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Adelaidėje paminėta Vasario 16-oji
LR Prezidentės sveikinimas Pasaulio 

lietuviams Kovo 11-osios proga
Mielieji tautiečiai, viso pasaulio lietuviai!

Šiemet minime iškilią ir garbingą sukaktį - dvidešimtąsias Lietuvos Ne
priklausomybės atkūrimo metines. Ši diena svarbi visiems lietuviams, mylintiems 
savo Tėvynę ir trokštantiems jai orios bei laimingos ateities, branginantiems savo 
kalbą, istoriją, kultūrą, saugantiems tautinę tapatybę.

Ši sukaktis reikšminga kiekvienam lietuviui, kad ir kokiame pasaulio krašte 
jis gyventų. Ji ne tik primena mums su laisvės kovomis susijusią tautos istoriją, 
bet ir atveria laisvos, modernios, atviros pasauliui Lietuvos bei orios, toleran
tiškos šiuolaikinės visuomenės viziją. 1990 metų Kovo 11-ąja Lietuva dar kartą 
patvirtino savo pasirinkimą. Kovo 11-osios aktu Lietuva, deklaruodama 
Nepriklausomybės atkūrimą, tautų apsisprendimo teisę pakėlė į naują erdvę ir 
šiandien telkia mus visus ateities darbams, įprasmina tautiškumo, pilietiškumo, 
santarvės puoselėjimo pastangas.

Šis Aktas visiems mums nepaprastai svarbus, bet nepamirškime, kad laisvė - 
tai ne dokumentas, ne baigtinė sąvoka. Laisvę reikia patvirtinti kasdieniais savo 
darbais, ją puoselėti ir ginti.

Sveikinu Jus šios iškilios šventės proga, dėkoju už Jūsų įnašą į Lietuvos laisvės 
bylą, pastangas ir rūpestį išsaugant lietuvybę, už tikėjimą laisva ir oria Lietuva. 
Tegul šis tikėjimas palaiko mus visus ateities siekiams ir darbams.

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė
2010 m. kovo 11 diena

Šių metų vasario 18 - 19 dienomis Adelaide lankėsi LR ambasadorius Japonijai, 
Australijai ir Naujajai Zelandijai Dainius Kąmaitis, kuris dalyvavo Vasario 16-osios 
minėjime. Plačiau apie minėjimą “M.P.” psl. 3.
Nuotraukoje - LR ambasadoriaus sutikimas Adelaidės oro uoste. Iš kairės ALB 
Adelaidės Apylinkės Valdybos pirmininkė Elena Varnienė, LR ambasadorius Dainius 
Kamaitis ir Valdybos narė Kristina Gudelytė.

Lietuvos įvykių apžvalga

Mieli Australijos lietuviai,
Prieš dvidešimt metų mūsų tauta nusimetė penkis 

dešimtmečius trukusį okupacijos jungą ir atkūrė 
valstybingumą. Ypatingas dėmesys tenka išeivijai. 
Užsienyje gyvenantys lietuviai visada palaikė tautos lais
vės troškimą, vykdė intensyvią veiklą siekiant Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės.

Nuoširdžiai visus sveikiname Lietuvos nepriklauomybės atkūrimo dienos proga. 
Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdyba“Lietuva - 

branduoliniame
Bermudų 

trikampyje”
Tai, kad Lietu

vos žalieji neina Į 
gatves ir neprotes
tuoja dėl kaimy
nystėje statomų 
atominių elektri

nių, kaip tai daro dėl danų kiaulių farmų, 
dar nereiškia, kad nebandoma daryti įta
ką šiems procesams. Taip teigė Nevyriau
sybinių aplinkosauginių organizacijų 
koalicijos pirmininkas Linas Vainius. Jis 
dalyvavo viešame planuojamos atominės 
elektrinės statybos Baltarusijoje poveikio 
aplinkai vertinimo. Skelbiama, kad Bal
tarusijos, Rusijos ir Lietuvos aplinkosau
gos nustatė galybę grėsmių, kilsiančių 
Lietuvai, jeigu šis projektas bus realizuo
jamas. “Vien tokie faktai, kad dar neišban
dytas (eksperimentinis) Rusijos gamybos 
branduolinis reaktorius bus statomas 50 
km atstumu nuo Vilniaus, vanduo auši- 
mui dalinai bus imamas iš Neries upės, 
galimai radionuklidais užterštos atliekos 
bus išleidžiamos j Nerį ir branduolinės 
atliekos bus saugomos Lietuvos pašonėje, 
turi kelti rimtą susirūpinimą tiek val
džios institucijoms, tiek visuomenei”.

Atominė elektrinė Kaliningrado sri
tyje, netoli Nemano gyvenvietės, tiek Bal
tarusijoje, tiek Visagine kels vienodą grės
mę mūsų šalies gyventojams, “pateksime j 
branduolinį Bermudų trikampį, nes visos 
trys elektrinės bus statomos pasienyje. Tai - 

konkrečios avantiūros. Aplinkai poveikis 
bus neigiamas, padidės radiacinis laukas, 
iškils grėsmė sveikatai, bus pervežamos 
branduolinės atliekos.

Uždarius Ignalinos atominę elektrinę 
(IAE), žmonės baiminasi išgirdę gyven
tojus šiurpinančią žinią, kad šalia Visagi
no gali atsirasti branduolinių atliekų 
kapinynas, į kurį bus vežamos gyvybei pa
vojingos medžiagos iš visos Europos 
Sąjungos. Lietuvos Vyriausybė ramina, kad 
branduolinės Europos atliekos nebus 
vežamos į mūsų šalį. Tai draudžia ga
liojantys įstatymai.

Bankai Lietuvoje
Į paskolų žabangas įvilioję dešimtis 

tūkstančių įmonių, bankai, užslinkus 
sunkmečiui, su bendrovėmis elgiasi kaip 
laukinėje gamtoje plėšrūnai su bejėgėmis 
aukomis. Iš įsiskolinusių juridinių asme
nų masiškai atiminėjamas verslas. Bankų 
tikslas - areštuoti už paskolas užstatytą 
bendrovių ar net jų savininkų turtą, kurį 
vėliau varžytinėse pusvelčiui nuperka tų 
pačių bankų antrinės bendrovės. Agresy
viausiai lietuvių nuosavybę nusavina dos
niai paskolas daliję didieji Skandinavijos 
bankai.Turto areštų statistika rodo, kad 
smarkiai daugėjo nekilnojamojo turto, ku
ris dažniausiai įkeistas bankams, areštų.
2007 m. buvo areštuoti 778 tokie objektai,
2008 m. -1,896, o 2009 m. - jau net 5,610. 
Vos per trejus metus areštų skaičius išau
go net 7 kartus.

Lietuvoje vargsta šeimos
Vidutinė trijų keturių asmenų šeima

Nukelta į 2 psL

Pranešimas dėl atsistatydinimo
Pranešu, kad po ilgo ir rimto svarstymo esu nu

sprendęs atsistatydinti iš savo garbės generalinio 
konsulo pareigų.

Pastaruosius penkioliką metų esu pašventęs 
savo laiką, energiją ir sugebėjimus dirbdamas 
Lietuvos labui. 1995-1996 buvau Australijos Lietu
vių Bendruomenės pirmininkas. Dvyliką su puse 
metų (1997-2004) esu Lietuvos garbės konsulas, 
nuo 2004 Lietuvos garbės generalinis konsulas ir 
paskutinius pusantrų metų atliektu trijų garbės 
konsulų pareigas.

Dėl per didelio konsulinio darbo reikalavimo ir krūvio, ypač darbu susijusiu 
su Lietuvos pilietybės prašymais bei jų tvarkymais aš daugiau fiziškai negaliu 
atlikti trijų garbės konsulų darbo. Su sunkia širdimi nusprendžiau atsistatydinti, 
žinodamas, kad palieku Australiją be konsulo.

Esu dėkingas už suteiktą galimybę tarnauti Lietuvos labui. Tai buvo man labai 
didelė atsakomybė ir garbė. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi savo pasiekimais, kurie 
taip pat man atnešė daug malonumo.

Tikiuosi, kad neužilgo bus paskirti nauji garbės konsulai perimti mano dar
bus. Iki to laiko maloniai prašau visus lietuvius dėl visų konsulinių klausimų ir 
reikalų kreiptis į Lietuvos Respublikos Ambasadą Japonijoje -

Jolanta Vitkauskaitė, Attache
Embassy of Lithuania
3-7-18, Moto-Azabu, Minato-ku,
Tokyo 106-0046, Japan
Tel. + 81334085091 Fax. +81334085092 e-paštas: consul@lithemb.or.jp
Noriu visiems Australijos lietuviams pranešti, kad visus gautus LR pilietybės 

prašymus ir dokumentus užbaigsiu tvarkyti ir išsiųsiu į Užsienio reikalų minis
teriją. Linkiu visiems Australijos lietuviams sėkmės savo darbuose.

Andrius Žilinskas
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Vytautas 
Patašius

♦ Kovo 1 d. Ru
sijos žiniasklai- 
da pranešė, kad 
rusų žurnalistai 
užtiko niekieno 
nesaugomus 200 
tankų, paliktų 
užpustytų sniege 
šalia miško Jeka
terinburgo mies
to kaimynystėje.

Praeiviai laipiojo po juos ir žaidė su 
amunicijos diržais. Modernūs T 72 ir T 80 
tipo tankai ten stovėję jau 4 mėnesius, 
jiems trūkę tik šovinių ir starterių mo
torams užvesti. Kariuomenė skubiai 
parvežė tankus į kitą vietą.
♦ Kovo 1 d. Tarptautinis karo nusikalti- 

. mų teismas Hagoje po pertraukos vėl
pradėjo svarstyti Bosnijos serbų lyderio 
Radovan Karadzič bylą. R. Karadzič pats 
vadovauja savo gynybai, padedamas dvie
jų teisinių patarėjų. Jis kaltinamas geno
cidu, karo nusikaltimais ir nusikaltimais 
prieš žmoniškumą.
♦ Kovo 1 d., Serbijos prašymu, D. Bri
tanijos teisėjas įsakė suimti į Angliją vi
zitui atvykusį buvusį Bosnijos prezidentą 
Ejup Ganič. Jį Serbija kaltina dėl 42 
Jugoslavijos karių mirties 1992 metais. 
Britų teisėjas arešto įsakymą davė rem
damasis Sebijos pristatytais įrodymais, 
nors Jungtinių Tautų karo tribunolas jau 
buvo Ejup Ganič bylą svarstęs ir jį 
išteisinęs. Pagal dabar D. Britanijoje 
veikiančius įstatymus, jų Vidaus Reikalų 
ministerija negali kištis į teisėjo spren
dimą, įsakant areštuoti lankytoją iš 
užsienio.
Didžiosios Britanijos vyriausybės atsto
vai pranešė žiniasklaidai, kad artimiau
sioje ateityje šie įstatymai bus pakeisti.

r ♦ Trys didžiulės bangos viena po kitos

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
mažame miestelyje ar kaime sugeba išsi
versti iš 1,000 litų pajamų per mėnesį, 
maždaug 250 - 330 litų asmeniui. Būna 
sezonų, kai visi išgyvena iš 200 litų algos. 
Tai - ne rizikos grupės žmonės, o jauni 
arba vidutinio amžiaus Lietuvos gyvento
jai, kai kurie praradę darbą, plušantys 
ūkyje arba auginantys vaikus, patys studi
juojantys. Kai kuriems taip skurdu, kad jų 
vaikai mokykloje, pavyzdžiui, anglų kal
bos pratybas pildo pieštuku, o paskui iš
trina ir atiduoda jaunesniam broliui, sesei 
ar kitam mokiniui. Iš rankų į rankas ke
liauja ir atlasai. Pasak Kriukų seniūnijos 
gyventojos Laimos Misevičienės, studijuo
dama tarptautinę ekonomiką ji supratusi, 
kad gyvenimo realybė dažnai prasilenkia 
su mokslu: “Pavyzdžiui, kai vyras uždirbo 
200 litų per mėnesį, kreipėmės socialinės 
paramos, o mums buvo atsakyta, kad nega
lime jos gauti, nes per mažos pajamos. 
Reikia gauti minimalią algą. Jei uždirbi 
mažiau, tau iš viso nieko nepriklauso...” 

