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Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo aktui - 25 metai

Grįždamas iš kelionės į Lotynų 
Ameriką, iš Paragvajaus sostinės 
Asunsjono į Romą skrendančiame 
lėktuve, popiežius Pranciškus 
susitiko su kelionėje jį lydėjusiais 
žurnalistais ir beveik valandą 
atsakinėjo į jų klausimus. Spau-
dos konferencijoje paliestų temų 
spektras labai platus:  nuo ką 
tik pasibaigusios kelionės metu 
popiežiaus sutiktos Bažnyčios iki 
Graikijos krizės.
 Popiežius keliavo į tris 
Lotynų Amerikos šalis susitik-
ti joje gyvenančia Dievo tauta, 
ją padrąsinti ir sustiprinti jos 
tikėjimą. Šiomis dienomis visos 
Bažnyčios dėmesys buvo nukreip-
tas į Lotynų Amerikos Bažnyčią, 

į jos dvasinius turtus, kuriais ji 
gali pasidalinti su kitų žemynų 
tikinčiaisiais. Ji labai jauna, veržli, 
neformali, tačiau turi ir turtingą 
teologiją, - sakė Pranciškus. Iš 
Lotynų Amerikos galėtų pasi-
mokyti kiti žemynai, pirmiausia 
Europa, kurioje bene labiausiai 
gąsdina labai sumažėjęs gimsta-
mumas ir nepakankama parama 
šeimai.
 Po poros mėnesių 
popiežius vėl keliaus į Ameriką – į 
Karibus ir Šiaurės Ameriką – Kubą 
ir Jungtines Valstijas. Koks buvo 
popiežiaus ir Šventojo Sosto vaid-
muo pradedant Kubos ir Jungtinių 
Valstijų santykių normalizavimą? 
Nebuvo kokio nors formalaus 

BAIGĘS VIZITĄ LOTYNŲ AMERIKOJE POPIEŽIUS PRANCIŠKUS LĖKTUVE ATSAKĖ Į ŽURNALISTŲ KLAUSIMUS

“IR JIS PRAdĖJO JUOS MOKYTI dAUGELIO dALYKŲ” (MK 6,34)

 

XVI metų sekmadienio Evangelija 
mus sugrąžina į nelengvą tikrovę. 
Tiek prieš tūkstančius metų, tiek 
ir dabar yra daug šiame pasaulyje 
žmonių, kurie gyvena dvasinės dy-
kumos sąlygomis. Vieniši, apleis-
ti, pamiršti ir niekam nereika-

lingi. Dažnas patiriame išgręžtos 
kempinės jausmą; vienus šis jaus-
mas aplanko rečiau, kitus dažniau 
ir ilgesniam laikui. Sprendžiame šią 
dvasinio gyvenimo lygtį - svaigalų, 
kvaišalų ir savižudybių gausa visų 
mūsų tėvynainių tarpe.  Matydamas 
plaukiančias minias pas Jėzų  evan-
gelistas Morkus tokiais žodžiais  
nusako Jėzaus emociją ir reakciją į 
minios bejėgiškumą: “...ir jam pagai-
lo žmonių, nes jie buvo tarsi avys be 
piemens” (Mk 6, 34),- tai išvaizdžiai 
nusako žmoguje pirmiausia alkstantį 
ir begęstantį sielos aukurą. 
 “Avys be piemens” - tai skau-
di tikrovė, nors tų avių būtų daug 
kaimenių ar pulkų. Neretai mūšio 
lauke didesnė ir gausesnė kariuomenė 

yra išblaškoma ir pasmerkiama 
žūčiai žymiai mažesnių pajėgų, jei tik 
ta maža rinktinė turi savęs vertą karo 
vadą. Taip ir avys be piemens dažnai 
yra pasmerktos liūdnai baigčiai, nes 
vien tik savo jėgomis yra nepajėgios 
rasti kelią į saugias ganyklas, dėl to 
jos dažnai yra išblaškomos vilkų bei 
kitų lauko žvėrių. 
 Motina Teresė kartą 
apsilankė prabangiuose slaugos 
namuose, kur, nežiūrint esamų 
moderniausių slaugymo priemonių, 
ją aplankė jausmas, kad regi prieš 
save slaugomus ligonius tarsi “avis 
be piemens”. Eidama pro slaugomų 
ligonių lovas ji pastebėjo, kad nei 
vienas ligonis jai nesišypso. Bendrau-
jant su ligoniais daugumos žvilgsniai 

