miegot savo atviram narvely. Dabar aš su 
visoj gimtinėj belikusiu vieninteliu dėde, 
vaikščioju lyg sapne ir matytomis, ir visai 
nepažįstamomis gatvėmis, klausydama jo 
pasakojimų apie laikus, kurių neišgyve
nau, kurių man nebuvo...

Sėdim prie Nevėžio įlankos. Kaip gra
žiai ir skoningai čia sutvarkyta aplinka! 
Įlankos pakrantės ne tik žaliuoja krūmais 
ir medžiais, bet akį traukia ir įvairios skulp
tūros. Didžiausia ir įspūdingiausia-DLK 
Aleksandro, kuris 1503 m. dovanojo žemės 
plotą bažnyčiai statyti. Kita įdomi ir sa
votiškai baugi skulptūra - Nevėžio Vėžys. 
Jis stovi vandeny, užlipęs ant akmenų, 
žnyples išskėtęs, uodegą parietęs, piktas ir 
grėsmingas. Galvoju, ar tik Nevėžio vardas 
nebus kilęs iš vėžio?

Panevėžy oras atvėsęs. Pilkas dangus 
žada lietų ir vis nepralyja, todėl malonu 
paklajot vienai po gimtąjį - nepažįstamąjį 
miestą. Štai ir Masiulio knygynas. 2005- 
aisiaisjamsukako 100 metų! Iš pasąmonės 
atskamba tas vardas, vaikystėje girdėtas. 
Turbūt apie tą knygyną šnekėdavo tėvai, 
uolūs knygų skaitytojai ir vis naujų pirkė

Nevėžio Vėžys Panevėžio parke.

jai. Dabar ir senasis knygynas, ir jo nauja 
šaka Vilniaus gatvėj - pilni puikiausių, įdo
miausių knygų. Pilnos lentynos, apkrauti 
stalai. Tik atversk, vartyk, skaityk, pirk! 
Koks būdingas knygynų kvapas, koks 
masinantis puslapių šnarėjimas, viršelių 
blizgėjimas!

Keliauju toliau - į kitą knygų pasaulį į -
Gabrielės Petkevičaitės - Bitės
vardo biblioteką Respublikos gatvėje. 

Čia mane pasitinka, per laiškus susipažin
ta, rankraščių skyriaus vedėja Stasė Mike- 
liūnienė bei jos padėjėjos - Ilona ir Au
dronė. Susėdę naujutėliam, ultra - moder
niam bibliotekos priestate (archit. Saulius 
Juškys), maloniai šnekamės. Šis priestatas 
labai įmantriai prijungtas prie senų, gra
žiai atremontuotų rūmų. Į juos jau perke
liama visa Panevėžio biblioteka iš senųjų 
patalpų. Ant blizgančių grindų, ant švie
saus medžio stalų ir lentynų - dėžių dėžės 
knygų, rankraščių, periodikos. Išeivijos 
leidinių lentynoje p. Stasė parodo ir mano 
kelionių įspūdžius “Atvirukai”. Koks ma
lonumas sugrįžt į gimtąjį miestą ir pasilikt 
su... knyga!

Smala ir Jurgis migloje
Čia noriu šį tą papasakot apie tuos as

menis. Jie nebuvo meilužiai, bet susitiki
nėjo miglose... Apie juos (jie turėjo ir dau

giau vardų) dabartinė laisva 
Lietuva nemėgsta kalbėti. Jie 
bandomi pamiršt. “Kas buvo - 
pražuvo!”

Mano dėdienė irgi iš tų šiems 
laikams “nemadingų, senas is
torijas vis dar primenančių”, 
moterų... O tos istorijos, ypatin
gai skaudžios ir tragiškos, dau
gelio vertinamos neigiamai. Tai 
partizaninio pasipriešinimo oku
pantui 1944 - 1953 metai. Į ne
tolimą, bet jau istorinę, praeitį 
žiūrint, desperatiškos patriotiško 
jausmo pastangos kovot su oku
pantu, buvo pasmerktos žūt vos

Šulinys su svirtimi jau ir sename Kupišky 
- seniena. Nuotraukoje - autorė prie šulinio.

prasidėję. Lengva dabar stebėtis partiza
ninio judėjimo vadų ir dalyvių naiviu ti
kėjimu, kad “demokratiniai Vakarai neleis 
savo Jungtinių Tautų narėms pražūt Stali
no Rusijoj”. Deja, tie Vakarai jau buvo 
atidavę Stalinui tai, kas nei jiems, nei jam 
nepriklausė. Jau buvo nusiplovę rankas 
Potsdame ir Jaltoj. Bet ano meto idealistai 
ilgai to nei suprast, nei patikėt negalėjo.