( Kaip išgyvena Laima ir dar septynios Jo
niškio raj. Kriukų seniūnijos šeimos, anaip
tol nenuslydusios nuo gyvenimo kelio?

Nauja knyga
Juozo Baltušio (1909-2009) gimimo 

šimtmetį pernai pavasarį minėjo Kaunas 
ir Kupiškis, Anykščiai (kadaise atėmę 
garbės pilietybę) ir daugybė kitų miestų 
miestelių. Sostinė - ne. Nei valstybinė te
levizija, nei radijas, nei Rašytojų sąjunga. 
Pasak Petro Bražėno, iš kalėjimo jau pa
leisti kruvinųjų Sausio įvykių kurstytojai, 
o Baltušio tremtis vis dar tęsiasi. Šieme
tinėje knygų mugėje pristatyta rašytojo 
dukters Ritos Baltušytės sudaryta knyga

Mūsų Pastogė Nr. 9, 2010.03.10, psl. 2

Trumpai iš visur
smogė į Kipro turistinės bendrovės Louis 
Cruises keleivinį laivą, plaukiantį iš 
Barcelonos į Genują su 1350 keleivių ir 
580 įgulos narių. Bangos sudaužė langus 
viename iš laivo denių. Langų šukės užmušė 
du turistus, sužeidė 12 žmonių. Apsisukęs 
laivas grįžo į Barceloną kovo 3 d. vakare.
♦ Ukrainos prezidentui Viktor Januko- 
vič spaudžiant, kovo 3 d. parlamentas 
išreiškė nepasitikėjimą min. pirmininkės 
Julijos Timošenko vyriausybei. Ji atsista
tydino su savo ministrų kabinetu.
♦ Kovo 3 d. Baquba mieste Irake su
sisprogdino vienas po kito du savižudžiai. 
Trečias teroristas įsėdo į greitosios pagal
bos automobilį su sprogimų aukomis, 
nuvyko į ligoninę ir ten susisprogdino. 
Žuvo bent 33 žmonės, 55 sužeisti.
♦ Kovo mėnesio pradžioje mirė austra
las Antarktikos tyrinėtojas Phillip Law, 
gimęs 1912 metais. Jis 1954 m. įsteigė 
pirmąją nuolatinę Australijos bazę 
Antarktikoje, pavadintą tyrinėtojo Maw- 
son vardu.
Paties Law vardu buvo pavadinta kita 
Australijos tyrinėjimų bazė Antarktikoje, 
įsteigta 1987 metais.
♦ Kovo 6 d. al - Qaeda organizacijos va
dovybė įsakė Irako gyventojams boikotuo
ti sekančios dienos parlamento rinkimus, 
paskelbdama draudžiamą laiką nuo 6 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro. Išėję iš namų žmonės 
rizikuos savo gyvybe.
Kovo 7 dieną, rinkimų dieną, Bagdade iki 
10 vai. ryto įvyko virš 40 sprogimų, kad 
atbaidytų rinkėjus nuo balsavimo. Nuo 
sprogimų tą dieną žuvo 38 žmonės, 110 
sužeistų. Visgi Irako gyventojai gausiai 
dalyvavo rinkimuose.
♦ Ugandoje po kelias dienas trukusių 
liūčių Elgon kalno šlaitų griūtys palai
dojo kelis kaimus.
Žuvo virš 300 žmonių. rn

“Juozas Baltušis iš arti. Laiškai ir kt.”, 
išleista “Kultūros barų” leidyklos. Pasak 
vyriausiosios žurnalo redaktorės ir leidė
jos Laimos Kanopkienės, kai kurie mu
gės lankytojai priekaištavo, kad “Kultū
ros barai” bando “reabilituoti kolaboran
tą”. Jos teigimu, “oponentams bus įdomu 
sužinoti, kad Baltušis turėjo tvirtą stubu
rą. 1969 m. (!) į Rašytojų sąjungos susirin
kimą jis atsinešė Solženicyno laišką, ku
riame garsusis disidentas prašė jį palai
kyti ir apginti. Laiškas buvo išsiuntinėtas 
visiems (!) SSRS Rašytojų sąjungos na
riams. Reiktų apsvarstyti, pasiūlęs Baltu
šis. Stojusi mirtina tyla. Nė vienas tokio 
laiško “nebuvo gavęs”... Pokalbis su L. Ka- 
nopkiene - apie vieną talentingiausių to 
laikotarpio asmenybių - “Juozas Baltušis 
sugrįžta iš tremties”. (“Respublika”)

Pavojingos paskolos
Lietuvos žiniasklaida ir patys gyvento

jai su nerimu žiūri į būsto paskolų išda
lijusių užsienio bankų steigiamas nekil
nojamojo turto valdymo agentūras. Jei 
laikytume, kad vidutinę lietuvišką šeimą 
sudaro trys asmenys, o šiandien areštuotų 
būstų yra arti dviejų tūkstančių, vadinasi, 
apie 6,000 Lietuvos gyventojų jau arti
miausiu laiku gali tekti išsikraustyti į gatvę. 
2011 m. bus lyg ir auginio metai

Tik tada galėsime matyti svaresnį vidaus 
paklausos atsigavimą. Kalbėti apie stabili
zaciją dar nedrąsu, tendencijas geriau pa
rodys ateinančių mėnesių rezultatai. Kol 
kas žmonių nuotaikos labai svyruoja. Tam 
įtaką daro pabrangę energijos ištekliai ir 
jau gautos šildymo sąskaitos už šaltą sausį. 
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, EITA, BNS ir “Bernardinai”.

V

Vasario Šešioliktosios gimnazijai - 60
Vokietijos Huettenfeld’o mieste įsikū

rusi lietuviška Vasario 16-osios gimnazija 
mini įkūrimo 60-metį. Gimnazijos jubi
liejaus minėjimo iškilmėse laukiama 
daugiau kaip 500 svečių iš Lietuvos ir 
Vokietijos. Nuo 1951 metų veikianti 
Vasario 16-osios gimnazija - privati, 
vienintelė Vakarų pasaulyje valstybės 
pripažinta lietuviška mokykla. Šiuo me
tu joje mokosi 189 moksleiviai.

1950 metais gimnaziją įkūrė lietuvių 
pabėgėliai Diepholz’e, 1954 metais ji 
perkelta į Huettenfeld’ą. Ji tapo lietuvių 
Vokietijoje kultūros bei lietuvybės židi
niu bei centru. Gimnazija priima vaikus, 
baigusius bent 4 pradžios mokyklos 
klases. Nemokantys vokiškai lanko 
specialius vokiečių kalbos kursus, kad 
greičiau išmoktų kalbą. Nemokantiems 
lietuviškai lietuvių kalba dėstoma kaip 
užsienio kalba.

Užsienio reikalų ministras Audronius 
Ažubalis pabrėžė, kad nuo pat įkūrimo 
1950 metais “gimnazija ugdė Tėvynei 
pasišventusias asmenybes, atstovavusias 
Laisvai ir Nepriklausomai Lietuvai, sklei
dusias pasauliui tiesą apie iš pasaulio 
politinio žemėlapio prievarta ištrintą, 
tačiau nepalūžusią, orią, didingą tautą ir

Vasario Šešioliktosios gimnazija įsikūrusį Rennhof pilyje.

Nesitaikstys su Rusijos itaka
JAV neketina taikstytis su Rusijos 

įtaka Baltijos šalyse, pareiškė JAV gyny
bos departamento pasekretorė Michele 
Flournoy. “Vienas svarbiausių klausimų, 
kurį būtina apsvarstyti NATO ir Rusijos 
taryboje - apibūdinimas, ką reiškia są
voką “saugumas”, - sakė ji per spaudos 
konferenciją Taline.

Pasak Michele Flournoy, šiuo klausi
mu “kai kurių šalių, NATO narių, ir 
Maskvos požiūriai šiek tiek skiriasi”. Jos 
nuomone, “nors NATO ir siekia bendra
darbiauti su Rusija, aljansas neketina 
taikstytis su Rusijos siekiu stiprinti savo 
įtaką Baltijos šalyse”.

Lietuvių kalbos stipendijos užsieniečiams
(DELFI.lt ) Švietimo ir mokslo 

ministerija skelbia Lietuvos valstybinių 
Kazimiero Būgos stipendijų konkursą. '

Šios stipendijos kasmet teikiamos 
užsieniečiams, užsienio šabų aukštosiose 
mokyklose studijuojantiems lietuvių 
kalbą.

Užsienio šalių aukštųjų mokyklų 
lituanistikos ir baltistikos centrai iki 
rugpjūčio 31 dieną kviečiami atrinkti po 
vieną kandidatą iš savo studentų ir pa
teikti jo kandidatūrą Švietimo ir mokslo 
ministerijai. ■-

Stipendija konkurso būdu skiriama 
vienerių akademinių metų laikotarpiui - 

valstybę”. “Esate neatsiejama Lietuvos 
dalis, todėl tvirtai tikiu, kad ir toliau iš
liksite lietuvybės centru, kuriame pul
suoja tautiečius telkiantis bendruome
ninis gyvenimas ir įvairiapusiškai pri
statoma Lietuva”, - rašoma A.Ažubalio 
sveikinime.

Antrojo pasaulinio karo pabaigoje 
daugiau kaip 65,000 lietuvių pasitraukus į 
Vakarų Vokietiją, čia buvo vykdoma plati 
kultūrinė veikla, leidžiami laikraščiai ir 
knygos, steigiamos švietimo įstaigos. 1948- 
aisiais Vokietijoje veikė 158 lietuviškos 
mokyklos, iš kurių 26 - gimnazijos. Pra
sidėjus Vokietijoje gyvenusių lietuvių 
emigracijai į užjūrį, dėl vis mažėjančio 
mokinių skaičiaus jas imta uždaryti. 
Tuometinė Vokietijos lietuvių bendruo
menės (VLB) valdyba 1950 metais nutarė 
įsteigti vieną gimnaziją su bendrabučiu. Ji 
įkurta Diepholz’o miesto kareivinėse.

Į Huettenfeldo miestelį Hessen’o fede- 
ralinėje žemėje Vasario 16-osios gimnazi
ja perkelta 1954 metais, kai VLB čia įsi
gijo 5 ha sklypą su Rennhof pilimi.

1999 metais mokyklai suteiktas 
Vokietijos valstybės pripažintos gimnazijos 
statusas.

(Pagal BNS)

Gynybos departamento pasekretorė 
patikino Baltijos šalis, kad JAV yra 
“ištikimos savo sąjungininkių atžvilgiu 
ir labai rimtai žiūri į savo prisiimtus 
įsipareigojimus”. Michele Flournoy sa
ko, kad NATO ir Rusija turi galimybių 
vaisingai bendradarbiauti, “tačiau jų 
įgyvendinimas daug kuo priklauso nuo 
Maskvos”.

Be kita ko, ji paminėjo pageidavimą, 
jog būtų aktyviau bendradarbiaujama 
sprendžiant problemas, susijusias su Ira
no branduolinėmis technologijomis, bei 
kartu dalyvaujama antiteroristinėje 
veikloje”. □

2010-2011 mokslo metams. Stipendijos 
dydis šiuo metu yra 1040 litų per mėnesį 
(8BSI).

2009-10 mokslo metais K. Būgos 
stipendijas gauna 4 studentai, studijuo
jantys lietuvių kalbą Čekijos, Lenkijos ir 
Vokietijos universitetuose.

Apie 10 užsienyje veikiančių litua
nistikos centrų šiuo metu vykdo sava
rankiškas lituanistikos ar baltistikos stu
dijų programas.

Pasaulyje, daugiausia Europoje, iš viso 
veikia apie 40 įvairaus dydžio lituanis
tikos centrų, kuriuose tiriama ar dėstoma 
lietuvių ar baltų kalbos ir kultūra. □
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Į Bendruomenės baruose
Iškilmingai atšvęsta Vasario 16-oji

Garbingi svečiai Adelaidėje

Viktoras Baltutis
Šiemet šventėme Vasario 16-osios 

92-ųjų metų jubiliejų. Vasario 16 sutapo 
su Užgavėnių diena, kurią Adelaidės 
lietuviai buvo kviečiami atvykti j Lietuvių 
Katalikų Centro salę, į Užgavėnių pietus.

Vasario 13-tos (šeštadienis) rytą Ade- 
laidėn atvyko kunigas salezietis Herma
nas Šulcas. Jis jau yra anksčiau lankęsis 
Australijoje. Šeštadienio vakare kun. 
Hermanas Šulcas klausė išpažinčių ir 
susirinkusiems pravedė rekolekcijas. “Lituania” mišrus choras. Prie pianino vadovas Jonas Pocius.
Sekmadienį su šventomis Mišiomis re
kolekcijos buvo užbaigtos pabendraujant 
su svečiu kunigu pietų metu salėje. Kun. 
H. Šulcas dalyvavo Užgavėnių pietuose ir 
šiek tiek papasakojo apie gyvenimą 
našlaičių namuose, nepagailėdamas ir 
humoro.

Kunigo Hermano Šulco gyvenamąją 
vietą sunku nusakyti. Jis dažnai lankosi 
Ruandoje, Italijoje, Vokietijoje ir Lietu
voje, kur netoli Kretingos miesto yra įkū
ręs našlaičių sodybą. Be to, prieš keletą 
metų Ruandoje, surinkęs tėvų netekusius 
ar paliktus vaikus, įkūrė jiems namus ir 
mokyklą. Visa tai labai nukentėjo Ruan
dos neramumų metu.

Kunigas Hermanas Šulcas lankyda
masis įvairiuose pasaulio kraštuose ren
ka lėšas našlaičių vaikų namams ne tik 
Lietuvoje, bet ir Ruandoje. Jis žada ap
lankyti Adelaidės, Sydnėjaus, Melboumo 
ir Hobarto lietuvius, o kovo 6-tą iš Ade
laidės grįžti į namus.

Prieš nuleidžiant vėliavas, padedamas vainikas prie Lietuvos 
paminklo Liet. Namų sodelyje. Iš kairės: Adelaidės Apylin
kės Valdybos pirmininkė Elena Varnienė, LR ambasadorius 
Dainius Kamaitis ir Valdybos narė Kristina Gudelytė.

Iškilmingi pietūs Lietuvių Namuose. Iš kairės: Jonas Stačiūnas, Elena Varnienė, Petras 
Jaciunskis, Jonas Jaciunskis, Salomėja Vasiliauskienė, kun. Juozas Petraitis, Augis 
Zamoiskis, Janina Vabolienė, ambasadorius Dainius Kamaitis ir Renata Urmonienė.

Vasario 18-tą j Adelaidę 
atvyko Lietuvos Respublikos 
ambasadorius Japonijai ir 
Australijai Dainius Kamaitis. 
Oro uoste jį su gėlėmis ir 
lietuviška vėliavėle pasitiko 
ALB Adelaidės Apylinkės 
Valdybos pirmininkė Elena 
Varnienė, Kristina Gudelytė, 
Jonas Stačiūnas ir Viktoras 
Baltutis. ALB Adelaidės 
Apylinkės Valdyba Lietuvių 

- Namuose suruošė iškilmingus
sutiktuvių pietus, kuriuose da- 
lyvavo keli Adelaidės lietuvių organiza
cijų valdybų pirmininkai ar jų atstovai. 
Po pietų įrašytas pokalbis Adelaidės 
lietuvių radijuje.

ri 17-tą valandą, dalyvaujant Lietuvos 
Respublikos ambasadoriui, Lietuvių 
Namuose įvyko oficialus Vasario 16-to- 

^sios minėjimas su menine programa. 
Minėjimą pradėjo Adelaidės Apylinkės 
Valdybos pirmininkė Elena Varnienė, 
pasveikindama svečią - LR ambasadorių 
Dainių Kamaitį ir visus susirinkusius. 
Trumpa malda kun. Juozas Petraitis MIC 
prisiminė ir pagerbė žuvusius už Lietuvos 
laisvę. Dienai pritaikytą žodį tarė Vikto
ras Baltutis. Meninėje programos dalyje, 
kurią pravedė Regina Veres, pirmieji 
pasirodė Adelaidės lietuvių Savaitgalio 
mokyklos mokiniai, pasakydami trumpus 

^^eilėraštukus ir pašokdami tautinius šo- 
-kius. Mokyklai vadovauja Rūta Sankaus- 
kienė. Du J. Marcinkevičiaus eilėraščius

paskaitė Linas Pocius. 
Po to “Lituania” choro 
moterys padainavo A. 
Raudonikio “Lauksiu 
tavęs ateinant” (žodžiai 
J. Lapašinsko). Savo 
kūrybą skaitė poetė 
Lidija Šimkutė. Miš
rus choras padainavo 
tris dainas “Mano 
laimė gyva” (muz. V. 
Baumilo, žodž. P. 
Gaulės), “Brangiausia 
žemė” (muz. A. Bra
žinsko, žodž. S. Žlibi
no), “Audros siaučia” 
(muz. ir žodž. M.K. 
Klajūno). Gražiai ir 
galingai nuskambėjo 
paskutinė daina - “Že
mėj Lietuvos” (muz. K 

Vasiliausko, žodž. S. 
Gedos, kuriai pritarė 
visi minėjime dalyva
vę. “Lituania” choro

Kun. Hermanas Šulcas kalba Užgavėnių pietų metu Adelaidės Lietuvių Katalikų 
Centro salėje.

vadovas-Jonas Pocius.
Minėjimo pabaigai žodį tarė Lietuvos 

Respublikos ambasadorius Dainius 
Kamaitis. Jis pasidžiaugė turėjęs progą 
susitikti su Adelaidės lietuviais, dalyvau
ti Vasario 16-tosios minėjime ir paben
drauti su visais minėjime apsilankiusiais.

Po vėliavų nuleidimo Lietuvių Namų 
sodelyje (jas nuleido skautai) visi grįžo į 
salę, kur laukė vaišės: visų minėjimo 
dalyvių suneštos įvairiausių užkandžių

Atsisveikinant su Savaitgalio mokyklėle
Jadvyga 

Dambrauskienė

Darbas Sydnėjaus 
lietuvių Savaitgalio 
mokykloje nuo 1991 
metų - buvo svarbi 
mano gyvenimo dalis 
čia Australijoje. Tai 
teikė paguodą, ra
mybę, tikėjimą, kad at
lieku gerą darbą.

Pradėjus lietu
viškas pamokas Lid- 
combe, prie St. 
Joachim’s bažnyčios 
esančioje Parapijos 
salėje, vėliau per
sikėlėme į Lietuvių 
Klubą, 16-18 East 
Terrace, Bankstown.

Su trumpomis per
traukomis lietuviška 
mokyklėlė veikė iki 
2002 m. Po ilgos pertraukos Sydnėjaus 
Savaitgalio lietuviška mokykla vėl buvo 
naujai sukviesta 2009 m. sausio 23 dieną 
ir veikia iki šiol.

Ten kur yra pradžia, turi būti ir pabai
ga. Šiandien suprantu ir žinau, kad mano 
laikas jau praėjo. Su mokykla surištą 
gyvenimo dalį baigiau. Nuo 2010 metų 
pradžios, t.y. nuo kovo mėnesio pasitrau
kiu iš Sydnėjaus lietuvių Savaitgalio 
mokyklos vedėjos savanoriškai prisiimtų 
pareigų. Suvarkiusi visus turimus doku

lėkštės. Čia buvo gera proga laisvai 
pabendrauti su LR ambasadoriumi prie 
taurės vyno ir užkandžių.

Kaip jau skelbta, ambasadorius savo 
apsilankymo metu jokių konsulinių pa
slaugų neteikė. Sekančią dieną, penkta
dienį, Adelaidės Apylinkės Valdybos 
iniciatyva ambasadoriui buvo aprodytas 
Adelaidės miestas ir jo apylinkės.

Pavakare ambasadorius išvyko į 
Sydnėjų. □

Savaitgalio mokyklos vedėja Jadvyga Dambrauskienė su 
mokyklos vaikais per Vasario 16 minėjimą šiais metais.

mentus ir piniginius reikalus, padarius 
reviziją, dokumentus pristatysiu arti
miausiu metu. Savaitgalio mokyklą palie
ku prityrusių, kvalifikuotų mokytojų - 
Marinos Taylor, Lindos Bellen-Wollaston 
ir Virginijos Barker-Cox globai.

Visais su mokykla surištai klausimais 
prašoma kreiptis mokyklos darbo laiku - 
šeštadieniais nuo 11 vaL ryto iki 13.30 vaL 
po pietų - Lietuvių Klube, 16-20 Meredith 
Street, Bankstown. □
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| Lietuva iš arti
Lietuvių literatūra Nepriklausomybės 

akivaizdoje
Audinga Peluritytė-Tikuišienė,

« Vilniaus universiteto,
. Lietuvių literatūros katedros docentė

Pastarojo dešimtmečio lietuvių lite
ratūros kaita sietina su politiniais ir 
kultūriniais pokyčiais Lietuvoje ir Rytų 

: Europoje. Pirmąją ir aiškią literatūros 
? ' pokyčių ribą žymi Sąjūdžio mitingai 1988 

metų vasarą ir steigiamojo Sąjūdžio 
suvažiavimas 1988 metų spalio 22-23 
dienomis, nes tai buvo pimasis literatū
ros išsivadavimo iš totalitarizmo ideolo
gijos gniaužtų etapas - panaikinta cen
zūra. Cenzūra buvo viena paslaptingiau
sių, įtakingiausių ir nepermaldaujamų 
nomenklatūrinių jėgų, varžiusių natūralią 
literatūros raidą visoje sovietmečio si
stemoje.

Lietuvoje sovietinė cenzūra buvo ypač 
griežta dėl savitų geografinių ir politinių 
aplinkybių: viena vertus, Lietuva buvo 
pats SSSR pakraštys, kuriame bet kokia 
disidentinė veikla buvo nuožmiai per
sekiojama, slopinama, ir per visą soviet
mečio laikotarpį neįgijo tokių veiklos 
bruožų, kokių įgijo Rusijoje; kita vertus, 
Lietuva buvo vienintelė katalikiškoji 
SSSR šalis, kuri savo krikščioniškajame 
gyvenime, kad ir slaptai, neabejotinai tu
rėjo siekti palaikyti egzistenciškai svarbų 
ryšį su Vatikanu. Lietuviškosios cenzūros 
fenomenas, bent jau literatūrologiniu 
aspektu, išsamiau pradedamas analizuoti 
tik šiandien.

Svarbu pažymėti, kad Sąjūdžio, Atgi
mimo ir Nepriklausomybės akivaizdoje 
būtent literatūrinė spauda pirmoji išdrį
so panaikinti cenzūrą: savaitraštis „Li
teratūra ir menas“, mėnraštis „Pergalė“ 
(dabar „Metai“) pradėjo publikuoti trem
tinių ir partizanų atsiminimus, kūrybą, 
spausdinti išeivijos literatūrą.

Egzodo literatūra sovietmečiu buvo 
griežtai draudžiama, už jos persirašinėji- 
mą, laikymą ir platinimą grėsė kalėjimas 
ir įvairios socialinės nuobaudos. Šiandie
ną galima šypsotis, klausantis poeto 
Marcelijaus Martinaičio pasakojimo apie 
tai, kad per naktį ranka persirašytas Ka
zio Bradūno, Henriko Nagio ar Alfonso 
Nykos-Niliūno eilėraščių rinkinėlis, ir 
perduotas kam nors paskaityti, galėjo 
įklampinti ilgiems persekiojimams ir 
apklausoms saugumo būstinėje.