Taigi ir mano giminaitė, išaugusi giliai 
lietuviškoje šeimoje, pilna jaunatviškos 
drąsos ir pasiryžimo, įsitraukė įpogrindžio 
veiklą kaip partizanų ryšininkė. Smala, 
Jurgis, Migla ir dar daugybė kitokių buvo 
jos slapyvardžiai.

Bėdos, kaip ji pasakojo, prasidėję 1945 
m., kai rusai nušovė jos brolį, nestojusį į 
sovietų kariuomenę. Tiio metu ji buvusi 
medicinos studentė Vilniaus Universitete. 
Tuoj pat prasidėję milicijos “pokalbiai” su 
ja: įvairūs grąsinimai, bandymai užvėrbuot 
šnipinėjimui.
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Padėka
Negrįžtamai išeina artimieji
Ir niekad nesutiksi jų gyvenimo kely.
Nors taip norėtųsi tą laiką sustabdyti,
Pabūt su tais, kurių susigrąžinti negali.

Ačiū visiems draugams, bičiuliams, pažįstamiems ir artimiesiems už Juozo 
palydas į Anapilį. “Tu, kuris aukštai, palaimink mus, paguosk ir palydėk ilgam kely. 
Tu, kuris aukštai, valdai pasaulio likimus, tramdyk mūs pyktį ir vaidus, suvienyk mus, 
palaimink mus, paguoski mus, apšvieski visus savo Dangiška šviesa. ”

Ačiū visiems už paguodą ir palaikymą Juozo ligos metu. Ačiū choristams už 
giesmes šv. Mišiose. Nuoširdžiausias ir didžiausias ačiū Wojciech, Vilijai ir Garry 
už duetu pagiedotas giesmes, kurių garsai lyg dangiška šviesa pripildė visų 
dalyvavusiųjų pamaldose širdis. Ačiū mūsų klubo “Dainava” darbuotojams už 
gražiai paruoštą stalą pabendravimui po laidotuvių. Ačiū visiems, palengvinusiems 
praradimo skausmą. Jadvyga Dambrauskienė ir šeima

In memoriam
Sudie, mielas Juozai

At A Alfonsui Valiūnui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame liūdinčią žmoną Jadvygą, dukras Gintą, Vidą 

ir Dalią bei jų šeimas.
Onutė ir Algis Kapočiai

At A dr. Alfonsui Valiūnui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną - Draugijos narę Jadvygą, dukras Gintą, 

Vidą ir Dalią, jų šeimas ir kartu liūdime.
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija

At A dr. Alfonsui Valiūnui
mirus, užjaučiame žmoną Jadvygą, dukras Gintą, Vidą ir Dalią bei visus 

artimuosius. Skaudžios netekties valandoje liūdime kartu.
Elena Jonaitienė, Rasa ir Eglė

aukojame “Musų Pastogei” $25

At A Alfonsui Valiūnui
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai Jadvygai, dukterims Gintai, 

Vidai ir Daliai, jų šeimoms ir artimiesiems. Tamara ir Benius Vingiliai

Dr. Alfonsui Valiūnui
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai, dukroms, jų šeimoms bei 

artimiesiems. Nijolė ir Algis Bučinskai

At A dr. Alfonsui Valiūnui MD
- Lietuvos Aktyvistų fronto (LAF) nariui - mirus, skausmo valandose nuošir

džiai užjaučiame žmoną Jadvygą, dukras Dalią, Gintą ir Vidą, jų šeimas ir likusius 
1941 metų Sukilimo draugus Australijoje, Lietuvoje iruž jos ribų.

Antanas Kramilius, Sydnėjaus Ramovėnu vardu
Lietuvos Laisvės Kovotojų sąjunga, Vilnius

aukojame “Musų Pastogei” $50.

At A Alfonsui Valiūnui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną-židinietę Jadvygą, dukteris, jų šei

mas ir artimuosius. Sydnėjaus Skautų Židinys

At A dr. Alfonsui Valiūnui
mirus, gilią užuojautą reiškiu užjaučiame žmonai Jadvygai ir šeimai.

Irena Bagdonavičienė

Šių metų sausio 24 dieną po sunkios ir 
ilgos ligos Sydnėjuje mirė Juozas Dam
brauskas.