Tačiau iki pat 1988 metų vasaros buvo 
būtent taip. Todėl lietuvių literatams ir 
literatūrinei spaudai (labai greitai prie jos 
prisijungė kiti dienraščiai ir savaitraščiai) 
turėtume būti nemaža dalimi dėkingi už 
išsaugotą Nepriklausomybės dvasią, drąsą 
ją skelbti ir rizikuoti savo asmenine laisve.

Ir Nepriklausomybės pradžioje, ir 
šiandien, po dvidešimties metų, šis litera
tų, kaip beje ir kitų menininkų, nuopelnas, 
gali būti įvairiai vertinamas. Prieš dvi
dešimtmetį į lietuvių poetus buvo žvel
giama tarsi į laisvės pranašus, vertingais 

.gni žodžiais išsakiusiais visiems svarbią tie- 
,o)< są; šiandieną į juos žiūrima nelyg į amži- 
Ji j nūs verkšlentojus, besigraudinančius dėl 
'jM niekų. Ekonominės rinkos sąlygomis 
C rašytojystės, o ypač poezijos menas tampa 

nauju išbandymu: rašytojai turi galimybę 
palenkti į savo pusę masinę auditoriją, o 
poetas lieka vienas su savo eilėmis ant 
kalno, kurio papėdėje nelikę klausytojų - 
nei pritariančių atodūsių, nei ašarų.

Vieno iškiliausių egzodo poetų, Ber
nardo Brazdžionio (1907 - 2002) poezijos 
rinktinė „Poezijos pilnatis“ (1989), išleista
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Vilniuje šimtatūkstantiniais tiražais, tai 
vaizdžiai liudija. Minios žmonių su gė
lėmis ir giesmėmis lydėjo poetą Bernar
dą Brazdžionį per Lietuvą. Knygos su
tiktuvių baigiamasis akordas įvyko poe
zijos šventėje Katedros aikštėje. Joje susi
tiko dvi lietuvių literatūros, lietuvių dva
sinio gyvenimo atšakos — krašto ir išeivi
jos. Po Brazdžionio džiugiai buvo pasitik
tos ir kitos lietuvių išeivių knygos: Henri
ko Nagio (1920 - 1997), Kazio Bradūno 
(1917 - 2009), Alfonso Nykos-Niliūno (g. 
1919), Liūnės Sutemos (g. 1945), Algi
manto Mackaus (1932 - 1964), Kosto 
Ostrausko (g. 1926), Mariaus Katiliškio 
(1949 - 1980) rinktinės, tik mažesniais 
tiražais.

Susidomėjimas išeivijos literatūra nėra 
nutrūkęs iki dabar, tik nebėra lydimas 
tokio garso. Šiandieną galima pasakyti 
tik tiek, kad atgavus Nepriklausomybę 
buvo perskaityta daug tikrai gerų kny
gų, kurių poveikį galima vertinti jau 
praėjusio laiko masteliais. Išeivijos 
literatūra (žemininkai ir bežemiai) iki šio 
dešimtmečio pradžios jau buvo išgyve
nusi savo kūrybinio pakilimo ekstazę, ir 
Nepriklausomybės pradžioje jų aktyvaus 
ir tiesioginio poveikio energija pastebi
mai blėso. Šį poveikį apibūdintų aktua
lus skaitytojo susitikimas su nauja knyga 
ar publikacija periodikoje; autoriaus ir 
kritikos susitikimai; gyvieji kūrybos 
kontekstai. Tuo tarpu išeivijos kūrybos 
išliekamasis poveikis laikui bėgant stip
rėja. To negalima paneigti.

Daugelis šiandieną rašančių jaunesnės 
kartos kūrėjų, kaip prozininkė Renata 
Šerelytė (g.1970), yra apgailestavę, kad 
tikrąjį žemininkų kūrybos skonį yra pa
tyrę jau tarsi po laiko - praėjus keliems 
dešimtmečiams po kurios nors svarbios 
knygos pasirodymo, pavyzdžiui, Algiman
to Škėmos (1911 - 1961)„Baltos drobu
lės“ (1958) ar Algimanto Mackaus „Neor
namentuotos kalbos generacija ir Augin
tiniai” (1962).

Tikrąjį žemininkų poveikį iš tikrųjų 
yra patyrę 30-40-ųjų m. gimimo literatų 
karta: Vytautas Povilas Bložė (g. 1930), 
Marcelijus Martinaitis (g. 1936), Sigitas 
Geda (1943 - 2008), Tomas Venclova (g. 
1937), Judita Vaičiūnaitė (1937 - 2001). 
Tai karta, kuri šią kūrybą persirašinėjo 
cenzūros metais, paslapčiomis, skolinda
mi knygas vieni kitiems. Tačiau tai vyko 
žemininkų kūrybos aktyvaus poveikio 
metais, kuomet ši kūryba buvo naujas 
žodis lietuvių literatūroje, kai galėjo 
išjudinti naujas kalbos ir vaizduotės ga
lias. Ir išjudino.

Šiandieną, skaitant Martinaitį, Venc
lovą, Vaičiūnaitę, Bložę, Geda, galima 
rasti nemažai kažkokių bendrų idėjų, 
sąšaukų. Ir patys šie autoriai neneigia šių 
įtakų, netgi jomis didžiuojasi.

Išeivijos literatūros sugrįžimas, su 
Brazdžioniu priešaky, tapo vienu svar
biausiu dvasinio XX amžiaus pabaigos 
lietuvių dvasinio Atgimimo akstinu. Ir tai 
vienas svarbiausių lietuvių literatūros 
kaitos etapų - grįžimas į Vakarų pasaulio 
idėjas ir vertybes.

Kitas svarbus lietuvių literatūros kai
tos etapas - tremtinių ir rezistentų raštų 
publikavimas Lietuvoje. Šiandieną mėgi
nant įvertinti, kas turėjo ir tebeturi svar
besnę įtaką šiandieninei literatūrai, skai
tytojui ir lietuviškai skaitančiam  jaunimui 

Egzodo ar tremtinių, partizanų ir rezis
tentų kūryba, - galbūt galima spėti, kad 

.tremtinių. Tęsinys kitame MP nr.

„Aušrinės66
„Aušrinės“ 100-metis - aukščiausio

sios pagarbos įžanga Valstybės kūrėjų ir 
atkūrėjų atminčiai.

VASARIO 16-osios ir KOVO 11-osios 
šventės puiki proga grąžinti viešumon 
valstybės vadovų: Jono Basanavičiaus (jo 
vadovauta paskelbus Lietuvos Nepriklau
somybės aktą ligi perduodant pirminin
kavimą Lietuvos Tarybai Antanui Sme
tonai), Stasio Šilingo (jis vadovavo nuo 
1918 m. gruodžio mėn. - paskyrė Mykolo 
Sleževičiaus vyriausybę, t.p. būdamas ir 
betarpišku Valstybės Tarybos krašto 
apsaugos, teisių, valstybės paskolos, vals
tybės ribų bei teatro komisijų pirminin
ku lėmė Lietuvos valdžios išlaikymą ir 
veiksnių perkėlimą iš Vilniaus) veiklos 
deramą įvertinimą, atiduot pagarbą jų 
atminčiai, jų šeimoms ir palikuonims, pri
siminti artimiausius bendražygius.

Būtent 1910 m. vasario 12 dieną lie
tuviams pradėtos leisti „Aušrinės“ žo
džiai sava šviesa ir lietuviškos dvasios 
slėpinių gelme plačiausiai pasklido po

Vilniaus centrą okupavo Kaziukas
(DELFI.lt). Grupės ir prekeiviai iš vi

sos Lietuvos. Sausakimša Pilies gatvė ir 
Gedimino prospektas. Noriai savo ga
minius siūlantys kaimiečiai ir mielai juos 
perkantys miestiečiai. Kas keliasdešimt 
metrų - tradicinį dūmelį skleidžiančios 
šašlykinės. Karštas alus ir etnografinė 
muzika. Keturženkles sumas kainuojan
tys dirbiniai ir loterijos „be pralaimėji- 
mo“ už kelis litus. Tokius vaizdus šian
dien galima pamatyti pačiame Vilniaus 
centre, mat čia jau antrą dieną klega 
klasikinis lietuvių pavasario renginys -w. 
Kaziuko mugė.

Kovo pabaigoje keičiasi laikas
Kovo pabaigoje Lietuva pereis prie 

vasaros laiko.
Naktį iš kovo 27-osios į 28-ąją laik

rodžių rodyklės bus pasuktos viena va
landa pirmyn.

Teigiama, kad toks laiko keitimas 
leidžia ilgiau naudotis šviesiu paros metu 
ir taupyti elektros energiją, nors turi 
neigiamos įtakos sveikatai.

Vasaros laikas 7 mėnesiams įvedamas 
paskutinį kovo sekmadienį, 3 vai. laik
rodžių rodykles pasukant valanda į prie
kį. Jis atšaukiamas paskutinį spalio

Amžinoji ugnis sovietų kariams?
Vilniaus ir Kauno miestų sprendi

mas leisti už „Gazprom“ pinigus įrengti 
Amžinosios ugnies aukurus žuvusiems 
sovietų kariams iššaukė aštrią kritiką 
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių 
demokratų (TS-LKD) partijoje. Toks 
savivaldybių žingsnis buvo apsvarstytas 
partijos Politikos komitete, o jo pirmi
ninkas, europarlamentaras Vytautas 
Landsbergis paprašė klausimą įtraukti į 
TS-LKD prezidiumo darbotvarkę.

Kaip DELFI pranešė, Lietuvoje gy
venančių Antrojo pasaulinio karo da
lyvių, kovojusių Antihitlerinės koalicijos 
pusėje, organizacija kreipėsi į Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių savivaldybes 
prašydama įrengti aukurus žuvusiems 
sovietų kariams bei leisti nuolat juose kū
renti Amžinąją ugnį.

Remiantis šios organizacijos pir
mininko Juliaus Deksnio žodžiais, Kau
nas ir Klaipėda sutikimą davė be jokių 
išlygų, Šiauliai leido ugnį kūrenti tik 
švenčių metu, o Vilnius leidimą išdavė 
ribotam laikui ir ketino jį pratęsti, jeigu 
ugnies kūrenimo vietoje vyraus tvarka.

Pasak J. Deksnio, sumanymą įrengti

100-metis c,-
' ' , - ; '"V t

pasaulį, - kvietė lavintis, kurti ir dirbti 
Lietuvos ateities labui Busimasis Valstybės 
vadovas Stasys Šilingas su savo artimiau
siuoju bičiuliu, lietuvių filosofijos pra
dininku Ramūnu Bytautu ir busimuoju 
Lietuvos diplomatijos bei istorinės at
minties vedliu Petru Klimu „Aušrinės“ 
sutelktų rašytojų ir jos skaitytojų lietu
viškojo jaunimo tarpe pasėjo grūdą, iš 
kurio išugdyta kūrėjų karta, vėliau per
davusi mums savąjį Lietuvos valstybingu
mo gyvystės tąsos bei kūrybos paveldą. Jo 
lobiai dar vis atrandami ir atrandami, ši 
lietuvybės šviesa dar laukia didžiulės mū
sų Tautos jaunimo talkos. Kviečia kiek
vieną, - kaip ir tada, prieš 100 metų, savo 
gyvenimą, savas pastangas kreipti bendra - 
Valstybės kūrimo linkme. Lietuvių tauta, 
viso pasaulio lietuvių bendruomenės, 
pasitinkant šias šventes ir iš praeities 
įgydama stiprybės bei jėgų veiklai ir kūry
bai, turi vykdyti šventą garbios atminties 
pareigą Valstybės kūrėjams.

Giedrius Papinigis, Vilnius

Mugėje galima pamatyti daugybę 
užsieniečių, kurie žavisi mūsų tautodaile 
ir ragauja tradicinių valgių. Aplink 
triukšmauja įvairios eisenos (Kaziuko 
eisena, Dzūkų paradas, Krišnos garbinto
jai, įvairūs vėliavnešiai).