Ne vieną kartą, reprezentuodamas 
Australijos lietuvius bei sportininkus ir 
išvykdamas į Ameriką, Kanadą ar Lietuvą, 
Tu atsisveikindavai su savo artimaisiais ir 
draugais. Tačiau visuomet, pilnas pergalės 
ir džiaugsmo. Tu sugrįždavai į savo mielus 
namus. Šiandien, mielas Juozai, Tau iške
liavus į tą nežinomąjį ir amžinąjį Anapilį, 
mes visi Tau tariame paskutinį žemiškąjį 
SUDIE.

Juozas Vytautas Dambrauskas gimė 
1926 m. gegužės 22 dieną Mierčių kaime, 
Žaliosios valsčiuje, Vilkaviškio apskrity
je, valstiečių šeimoje, kurioje augo dar 3 
broliai ir 2 seserys. Vaikystėje jis lankė 
Žaliosios pradžios mokyklą. Mokytis jam 
sekėsi labai gerai, todėl tėvas vėliau jį lei
do (Vilkaviškio gimnaziją. Vilkaviškyje jis 
ir gyveno, tik atostogų metu grįždavo j 
tėviškę. Vilkaviškyje Juozas baigė septy
nias klases.

Fronto linijai artėjant prie Lietuvos, be- 
sitraukdami vokiečiai visokiais būdais 
gaudė jaunus lietuvius vyrus, imdami juos į 
kariuomenę ar darbams, pristatydami kas
ti apsigynimo apkasus. Pagavo ir Juozą su 
broliu Bronium, bet po dviejų savaičių sun
kaus darbo jie pabėgo ir pradėjo slapstytis. 
Tai buvo sunku ir pavojinga. Tuo metu vo
kiečiai Kybartuose rinko vyrus aptarnauti 
karinius traukinius. Neturėdami kitos išei
ties, Juozas su broliu ir keliais draugais 
pasiprašė tarnybos geležinkelyje. Jų dar
bas buvo papildyti traukinio vandens at
sargas. Tai buvo paskutinis traukinys, kurio 
paskirtis buvo atsitraukiant susprogdinti 
pasiliekančius tiltus. Taip prasidėjo Juozo 
tarnyba geležinkelyje ir jis laimingai trau
kiniu pasitraukė iš Lietuvos.

Sėkmingai praleidęs sunkius karo me
tus Vokietijoje, Juozas 1945 metais at
sirado Lietuvių pabėgėlių stovykloje 
Eichstaett ir čia jis įstojo į atsidariusios 
lietuvių gimnazijos aštuntą klasę. 1946 m. 
baigęs gimnaziją jis įstojo į Freiburgo 
Albert-Ludwigs Universiteto Chemijos 
fakultetą. Čia studijavo 5 semestrus. Gy
vendamas ir studijuodamas Vokietijoje, 
Juozas aktyviai dalyvavo lietuviškame 
jaunimo gyvenime. Priklausė ateitininkų 
ir skautų judėjimams, dalyvavo jaunimo 
suvažiavime Tūbingene, skautų sąskrydyje 
Detmolde ir jau tada domėjosi bei gana 
gerai žaidė šachmatais.

1949 m. gegužės mėn. atplaukė j Aus
traliją, Bonegillos imigrantų lagerį. Bo- 
ncgilloje, gavęs paskyrimą dirbti Sydnė
jaus geležinkelių valdyboje, apsigyveno 
geležinkelių bendrabutyje. Laikui bėgant, 
pabaigęs kelis specialius kursus, jis pradėjo 
dirbti elektrinių traukinių mašinistu ir 
dirbo iki išėjimo į pensiją.

Gyvendamas Sydnėjuje Juzas susipaži
no su būsima žmona Gertrud - Emma, 
draugų vadinama Trudy. Ji iš pirmos san
tuokos turėjo sūnų Rudolf (Rudy). Nauja 
Dambrauskų šeima 1953 m. susilaukė 
sūnaus Vito - Lino ir 1958 m. - dukros Sil
vijos. Juozo žmona Trudy, kaip vėliau abu 
jų vaikai ir posūnis Rudy, buvo labai

Juozas Dambrauskas.

aktyviai įsitraukę į lietuvišką veiklą ir 
sportinį gyvenimą. Labai nuoširdžiai dir
bo Sydnėjaus lietuvių sporto klube “Ko- 
vas”ne tik sportuodami, bet ir rengdami 
įvairius pasirodymus bei vakarus. Trudy ir 
Juozas tapo “Kovo” Garbės nariais, įverti
nant jų darbą ir veiklą. Trudy Dambraus
kienė mirė 1993 metais.

Sydnėjaus lietuviškame, ypač sporti
niame gyvenime Juozas buvo labai aktyvus 
Lietuvių Apylinkės, Bankstowno Namų 
ir vėliau Klubo narys. Nuo pat pirmųjų 
įsikūrimo dienų aktyviai dalyvavo sporto 
klubo “Kovas” veikloje. Daugmetųjis buvo 
klubo Valdyboje. Taip pat kelis metus jis 
buvo ir “Kovo” pirmininkas, sėkmingai 
vadovavo sportinei veiklai Sydnėjuje. Ke
letą metų jis dirbo ir Australijos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo Sąjungoje, 1985 - 86 
metais buvo ALFAS pirmininkas.

Juozas buvo vienas iš geriausių ne tik 
“Kovo”, bet ir Australijos lietuvių šachma
tininkų, laimėjęs ne tik “Kovo”, bet ir Aus
tralijos lietuvių čempiono vardą, taip pat 
sėkmingai gynė lietuvių vardą australų ir 
pabaltiečių varžybose. Australijos lietu
viams jis atstovavo ir Pasaulio Liet. Sporto 
Šventėse Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje.

Būdamas našlys Juozas susidraugavo ir 
1997 m. vedė taip pat našlę Jadvygą Ma- 
siokienę. Tai buvo labai puiki, darni ir vie
nas kitą gerbianti bei mylinti šeima. Pasku
tinius kelerius metus Juozas, nors ir sun
kiai sirgdamas, visą laiką domėjosi lietu
višku, ypač sportiniu mūsų gyvenimu. Apie 
jį jam nuoširdžiai papasakodavo ligoninė
je ir vėliau slaugos namuose žmona Jadvy
ga. Ji iki pat mirties labai gražiai prižiū
rėjo ir rūpinosi savo vyru.

Tačiau - / Gyvenimas yra negailestin
gas,/Nežiūri amžiaus nei jausmų, / Į amži
nybę pasikviečia, / Brangiausius mums ir 
artimiausius iš visų.

Savo ir draugų sportininkų vardu reiš
kiu gilią užuojautą žmonai, dukrai su sū
num, visiems giminėms bei artimiesiems 
Australijoje ir Lietuvoje.

Ilsėkis ramybėje, mielas Juozai, nors ir 
tolimoje nuo Tavo gimtinės, bet Tau buvu
sioje svetingoje Australijos žemėje. Tavo 
atminimas ir sportiniai lietuviški darbai 
dar ilgai liks neužmiršti čia.

Antanas Laukaitis

At A Alfonsui Valiūnui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Jadvygą iršeimą.

Nijolė ir Adomas Bartkai

At A Juozui Dambrauskui
mirus, skausmo valandose nuoširdžiai užjaučiame žmoną Jadvygą, sūnų 

Vytautą, dukrą Silviją, jų šeimas ir artimuosius. Netekties valandose liūdime kartu.
Choro “Daina” dirigentė ir choristai

Irenai Jackienei
Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame seseris Verą Morkūnienę bei Tanią 

Žukauskiene ir kartu liūdime.
Melbourne Soc. Globos Moterų Druugijos Valdyba ir narės

At A Alfonsui Viliunui
minis, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Jadvygą, dukras Dalią, Vidą ir Gintą

su šeimomis. Janina ir Viktoras Ratkcvičiai
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Nepriklausomybės Šventė Sydnėjuje
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba kviečia į Nepriklausomybės Šventės 

minėjimą, kuris įvyks sekmadienį, vasario 18 dieną, 2 vai. po pietų Sydnėjaus 
Lietuvių Klube “Dainava”.

Bus renkamas Bendruomenės nario mokestis ir aukos.
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Nepriklausomybės minėjimas Hobarte
Hobarte Nepriklausomybės Šventė įvyks penktadienį, vasario 16 dieną. Pra

dėsime 11 vai. vėliavos pakėlimu prie Draugystės sienos (Wall of Friendship) 
188 Collins st. Hobart.

Kitą dieną, šeštadienį, vasario 17 dieną, 3 vai. Vokiečių Klube, 30 Bowden 
St. Glcnorchy, įvyks minėjimas. Po minėjimo -suneštinės vaišės.

Visus tautiečius, gyvenančius ar besilankančius Tasmanijoje, nuoširdžiai 
kviečiame atvykti. ALB Hobarto Apylinkės Valdyba

Nepriklausomybės Šventė Geelonge
Nepriklausomybės Šventės - Vasario 16-osios- minėjimas įvyks sekmadienį, 

vasario 18 dieną, 12 vai., Lietuvių Namuose Pettitt Park, Bcauford Avė, Bell 
Post i I ill.