O Rotušės aikštėje savo pasirodymus 
atlieka iš regionų atvažiavęs dainų ir šo
kių kolektyvai.

Šaltoku oru aplink besibūriuojantys 
žmonės mielai trepsi sau neblogai pa
žįstamais ritmais, o mugės prekeiviai 
džiaugiasi neblogomis pajamomis - pro 
šalį žygiuoja tūkstančiai pirkėjų. □ 

sekmadienį 4 vai. nakties, pasukant 
laikrodžio rodyklę valanda atgal.

Lietuvoje vasaros laikas, atsižvelgiant 
į JT rekomendacijas ir įgyvendinant 2000 
m. priimtą Europos Parlamento bei Ta
rybos direktyvą, buvo įvestas nuo 2003- 
iųjų. Pirmą kartą idėją, kad persukant 
laikrodžio rodykles galima „pailginti“ 
dieną ir sutaupyti elektros energijos, 1784 
m. iškėlė amerikietis išradėjas ir politikas 
Benjamin Franklin.

Tačiau vasaros laiką kai kurios valstybės 
įsivedė tik XX a. pradžioje. □ 

aukurus sovietų kariams pažadėjo parem
ti Rusijos dujų gigante „Gazprom“, o au
kurus įrengti pagal sutartis turėtų „Lie
tuvos dujų“ filialai Vilniuje, Kaune, Klai
pėdoje ir Šiauliuose.

Reaguodamas į kritiką, Kauno meras 
Andrius Kupčinskas savo ruožtu teisi
nasi, kad sprendimą dėl Amžinosios ug
nies aukuro įrengimo bei nuolatinio 
ugnies kūrenimo Aukštųjų Šančių kapi
nėse sausio mėnesį priėmė savivaldybės 
administracija.

Pasak jo, toks prašymas buvęs priimtas 
be didesnių politinių svarstymų. „Sunk
mečio laikotarpiu, kai ateina prašymai 
neprašantys pinigų, tai, matyt, taip ir nuėjo 
į administraciją“, - juokavo A. Kupčinskas.

„Kaip eilinis klausimas jis nuėjo į 
administraciją ir atitinkamai buvo spren
džiama“, - teigė jis. Ir paaiškino, kad 
miestas savo sprendimą gali pakeisti ar
ba pasekti Šiaulių nutarimu leisti ugnį 
kūrenti tik švenčių metu, o ne visąlaik.

Kaip praneša DELFI, su Vilniaus 
meru Viliumi Navicku susisiekti kol kas 
nepavyko.

□
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Bendruomenės baruose
Vasario 16-osios paminėjimas Auckland’e

Dalia Kubiliutė
NZ LB Valdybos sekretorė

Sekmadienį, vasario 21 dieną, Auck
land’e, Naujojoje Zelandijoje, buvo 
paminėta Lietuvos Nepriklausomybės 
Diena. Ponios E.Petraškienės sodyboje 
susirinko per 20 lietuvių su šeimomis. 
Gerald Sharrock, Naujosios Zelandijos 
Lietuvių Bendruomenės pirmininkas, 
papasakojo apie praėjusių metų renginius 
ir planuojamus Kovo 11-osios dvidešim
ties metų bei Žalgirio mūšio 600-ųjų

Nuotraukoje iš kairės: Leighton, Cal ir Vilma Rogers, Algiman- pjūčio mėnesį Lie tū
tas Kubilius. vai atstovaujantis

ASH WEDNESDAY -1983
by Joan Songaila

Tania and her husband, Juozas 
Žukauskas, chatted uneasily with their 
neighbour, Helga.

All day there had been reports of a 
bush fire, which started when a large tree 
was blown across power lines by gale force 
winds. But that was over a hundred 
kilometers away from Macedon and there 
had been no mention of it on the Melbourne 
TV news on that hot Wednesday evening in 
February 1983.

‘You’d better stay the night, Helga.’ 
Tania said in her deep voice still heavy with 
her Lithuanian accent, in spite of nearly 35 
years in Australia. '■

Her fingers ran lovingly over the 
colourful mural, which covered the whole 
wall of the big room, right up to the high 
ceiling of the 150-year-old house.

Kazys, the geologist from Canberra 
had painted it. He had banned them from 
the Blue Room while he expressed his art 
and his friendship in the magnificent 
image. When he proudly opened the doors 
at the end of the week, they were amazed at 
the size and the beautiful colours of the 
mural

It took two men to lift the white Indian 
rug they chose to cover the floor. The 
valuable vases and paintings they had 
collected during their travels added the 
finishing touch to the Blue Room, which 
became their favourite place for 
entertaining. Even bridal couples came 
from all over the district to have their 
photos taken in front of the mural.

For the last 28 years Tania and her 
husband had worked to turn the run
down guesthouse into a palatial home. 
Juozas had been a lawyer, but he reveled in 
the hard physical work, making a terrace 
and a new stone foundation around the 
house. He put paths and stone walls 
through the garden and even made the 
first footpath in Macedon along the front 
of his block of land.

Soon after midnight, fireballs banging 
onto the roof startled the three. When 

metinių paminėjimus.
2009-ieji prasidėjo Londono lietuvių 

folklorinio ansamblio „Saduto” sutikimu 
ir „Ambersail” buriuotojų viešnage sausio 
mėnesį. Birželį išlydėjome Aliną 
Banionytę, Auckland’e atlikusią metų 
praktiką pagal studijų programą ir daug 
padėjusią bendruomenės veikloje. Alina 
liepos mėnesį atstovavo Naujosios 
Zelandijos bendruomenei Pasaulio 
Lietuvių Seime.

Liepos pirmosiomis savaitėmis 
Auckland’e vyko Pasaulinis iki 19-kos 

metų jaunių Krep
šinio Čempionatas. 
Lietuvių bendruo
menė susitiko su 
Lietuvos rinktine ir 
karštai ją palaikė per 
varžybas. Liepos 5 
dieną drauge su 
krepšininkais bei 
visais lietuviais 
pasaulyje giedojome 
Tautišką Giesmę 
Lietuvos vardo 
Tūkstantmečiui 
paminėti.

Auckland’e rug-

Tania Žukauskas (1994 m.).

they rushed to the windows they saw that 
their neighbours’ house was already on 
fire. They ran out into the garden, but not 
before Juozas had rescued a heavy metal 
box containing some manuscripts ready 
to send to England.

‘Leave it!’ Tania screamed at him The 
metal box was getting hot and he frantically 
looked for somewhere safe to put it. In 
desperation he dropped it by the goose
berry bush which was incinerated almost 
as they passed it.

While they cowered helplessly at the 
bottom of the garden, a firefighters’ plane 
dumped a load of water on the house. It 
seemed a bomb had exploded. Flames 
leapt high in the sky while the wind 
carried waves of hot sparks all around 
them At that moment, Tania knew their 
dream home was doomed.

With daylight came the gray - gray 
grass, gray trees and gray ash everywhere. 
Only the chimneys, and Juozas’s

Nuotraukoje iš kairės: Gerald Sharrock, Beverly Cibulskis ir Margaret Pečiulaitis.

akordionistas Romas Morkūnas dalyva
vo Tartautiniame Mondialio Taurės 
konkurse ir laimėjo 3-čią vietą klavišinio 
akordiono kategorijoje.

Gerald Sharrock paminėjo apie 
Christinos Procuta ir Liudmilos Les- 
činskienės-Clough netektis bei pasvei
kino Šarūno Tamulio ir Vilmos Rogers 
šeimas susilaukus Luko ir Leightono.

Auckland’o lietuvių bendruomenei 
buvo pristatytas Auckland’e viešintis 
svečias iš Lietuvos Algimantas Kubilius.

Po pasisakymų susirinkusieji vaiši
nosi lietuviškais valgiais ir galėjo pasi
žiūrėti filmuotos medžiagos apie jachtos 
„Ambersail” kelionę aplink pasaulį bei 
pamatyti kaip Tautišką Giesmę giedojo 
įvairiuose Pasaulio kraštuose. □ 

painstakingly built stone foundations, 
were left of the house. The brick walls 
had collapsed into the cellars.

The three stunned survivors became 
aware of a raging thirst. Juozas turned on 
the garden sprinklers but not a drop of 
water came out. In the orchard, only the 
plum tree still had some scorched plums 
on its blackened branches. They 
desperately sucked the withered fruit.

They were staring blankly at the 
smoldering ruins when rescuers arrived 
to gently lead them to the hotel, which 
had been saved from the fire. They had 
to step over locals sleeping on the floor.

Some of them had tried to escape in 
their cars, but burning branches and 
firefighting machines blocked the roads. 
They had spent the rest of the night 
huddled together until daylight.

There was still nothing to drink. There 
was no water and the pub had run out of 
non-alcoholic drinks. They heard that, 
just two blocks away from their own 
home, Helga’s house had also been 
completely destroyed. Tania and Juozas, 
both in shock, spent the rest of the week 
with friends in Melbourne.

They returned to Macedon with a 
borrowed caravan only to find all Juozas’s 
stone work had disappeared. Among those 
who cleaned up the mess that once was 
their garden, was a monk from the nearby 
Mt Macedon Monastery. He found a 
heavy copper table top among the ashes. 
It had a few gashes caused by falling

LR Užsienio reikalų ministerijos informacija
Lietuvos Užsienio reikalų ministerija kviečia užsienyje gyvenančių lietuvių or

ganizacijas teikti projektus ugdymo ir kultūros srityse, kuriais būtų siekiama įtraukti 
lietuvius užsienyje j Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą, 
stiprinti bendruomeniškumą, plėtoti lituanistinį švietimą, puoselėti lietuvišką kultūrą, 
remti užsienio lietuvių žiniasklaidą. Smulkesnę informaciją galima rasti šioje nuorodoje:

http://www.urm.lt/index.plip7406350485

Eugenija Petraška ir Jurgis Pečiulaitis.

bricks, but the sculptured patterns and 
the scalloped edges were still clearly 
visible. Tania kept it as a souvenir, along 
with Juozas’s singed metal box of papers. 
Nothing else survived the inferno.

A small portable house replaced their 
beautiful eight-bedroom home. There was 
nothing to put in it. Everything they owned 
had been burnt - their library of books, 
their wonderful mural, their antique 
furniture and their clothes. The hundreds 
of jars of jam Tania had made completely 
disappeared. There was no sign even of 
melted glass. It was all just too much for 
Juozas.

‘He needs to get right away from all this, 
otherwise he’ll have a breakdown,’warned 
the doctor. He reluctantly left Tania to 
reorganize their living arrangements and 
went off to visit friends around the world.

They could do nothing to lift his 
spirits, even when they insisted on giving 
him some of their own art works to bring 
back to start again in Australia.

Juozas never recovered from the 
shock of the fire. After his death in 1986, 
Tania took his ashes back to Lithuania, 
just as she promised him she would. Then 
she came back to a new home on the 
Gold Coast to be near her son and 
grandchildren.

Ten years later, she was still lamenting, 
‘I find myself looking for a book, a photo, 
some jewelry or clothing, only to realize it 
was turned into gray ash on that terrible 
windy February night.’ □
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Iš Redakcijos pašto
Gerb Redaktore,

Noriu padaryti pastabą dėl to, kaip 
buvo pravestas mūsų Ambasadoriaus 
priėmimas Sydnėjuje, sekmadienį, vasario 

;21 dienos vakare. Atrodo, kad renginio 
-Organizatoriai nesupranta ar nutarė ne- 
zsjįląikyti etiketo taisyklių, kurios šiam 
renginiui pridera.

-jg ?Įjįąkis krito keli dalykai, bet visų ne- 
ij^Špė^iu. Svarbiausia tai, kad šio renginio 
.įftfgąnizatoriai savo elgesiu ignoravo ir 
Jpkiu būdu įžeidė ALB Krašto Tarybos 
išrinktąją Krašto Valdybą ir ypač Valdy
bos pirmininkę dr. Angonitą Wallis.