Pamaldos- 8.30 vai. ryto St. Peter an<l Paul bažnyčioje. Organizacijos 
kviečiamos dalyvauti pamaldose ir minėjime su vėliavomis.

Minėjimas prasidės 12 vai.
PROGRAMOJE:
Paskaitą skaitys Algirdas Šimkus O AM, ALF pirmininkas.
Meninėje dalyje pasirodys solistai, “Aidai”, choras “Viltis” ir tautinių šokių 
grupė “Gegutė-Linas”.
Po programos -pietūs (ruošia Apylinkės Valdyba), kaina $10.
Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti.

ALB Geelongo Apylinkės Valdyba

DAINA VA
LITHUANIAN CLUB

16 - 20 Meredith Street, Bankstown 
Tel.: (02 ) 9708 1414 E-mail: slc@lithuanianclub.org.au 

www.lithuanianclub.org.au

Klubas veikia kiekvieną dieną nuo 11 vai. ryto.
Restoranas - kavinė “Europa” dirba:
Pirmadieniais - Šeštadieniais

Pietūs 12.00 vai.-230 vai. p.p.
Vakarienė 5.30 vai. p.p. - 9.00 vai. p.p.

Sekmadieniais 12.00 vai. - 7.30 vai. p.p.
(Sekmadieniais po 7.30 vai. tik užsakymo atveju).
Virtuvės šeimininkų tek: 

Gary - 0400 401 703 Al - 0417 674 599

Airfares to Vilnius & other European Cities
Departures now to 24.032007- $ 1,450.00 + taxes
Departures 25.03 to 27.052007 - $ 1,660.00 + taxes
Departures 28.05 to 15.082007 - $ 1,870.00 + taxes

Please call us for prompt professional service
For vour free call to Estours Travel dial 1800 888 386

ESTOURS TRAVEL
38 Murray Rd, Corrimal East NSW 2518

Tel: 02-4284 1688 & 1800 888 386 Fax: 02-4284 7823
E-mail: Vilnius@estours-travel.com.au

Website: www.estours-travcl.com.au
Licence 2TA002609 ABN 45 003 084 857

Advokatų D. Morkūnienės ir
R. Brazausko kontora

Konsultuoja ir teikia teisines paslaugas turto paveldėjimo ir tarptautinio 
įvaikinimo klausimais. Prašome kreiptis:

Advokatų D. Morkūnienės ir R. Brazausko kontora, 
Kaštonų g-vė Nr. 3, LT-01107 Vilnius, Lithuania. 
Tel.: 370 - 5 - 261 3833; Fax.: 370 - 5 - 212 7796. 
e-mail: advokatai@laide.lt http:/www.estates.lt

Weight Watchers
kviečia moteris ir vyrus, norinčius numesti svorį, į užsiėmimus, kurie pra
sidės trečiadienį, vasario 7 dieną.
Užsiėmimai “Dainavoje” vyks:

trečiadieniais - 6.00 vai. p.p. - 7.00 vai. p.p.
ketvirtadieniais- 12.00 vai. -1.00vai.p.p.

Kaina - $17.95 savaitei.
Pagal pageidavimą, galite atvykti į užsiėmimus vieną ar kelis kartus į mėnesį. 
Suinteresuotus prašome skambinti Margarette Myers tel.: 9618 2402 
arba tel.: 131997.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Hobarto Sporto klubui “Perkūnas” - 50
Sporto klubo “Perkūnas” 50 metų gyvavimo sukaktis bus paminėta šešta

dienį, kovo 17 dieną, 630 vai. p. p. Glcnorchy RSL Klube, kur ta proga pietausime. 
Kaina asmeniui - $30.

Norinčius dalyvauti, prašome pranešti klubo pirmininkui M. Kožikui tel.: 
(03) 6272 5076. Sporto klubas “Perkūnas”

“MŪSIĮ Pastogė”: Skelbimai, užuojautos ir pan. priimami 
ne vėliau pirmadienio 10 vai. ryto.

(Po pietų laikraštis perduodamas spaustuvei)
Deadline for ads - Mondays 10 a.m.

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

Jurisdiction:.......New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Šliteris, Honorary Consul-General
40 B Fiddcns 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 Tbrritory..........
Ms Janina Vabolis, Honorary Consul
25 McLachlan Avenue Tel.: (08) 8294 3792
Glenelg North, SA 5045 e-mail: jvabolis@chariot.nct.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 Tbl.: (03) 9819 5515
Burwood, VIC 3125 Fax: (03)9808 8300
Hours of Business: Fridays: 9.00 a.m. - 5.00 p.m. 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. 
Tbl.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastogc@bigpond.com 

Tinklalapis: iHmusers.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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