Pirmiausia p. Juška iškilmingai pri
statė garbės svečius, bet tik ant galo, kaip 
post-scriptum, paminėjo, kad irgi daly

vauja Krašto Valdybos pirmininkė Nitą 
Wallis. Tuoj kyla klausimas, kodėl svečiai 
tyuvo pristatyti su visais titulais, bet mūsų 

jęrašto Valdybos pirmininkei - nei pilno 
jitulo, nei pilno vardo.

Gerb Redaktore,
Praėjusiame “Mūsų Pastogės” numeryje 

aprašydama ALB Sydnėjaus Apylinkės 
Valdybos surengtą Lietuvos Respublikos 
Nepriklausomybės minėjimą netyčia ne
įvardinau tautinių šokių grupės narių. 
Nors niekas pretenzijų dėl to nepareiškė, 
visgi norėčiau šią informacijos properšą 
užpildyti.

Informaciją maloniai suteikė grupės 
vadovė Kristina Coxaitė-Rupšienė.

Taigi, susipažinkite, “Sūkurio” šokėjai:

Vytautas Karazija “Laiškai draugams” 
Vertė Alena Karazijienė

Naujakurys Balyje
Tęsinys iš “M.R” nr. 4.

*’
Maistas - nuo švelnaus 

iki aštraus ir atgal
Aš bandau šitą naują restoraną (bent 

man jis naujas) ir skaitinėju valgiaraštį. Ir 
mane pagauna toks nusivylimas, kad aš 
vėl pakliuvau ne į tą vietą. O taip, resto
rano dekoracijos yra labai gražios ir turi 
viską, kas yra būdinga lauko restorane su 
triukšmingomis turistų grupėmis. Nenu
trūkstantis malonus motociklų dūzgėji
mas gražiai pinasi su muzika iš triukšmin
gų garsiakalbių ir aštrus kanalizacijos 
vamzdžių aromatas susimaišo su tropiki- 
nių augalų ir iš virtuvės sklindančių prie
skonių kvapais. Kvapas yra kaip... Bali. 
Tiesą pasakius, man jis patinka.

t: Ne, nusivylimo jausmas kyla iš paties 
gvalgiaraščio. Jis yra dešimties puslapių 
|ilgumo ir turi daugybę pasirinkimų. Bet 
|iš jų tik pusė puslapio pažymėti Indoneziš- 
fki. Aš matau, kad kai kurie turistai, gal- 
'būt net daugelis iš jų, nori įprastinio 
S maisto, kuris jiems primintų namus. Bet, 
žmonės, mes gi esame Balyje - tikriausiai 
dalis naujo patyrimo turėtų būti ir dau
gybės naujų valgių ragavimo, ne tik iš 
Bali, bet ir viso Indonezijos salyno?

'"'Y Mano valgiaraštis net sprogsta iš 
pasirinkimo gausos - aš galiu užsisakyti 
picą, mėsainį, žuvį su čipsais, steiką, Vie
nos šnicelį, vokišką keptą dešrą - net 
Cordon Bleu viščiuką (nors mano val- 
giaraštyjre parašyta “Chicken Gordon 
blue”). Ten yra gal dvidešimt įvairių 
makaronų patiekalų. Bet vietinio maisto 
pasiūla... skurdi

Aš pasižiūriu į vietinio maisto pasiū
lą. Randu naši goreng (kepti ryžiai), mie 
goreng (kepti makaronai), cap cay (dar
žovės) ir nasi campur (įvairių ryžių mi-
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Antra, su Ambasadoriumi prie garbės 
stalo sėdėjo Latvių ir Estų Krašto Val
dybų atstovai, Australijos politinių par
tijų atstovai ir p. Juška. O kur buvo 
mūsų ALB Krašto Valdybos pirmininkė? 
Ji buvo pasodinta prie stalo netoli durų.

Atrodo, kad renginio atstovai sau 
leido, kad juos asmeniškai dominuotų 
nesutarimai su ALB Krašto Valdyba, ir 
pasielgė kaip vaikas, kuris supykęs rodo 
savo pyktį - taip sakant, “temper 
tantrum”. Taip elgtis nedera. Nesmagu 
buvo sėdėti ir dalyvauti renginyje, kurio 
organizatoriai tokiu būdu įžeidė mūsų 
pačių Krašto Valdybą ir ypač jos pir
mininkę. Tuo pačiu ir pilnateisius ALB 
narius.

Aš tikiuosi, kad renginio organiza
toriai dėl tokio nederančio elgesio at
siprašys viešai per lietuvių spaudą.

Rasa Mauragienė,
Canberra

Kristina Liutackienė, Daiva ir Saulius 
Kazlauskai, Arvydas Rupšys - visi “naujai 
atvykę” lietuviai, gyvenantys Sydnėjuje 
nuo 8 iki 18 metų;

Regina Bernotaitė, Kristina Rupšienė 
(vadovė) - antros kartos Australijoje gi
musios lietuvės; ir Steponas Voras - 
australas, prieš 30 metų susipažinęs su 
Sydnėjaus lietuviais ir tautinius šokius 
šokdavęs prieš “Sūkurio” laikus.

Kuo geriausios jiems sėkmės.
Musė Antsienaitė

šinys). Jokios baliniečių žuvies su sambai 
(aštriu) padažu, jokių baliniečių stiliaus 
krevečių su čili arba antienos (po šimts 
pypkių, aš taip mėgstu gardžią bebek!) 
Atrodo, kad tie keli valgiai įdėti tik kaip 
simbolis. Galbūt restorano savininkai 
galvoja, kad turistų gomuriai nepasiruošę 
tradicinių valgių ragavimui, ir gal būt jie 
teisūs. Bet, antra vertus, galbūt lankytojai 
pradeda galvoti, kad indoneziškų valgių 
tiek ir tėra. Pagerbdamas savo arterijas aš 
atsisakau vakarietiškų valgių ir užsisa
kau našigoreng, bet visvien jaučiuosi tru
putį nusivylęs.

Paklausite, ko gi aš ten pasilikau? Ko
dėl, peržiūrėjęs valgiaraštį, nenusišypsojau 
padavėjui ir nepasakiau “gal kitą kartą...” 
ir nenuėjau kitur, kur būtų didesnis pa
sirinkimas. Grynas tingumas. Ir Bintan- 
gas jau buvo atidarytas ir labai viliojantis, 
ir jau buvo vėlu... kam aš jums tą viską 
sakau? Jūs visi gerai žinote tuos svarius 
įrodinėjimus, kuriuos mes naudojame, 
kai norime išvengti padaryti tai, ką 
turėtume. Kaip ten bebūtų, aš pasilikau 
ten ir nutariau sekantį kartą būti išran
kesnis. Sekant j vakarą aš taip ir padariau. 
Irvos nenumiriau.

Aprašysiu jums visą tos atmintinos 
dienos eigą. Po lengvų ir neįprastai 
ankstyvų pusryčių aš visą dieną pralei
dau prie kompiuterio. Jokių priešpiečių, 
jokio užkandžio, jokio judesio. Aš tikrai 
apgailėtinas slunkius.

Ankstyvą pavakarę nueinu į masažą. 
Po to vienas stiklas alaus bare ir einu ieš
koti restorano su tikru indoneziškų 
maistu. Nesisekė - o be tojau artėjo vaka
ras, ir mano kūnas (kurio reikalavimų aš 
retai klausau) pradėjo prašytis pastipri
nimo. Ir tada aš prisiminiau - nedidelė 
valgyklėlė netoli mano namų, kuri par
duoda tik du patiekalus - Bakso (maži 
mėsos kukuliukai labai aštrioj sruboj) ir 
MieAyam (makaronai su vištiena). Kaip 
Jik tas, pagalvojau, tikras autentiškas

Gerb Redaktore,
Aš nesutinku su p. Vyteniu Šliogeriu 

ir nepriimu už rimtą klaidą,- kad “ALB 
Krašto Valdybos pirmininkė buvo audi
torijoje, tarp mūsų, o ne rezervuotoje vie
toje pirmoje eilėje” Tai netiesa, nes aš 
pati nurodžiau ir pasodinau Krašto 
Valdybos pirmininkę pirmoje rezervuo
toje eilėje (aš turiu nuotrauką, įrodančią 
tą faktą), nors ir nebuvo atsakiusi į kvie
timą dalyvauti Minėjime. Ponas Juška ne
žinojo ar dalyvaus, ar ne, ir negavo pa
reiškimo, kad pirmininkė nori tarti žodį. 
Tokiu būdu nebuvo įtraukta į programą.

Šiuo atveju tai tikrai neužgavome vi
sos Australijos Lietuvių Bendruomenės.

Per šv. Mišias St. Joachim’s bažnyčioje 
tikrai maniau, kad Krašto Valdybos Pir
mininkė dalyvaus ir būčiau paprašiusi, 
kad neštų auką su gerb. Dainiumi Ka- 
maičiu, bet, deja, jos nesimatė ir turėjau 
aš, eilinė Valdybos narė, tai atlikti

Dėl sekmadienio vakaro pokylio taip 
pat nesutinku, kad buvo padaryta mūsų 
klaida. Visiems garbingiems svečiams 
buvo išsiųsti pakvietimai į iškilmingą 
vakarienę.

Visi iki vieno garbingi svečiai atsakė 
dalyvaus ar negalės, bet iš dr. Angonitos 
Wallis, Krašto Valdybos Pirmininkės, 
negavom atsakymo.

Iš viso buvo 23 garbės svečiai - nuo 
aukštų parlementarų iki latvių, estų, lenkų

Gerb. Redaktore,
Perskaitęs ALB Krašto Valdybos pir

mininkės dr. Angonitos Wallis paaiški
nimus dėl nelegalių Valdybos rinkimų, 
tariu nuoširdų ačiū pirmininkei ir jos 
“kabinetui” už padarytą teisingą nutari
mą, atspausdintą “M.P” Nr. 5, psl. 7.

Aš tuo klausimu jau labai seniai tei
ravausi teisingumo įstaigoje ir man buvo 
paaiškinta, kad Australiją sudaro šešios 
valstijos ir kiekviena valstija turi kitokius 
organizacijų veikimo įstatus. Organizaci
jos gali turėti tik vienus įstatus ir teisėtą 
pakvitavimą nario mokesčiui su jo adresu.

Kiekviena įregistruota lietuvių ben
druomenė privalo skelbtis pagal įregis
truotus įstatus. Pavyzdžiui, kai Canberros 
Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Vady
ba rengia minėjimus, pobūvius ir t.t., 
visiems yra aišku, kad ji veikia pagal 
įteisintus įstatus.

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

vietinis maistas!
Gal kvailai padariau nupirkęs visą jų 

pasiūlą - abudu valgius. Iš esmės tai yra 
indoneziečių greitasis valgis, parduoda
mas plastmasiniuose maišeliuose, kuriuos 
gali parsinešti namo. Pardavėjas parodė į 
maišelius ir pasakė: “Pėdas!” (Aštrus!) - 
kuris turėjo reikšti “Būk atsargus, sve
timšali, tu dar niekad neragavai tokio 
aštraus ir prieskoningo patiekalo, kol 
nepabandei šito”. Aš turėjau jo paklausyti.

Bet dabar aš jau buvau tikrai išalkęs. 
Mie Ayam, makaronai su viščiuku prie
skoniais kvepiančioje sriuboje buvo de
ginantys, bet keli kąsniai šalto agurko ir 
pūkštelėjimas į baseiną mane vėl pastatė 
ant kojų. Suvalgęs dar pora kąsnių, ėmiau 
ragauti Bakso. Bakso atrodo labai nekal
tai - tai keli neaiškios mėsos kukuliai, 
plūduriuojantys tamsioj sriuboj su baltom 
sėklom ir kažkokiais žaliais gabaliukais.

Palyginus su juo, MieAyam atrodė kaip 
švelnūs ledai. Pasakytų kad ta sriuba de
gino būtų didžiausias šiame šimtmetyje 
ištartas sumenkinimas. Aš spėju, kad ji 

ir slovėnų atstovų. Visi buvo prašyti 
atsakyti iki vasario 13 dienos, nes reikėjo 
sudaryti sąrašus kas su kuo sėdės. Kai jau 
sudarėme stalus ir Nata Liutikaitė (didelis 
ačiū jai) gražiai grafiškai užrašė garbės 
svečiams korteles, sužinojome iš Klubo, 
kad prieš keletą dienų Krašto Valdybos 
Pirmininkė pareiškė per Klubą, kad 
dalyvaus. Skubiai tą patį sekmadienį Nata 
parašė dar vieną kortelę, bet, deja, jau 
garbės stalai buvo užimti. Daugiau nieko 
neliko kaip kortele ir dr. Angonitą paso
dinti prie jos artimiausių draugų stalo.

Ponas Vytas Juška pristatė visus gar
bės svečius pokylio dalyviams. Jie atsi
liepė ar atsistodami, ar pamojuodami ran
ka. Kai pristatė gerb. dr. Angonitą Wallis, 
Krašto Valdybos Pirmininkę, net nematė 
tikslo pripažinti. Mrs Tiiu Kroll-Simul, 
Jungtinio Baltų Komiteto pirmininkę, ir 
Mrs Aino Sinulaid, estų atstovę, taip pat 
turėjau pasodinti prie savo stalo, nes prie 
■garbės stalų nebeliko vietų, bet paminėtos 
-jos atsistoję nusilenkė;
Ji Dėl paskutinio punkto - dėl taurių 
pakėlimo už Lietuvos Prezidentę ir Aus
tralijos Karalienę, tikrai turėjome būti 
paprašyti atsistoti Tai pagarbos ženklas ir 
dėl to visapusiškai sutinku su Vyteniu 
Šliogeriu.

Pagarbiai
Jadvyga Burokienė

Sydney Apylinkės Valdybos narė

Iš paaiškinimų susidariau vaizdą, kad 
ankstyvesnės Krašto Valdybos nebuvo 
išsiuntinėjusios aplinkraščių Apylin
kėms, kaip jos turi elgtis pagal įregis- 

; truotus įstatus.
Aš tikiu, kad visos įregistruotos lietu

vių bendruomenės privalo turėti kopiją 
įregistruotų įstatų ir susimokėjusių na- 

_jįų sąrašą, kad Krašto Valdyba galėtų ti
kėtis ir laukti solidarumo mokesčio, iš 
Apylinkių.

Kadangi mūsų lietuvių bendruomenės 
,turi skirtingus įstatus, gal atėjo laikas 
peržiūrėti mūsų Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Statutą, nes Lietuva jau 
virš 20 metų gyvena laisvėje. Baigdamas 
'noriu palinkėti Sydney lietuviams išsi- 
rinkti tokią Valdybą, kokios jūs norite, bet 
pagal naujus įstatus.

Juozas Gailius,
'( Geelong

'pagaminta iš napalmo, karčiųjų pipirų, 
i tarkuotų krienų, nitroglicerino ir pluto- 
nijaus mišinio. Pirmasis šaukštas buvo 

- skausmingiausias pėdas! (Aštrus!) - iš
mušė prakaitas, negalėjau sustoti žaksėti, 
lūpos buvo apdegintos.

Ir tada, būdamas tikras nepasiduo
dantis kvailys, aš paėmiau antrą šaukštą 
šį kartą pasemdams kuo daugiau sėklų ir 
tų žalių gabalėlių. Juk reikia išbandyti, 
kiek gali išlaikyti. Mano lūpos iš karto 
beveik nukrito nuo veido, o mano gerklė 
užsirakino žaksulyje ir neatsileido dau
giau kaip 30 sekundžių. Tai yra ilgas lai
kas be deguonies, ypač, kai buvai jį 
iškvėpęs. Man pasidarė baisu. Aš jums 
sakau, kad tvirtinimas, jog savęs smaugi
mas sukelia erotinius jausmus yra grynas 
prietaras. Aš niekad gyvenime nesijaučiau 
mažiau seksualus.

Šiandieną aš vėl kitame restorane, ku
ris turi ribotą sušvelnintą indonezietiš- 
kų patiekalų pasiūlą. Be Bakso. Ir žinot 
ką? Aš jaučiu didelį palengvėjimą.

(Bus daugiau)

6

http://www.slic.org.au
mailto:LLLinfo@slic.org.au


Iš Redakcijos pašto
Gerb. Redaktore,

Atsakymas į Jūratės Reisgytės laišką 
“Mūsų Pastogėje”(10.03.03) Krašto Val
dybos reikalu.

1. Kišimasis į Sydney Apylinkės Val
dybą

Kadangi “Apylinkės Valdyba” nebuvo 
legaliai išrinkta, ji oficialiai neegzistuoja. 
Jeigu Jūs tuo abejojate, paklauskite jų, 
kieno parašai TALKOS banko sąskaitoje 
ir kieno parašai yra registruoti pas 
Department of Fair Trading.” Apylinkės 
Valdyba” turėjo prašyti Lietuvių Klubo, 
kad suruoštų parengimą Ambasadoriui, nes 
“Valdyba” neturėjo teisės prieiti prie 
Sydney Apylinkės kasos. Taip pat, kas gali 
dabar pasirašyti prašant paramos (Grant) 
iš valdžios? Niekas!

Jūratė sako, kad Krašto Valdyba turi 
remti Apylinkės Valdybas ir taip pat Ben
druomenę. Ačiū, Jūrate. Mes negalime 
remti organizacijos, kurios nėra. Šiuo 
metu Sydney lietuvių bendruomenė ne
turį kas ją reprezentuotų Krašto Valdybai.

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Statuto 21 paragrafas sako: “Krašto Valdyba 
instruktuoja, derina ir prižiūri Apylinkių 
Valdybų veiklą. Krašto Valdybos potvar
kiai Apylinkių Valdyboms privalomi”.

Mes norėjome gražiai kartu dirbant 
organizuoti Minėjimą ir Ambasadoriaus 
apsilankymą. Mes to nereikalavome. Šitas 
pasiūlymas, nors buvo susitartas, buvo 
atmestas šios “Apylinkės Valdybos”.

2. Kad Krašto Valdyba nesurengė 
nieko atšvęsti 1000 metų Jubiliejų,

Kai aš buvau išvykusi atstovaifii 
Australijai Pasaulio Lietuvių Seime, 
Krašto Valdyba kartu su tada buvusia 
Apylinkės Valdyba pirmieji pasveikinb 
Lietuvą su šiuo Jubiliejumi. Tada Apylin
kės-Valdyba, Joe Blansjaarir aš gavome 
padėką iš Ambasadoriaus. Kur Jūs bu
vote, Jūrate, kai Sydnėjuje buvo suruoš
tas Minėjimas - taip pat kartu su Krašto 
Valdyba? Pažvelkite į aprašymą “Mūšį

Open Letter to the Oracle at Delphi
During my Ancient Greek class in the 

1950s we students heard a lot about you. 
Although you made some famous 
predictions, your statements were mostly 
like the clues to a cryptic crossword puzzle. 
You rarely gave a straight answer!

On Saturday, 20th of February, on the' 
backpage of Nepriklausomybes Minėjimo 
Programa, I think another of your writings 
came to light!

Surely, among the ranks of the Sydney 
Lithuanian Community, there is an 
academic whom you could ask to write a 
similar-sized, simply-worded yet definitive

Per Sydnėjaus Lietuvių Klubo narių me
tinį susirinkimą bei per SB S lietuviškas radi
jo laidas buvo keliamas dar galutinai neiš
spręstas nuomonių skirtumas dėl Klubo vir
tuvėsfinansinės atskaitomybės 2009 metais.

Klubą laikinai prižiūrėjęs Darius Gakas 
kreipėsi į “Mūsų Pastogės” redakciją, pra
šydamas atspausdinti jo paaiškinantį laiš
ką, nusiųstą Lietuvių Klubo vadovybei. Ka
dangi laiško originalas nusiųstas Klubui, 
laiško kalba lieka netaisyta.

“M.P.” Redakcinė Kolegija

The Board of Directors
Lithuanian Club Ltd
Meredith St.,
Bankstown NSW
Dear Sir/Madam,

At the last annual general meeting, 
issue’s were raised relating to the payment 
of monies by the Clubs caterers Gintaras 
& Alvyda Auglys to the club. As I was 

Pastogėje” (09.07.15).
Vytautas Patašius - mūsų geras istori

jos žinovas - paskaitė labai atitinkančią ir 
teisingą paskaitą. Teodoras Rotcas 
(ALBKV iždininkas) teisingai pagal 
protokolą buvo pristatęs vėliavas ir kartu 
su Lietuvos buvo sugiedotas ir Australi
jos himnas. Aida Zastarskytė - Abromas 
(ALBKV sekretore ) buvo šio renginio 
MC.

3. Ambasadoriaus priėminas 2010 
vasario 20 ir 21 dienomis.

Tai yra kaip “State Visit”. Tas reikalau
ja laikytis aukščiausio protokolo. Pagerb
ti abi vėliavas, sugiedoti abu himnus ir 
prie Garbės Stalo susodinti visus garbin
gus svečius: Australijos parlamentarus, 
kitų bendruomenių pirmininkus bei 
atstovus.

Nei šeštadienį nei sekmadienį nebuvo 
garbingai pristatytos vėliavos ir nebuvo 
sugiedotas Australijos himnas. Kokie mes 
geri Australijos lietuviai! Mes neparodėm 
jokios pagarbos mūsų adoptuotam kraš
tui! Ambasadorius buvo pakėlęs taurę 
pagerbti Australijos Karalienę, bet niekas, 
išskyrus mano stalo, neatsistojo. Aš, kaip 
atstovaujanti visai Australijos Lietuvių 
Bendruomenei, nei šeštadienį nei sekma
dienį negavau tarti Bendruomenės vardu 
pasveikinimo žodį. O per iškilmingą 
vakarienę buvau pasodinta prie išėjimo 
durų, o ne prie Garbės Stalo kaip man 
priklausė. Šiuo veiksmu buvo įžeista ir 
nužeminta ne tik Krašto Valdyba, bet ir vi
sa mūsų Australijos Lietuvių Bendruo
menė. Gavau daug nepasitenkinimo ne 
tik iš Sydney, bet ir iš kitų bendruome
nių. Dėkoju Vyteniui Šliogeriui, kad jis 
pamatė ir pranešė apie protokolo pa
žeidimą.

Jūrate,, aš.-tikiuosi, kad Jums buvo 
atsakyta į Jūsų klausimus.

Su pagarba,
Dr. Angonita Wallis,

ALB Krašto Valdybos Pirmininkė 

leaflet to replace your unbalanced and even 
misleading effort, well-meaning as it might 
have been.

A new statement is needed to explain 
the truth to us ordinary folk, as well as to 
those people whose history of the struggle 
for Lithuanian Independence remains 
confused or unbalanced by the propaganda 
of their former masters.

Dear Oracle at Delphi, the truth is to be 
found here, in Sydney. We don’t need it from 
over there!

(signed) Laurie, 
bom in Bankstown

employed by the club at the time, I wish to 
advise what the club procedures, relating 
to this matter were.

Every week the clubs general manager 
Mr Jerry Belkus, would calculate the 
weekly taking’s of the club. This 
calculation was supported by daily Z 
readings for bar and kitchen taking, daily 
poker machine reading, all receipts 
including memberships, weekly safe 
floating reconciliation, and ATM records, 
then balanced back to bank statements.

Prior to Mr Belkus leaving on the 13 th 
of July, with the first batch of sports people 
to attend the 1000 year celebration in 
Lietuva, he calculated the total amount 
owing by the kitchen, and left me 
instructions to collect these outstanding 
before Gintaras & Alvyda Auglys left for 
Lietuva on the 20/21 st of July.

On or about the 19 th of July, Gintaras 
Auglys paid me the full amount calculated

Vytauto Didžiojo universiteto 
Vasaros kursai

Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvių išeivijos insti
tutas kviečia už Lietuvos ribų gyvenančius lietuvius nuo 18 
metų, į Vytauto Didžiojo universiteto vasaros kursus - 
Refresh Lithuania, kurie vyks 2010 m. liepos 5-16 dienomis 
Kaune. VDU vasaros kursai - tai visus pasaulyje išsibars

čiusius lietuvius, o ypač jaunimą jungianti idėja, kurios tikslas yra išlaikyti išsisklaidžiusios 
tautos dalies ryšį su Tėvyne bei supažindinti su šiuolaikine Lietuva. iyn ji

2010 m liepą vyksiantys kursai yra skirti studentiško amžiaus lietuvių išeivijos at
stovams, norintiems palaikyti glaudesnius ryšius su Lietuva, besidomintiems lietuvių 
kalba, Lietuvos kultūra ir istorija, šalies socialine, ekonomine bei politine padėthhi. 
VDU vasaros kursų globėja - Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė Irena Degutienė.

Vasaros kursų metu numatomos šios veiklos: ’M
1. Lietuvos ir išeivijos istorijos, Lietuvos kultūros ir meno paskaitos, diskusijų klubai.
2. Lietuvių kalbos praktika, kalbos kultūra, šiuolaikinės liet, kalbos vartojimo įgū
džių tobulinimas.
3. Kultūrinė, pažintinė veikla (muziejai, ekskursijos, meno renginiai). 1
4. Pažintis su Seimo, Vyriausybės bei kitų vyriausybinių ir nevyriausybinių organiza
cijų darbu.
5. Pažintis su Vytauto Didžiojo universiteto studijų programomis bei bendruomenė. 
Registruotis į kursus galima elektroniniu paštu, atsiunčiant užpildytą dalyvio anketį

Anketas prašome siųsti iki balandžio 1 dienos. Išsamesnę informaciją apie programą ir 
registracijos formas rasite internete

http://www.iseivijosinstitutas.lt/index.php7cid=664
Kontaktai: Vida Bagdonavičienė, tel.: +370 67 971289.

Ingrida Celešiūtė, tel.: + 370 67 194589.
e-mail: pla@isc.vdu.lt Lietuvių išeivijos institutas

Attention All Kovas Members
Notice of Annual General Meeting

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the ANNUAL GENERAL MEETING of 
the “Kovas” Sports Club will be held at Club Meredith (Lithuanian Club) 
premises, 16 - 20 Meredith Street, Bankstown, on Sunday, 21st March 2010, at 
1.00pm. ...... ................

Business:
Hear President’s report on how the Club is going.

• Treasurer’s report
Comments on the Club’s past year.
Discussion on Latvian/ Lithuanian games.
Discussion on Geelong Šventė.
Discussion on Melbourne Šventė.
Old Committee stands down
Nominations for the New Committee
General Business (open forum)

Should anyone have anything that they would like brought up in any of the 
above items, please either send a letter to the Lithuanian Qub or to Tom Jablonskis 
at 1A Miller St., Kingsgrove NSW 2208, or E-mail:
tom.jablonskis@gmail.com or ring him on 9718 7122 home or 04 0066 9065 
mobile. Can we please have as many of the players come along so that we can 
discuss teams that we require. Tom Jablonskis, “Kovas” Secretary

Nuoširdžiai užjaučiame ilgametę Draugijos narę Verą Morkūnienę, netekus myli
mos sesers A ^A Tatjanos Žukauskienės.

Melbourne Socialines Globos Moterų Draugija

In memory of...

Teodoras Rudžiauskas (1940.06.06-2010.02.22)
Died peacefully in his sleep.
Rest in Peace.

The Klupšas and Findlay families

by Mr Belkus. This amount of about 
$1700 was receipted by me and entered into 
the clubs official records.

Upon Mr Belkus’s return from Lietuva, 
all of the six odd weeks of trading were 
reviewed and the weekly Calculations of 
takings, as stated above, and all documents 
were and should be available in the clubs 
managers office.

On the Saturday after Vytas Burokas 
wake, a function booked by me, several 
months earlier, for Mr Sid Falconi for his 
son’s 18 th birthday party was held. Mrs 
Falconie paid me $3000 by credit card, 
which was receipted. This amount Was a 
down payment for 80 people, which 
included catering @ $30 per head plus 
entertainment. If there were more people,. 

than the balance would be paid after the 
function, as drinks were extra.

Of the $30 per head catering, $10 was 
for the club, $20 was to be paid to the 
caterers. I believe that the $1600minimup 
payment, was never made to the caterej^.

All these records are in the club, and I 
would be happy to find them for you.

Please also understand that at that time
I was left to run the club with no assistance, 
Kęstas Protas was the only club member 
who offered me any assistance.

I was never the assistant manager, I was 
never offered any such position and never 
accepted any such position.

Darius Gakas, member# 67

Mūsų Pastogė Nr. 9, 2010.03.10, psi. 7
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Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: contactus@lithuanianclub.org.au 
www.lithuanianclub.org.au

>w
The Lithuanian Studies Society (Tas.) and the 

Lithuanian Women’s Welfare Association (Melb).
are proud to present

Easter Egg Decorating 
Workshop

Dr- We invite people of all ages to participate in the ancient Eastern European 
t *tradition of painting and decorating eggs.

Date: Saturday, 13th of March, 2010
Pr Time: 2 pm- 5pm
*1' I Venue: German Australian Chib, 30 Bowden St, Glenorchy 7010, Tasmania.

Cost: Gold coin donation
Registration: Email Adela: adelaristovski@gmail.com

Phone Adela: (03) 6230 7740 during business hours
Requirements

As space is limited, please register as soon as possible, and at least 3 days in 
advance. Bring one dozen hard-boiled eggs with you to the Workshop. Wear 
inexpensive casual clothing - clothing may be damaged due to dye or wax

All children must be accompanied by a parent or guardian.

Kaziuko mugė Melbourne
Melbourne Kaziuko Mugė įvyks sekmadienį, kovo 14 dieną, Lietuvių

Namuose. Skautai dalyvauja uniformuoti. 12 vai. - šv. Mišios, 1 vai. p.p. - Mugė.
Laukiame visų! Budėkime!

“Džiugo” tunto tuntininkė v.s. Danutė Lynikienė

Klubo darbo valandos:
Pirmadieniais ir šeštadieniais - Klubas uždarytas
Antradieniais - sekmadieniais - Klubas atidarytas nuo 12 vai. dienos.

Klubo restoranas
Virtuvėje dirba šefas Antonio.

Pietūs - nuo 12 vai. dienos iki 3 vai. p.p.
Vakarienė - nuo 6 vai. p.p. iki 9 vai. p.p.
Sekmadieniais - nuo 12 vai. be pertraukos.

Sekmadieniais - Svetlanos lietuviški patiekalai

Karaoke kiekvieno penktadienio vakarą (nuo 7 vaL vakaro).

Sekmadienį, Kovo 21 dieną - Kaziuko Wugė 
Pradžia 12 vai.
Mugėje - Lietuviški maisto produktai, rąguoliai, grybai, suvenyrai, meno ir 
kitokie dirbiniai bei kitos gėrybės

Šeštadienį, kovo 27 dieną, 2 vai. po pietų, Sydnėjaus Lietuvių Klube

Lietuvos Baleto Bičiuliai 
Friends of Lithuanian Ballet

Maloniai kviečia visus sydnėjiškius bei gyvenančius toliau pažiūrėti įdomų, 
linksmą “Lietuvos Žinių 100-čio” jubiliejinio spektaklio 2 valandų filmą.

Matysite žymius Lietuvos baleto šokėjus:
Petrą Skirmantą, Ilzę Liepą, Eglę Špokaitę, Martyną Rimeikį, Kristiną 

Gudžiūnaitę, Voicech Žuromską.
Išgirsite Lietuvos Operos dainininkus su Virgilijum Noreika, taipogi 

pramoginius artistus.
Programa režisuota Petro Skirmanto ir atšvęsta bei filmuota LNOBT scenoje. 

2009 m. Lietuvos orkestro dirigentas - Modestas Pitrėnas.
“Lietuvos Žinių 100-čio” filmas bus rodomas 

Sydnėjaus Lietuvių Klube ‘Function Room’, 16-20 Meredith Street, Bankstown 
NSW, sekmadienį, kovo 28 dieną, 2.00 - 4.15 vai p.p.

Kontaktas: (02) 4333 6241 Ramona Ratas
Bus kava ir pyragaičiai, veiks loterija. Įėjimas su auka - paremti Lietuvos 

Baleto ateinantį 85-tą jubiliejų 2010 metais.
Visų labai maloniai laukiame!

Lietuviški videofilmai Canberroje
Kviečiame Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos narius į videofilmų sezoną. 
Kovo, balandžio ir gegužės mėnesiais kas antrą šeštadienį Lietuvių Būstinėje, 114

Maitland Street, Hackett, 2 vai. po pietų, bus rodomi DVD filmai lietuviškom temom.
Seks kavutė su pyragais.

Kovo 13 d. - 
Balandžio 10 d. - 
Gegužės 8 d.-

Lietuva 2009-aisiais (Dainų šventė ir kiti renginiai). 
“Ambersail” kelionė po pasaulį.
Naujųjų Metų koncertas Vilniuje.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Geelongo lietuvių žiniai
Susitarus su vietos kun. Algirdu Šimkum, pranešu, kad šv. Velykų sekmadienį 

Prisikėlimo Mišios įvyks balandžio 4 dieną, 930 vai. ryto, šv. Petro ir Povilo bažny
čioje. Po Mišių kunigas sugrįžta į Melbourną 12-tos valandos pamaldoms.

Juozas Gailius, Bažnyčios maršalka

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Antros pamaldos ir tradicinė KAZIUKO MUGĖ nukelta į sekmadienį, kovo 21 

d. 1130 vai. ryto, St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe. Po pamaldų visi iš bažnyčios ir 
bendruomenės kviečiami vykti į Lietuvių Klubą Bankstowne, kur vyks Kaziuko mugė. 
Pagal tradiciją, jus skaniai pavaišins mūsų skautai ir Lietuvių Klubas. Vyks tradicinis 
turgus ir k)terya.Pageidaujantys išstatyti savo darbus, rezervuokite stalą paskambindami 
Danutei Ankienei tel: 98712524. Nepamirškime nusipirkti skanios lietuviškos duonos 
iš Lietuvos ir kitų lietuviškų skanumynų. Nuoširdžiai kviečiame ir laukiame Jūsų Lietuvių 
Klube po pamaldų. Katalikų Kultūros Draugija ir Sydnėjaus skautai

« AL Dienų Ruošos Komitetas Melbourne 2010
Pirmininkė Rita Mačiulaitienė tel: 0425 704 890

okr •W®XMJFfW *XO Iždininkė Vilią Dukas Sekretorė Danguolė Juška 
Korespondencijos adresas: 20 Boyd Street, ALTONA, Victoria 3018.
e-mail: juskagirl@y7mail.com www.ald2010.org

Koncertas
Maloniai kviečiame pasiklausyti Lietuvos 
ir Vakarų Europos kompozitorių niekada 
nesenstančios klasikos.
Koncerte dalyvauja:
Antanas Zakarauskas (tenoras) (žiūr.
nuotr. dešinėje),
Georgia Kokkoris (sopranas),
Maggie Yang (fortepionas).
PROGRAMOJE: Boito, Bizet, Catalani, 
Cilea, Donizetti, Mozart, Puccini, 
Ponchielli, Lehar, Verdi, Strauss, Šimkaus 
ir kitų kompozitorių kūriniai.
Pusė koncerto metu surinktų lėšų bus 
paskirta Lietuvių Klubui paremti.
Bilietus galima įsigyti Lietuvių Klube arba 2 valandas prieš koncertą.
Bilietų kaina - $25.

Balandžio 4 dieną - Velykų sekmadienį - 
Klubas ruoš Velykinį meniu.
Vaikai ridinės margučius

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

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

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

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: PO. Box 550, Bankstown, NSW 1885. 
Lietuvių Klubas “Dainava”, 16 - 20 Meredith Street, Bankstown.

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: www.slic.orgau/I^stoge 

Redaktorė Dalia Doniela
Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Anskis Reisgys, 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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