buvo nukreipti durų link. Vėliau 
paminėjusi sesutei, koks jausmas 
ją aplankė, išgirdo atsakymą: - “ Tai 
vienišumo dvasia. Niekas šių senelių 
čia nelanko. Metuose kartą, du ir 
viskas. Na dar gimtadienio dovana 
ir retas atvirlaiškis. Daugiau niekam 
jie nerūpi”. Tokia Vakarų Pasaulio 
kasdienybė, kai žmogus sudeda vi-
sas viltis tik į pinigą ir pamiršta sielos 
reikalus, dažnai atsigręžia skaudžia 
tikrove, nukreipiančia  žvilgsnį tik į 
durų rankenos klebenimą... 
 Jėzus kviečia kiekvieną 
iš mūsų gyventi artimo rūpesčiu, 
gailestingumu ir užuojauta, kad nei 
vienas nepatirtume vienišos avies 
jausmo. Būkime kartu su Jėzumi!

Kunigas Egidijus Arnašius

tarpininkavimo, - atsakė popiežius. 
Visi nuopelnai priklauso toms 
dviem šalims. Mes prisidėjome 
labai nedaug. Apie tai ir buvo 
pranešta pernai gruodžio vidu-
ry. Toliau klausiamas kokia iš to 
nauda Kubai ir Jungtinėms Valsti-
jos, Pranciškus atsakė, kad šaltojo 
karo tarp Havanos ir Vašingtono 
nutraukimą pirmiausia reikia 
vertinti susitikimo, draugystės ter-
minais, o tai visada yra laimėjimas, 
naudingas abiem santykius 
atkuriančioms šalims.
 Spaudos konferencijos 
lėktuve metu taip pat buvo klau-
siama popiežiaus nuomonės 
apie Graikijos krizę. Pranciškus 
atsakė, kad kalbant apie dabartinę 
situaciją ir apie šiomis dienomis 
priimamus sprendimus, negalima 
užmiršti ankstesnių vyriausybių 
atsakomybės. Linkiu, - sakė 
popiežius, - kad graikų problemos 
būtų sėkmingai sprendžiamos 
ir tuo pačiu, kad būtų surasti 
atidesnės priežiūros būdai, idant 
panašios problemos neiškiltų ir ki-
tose šalyse.
 Viena žurnalistė klausė 
kodėl popiežius tiek dėmesio 
skiria vargšams ir turtingiems, o 
nutyli paprastus, eilinius žmones, 
priklausančius vadinamajai vi-
duriniajai klasei. Jūs  teisi, turiu 
daugiau apie juos galvoti, - atsakė 
Pranciškus. Tačiau dabartinis pa-

saulis tampa vis labiau poliarizuo-
tas, daugėja turtuolių ir vargšų, o 
vidurinioji klasė vis labiau susi-
traukia. O apie vargšus kalbama 
tiek daug, dėl to, kad jie yra Evan-
gelijos širdyje.
 Popiežiaus taip pat pa-
klausta ar jis neįsižeidė gavęs Bo-
livijos prezidento Evo Moraleso 
dovaną – skulptūrą, vaizduojančią 
Kristų, prikaltą prie kūjo ir pjautu-
vo. Popiežius atsakė, jog jis nieko 
nežinojęs apie šį prieš 35 metus 
nužudyto jėzuito tėvo Luiso Espi-
nalio kūrinį. Tėvas Espinalis buvo 
nužudytas 1980 m. kai Lotynų 
Amerikoje buvo labai paplitusi va-
dinamoji išsivadavimo teologija. 
Kai kurios srovės marksistiškai in-
terpretavo visuomenės gyvenimą. 
Joms priklausė ir tėvas Espinal. 
Šiame kontekste buvo sukurta ir 
skulptūra, kurią dabar popiežius 
gavo dovanų. Jis ją suvokia kaip 
tais laikais sukurtą protesto meno 
kūrinį. Popiežius taip pat pridūrė, 
kad išsivadavimo teologiją ir 
marksistines sroves joje pasmerkė 
Tikėjimo mokymo kongregacija. 
Popiežius dabar jam padovanotą 
kūrinį priėmė kaip priklausantį 
savo kontekstui. Reikia tokio 
paaiškinimo, tokios hermeneu-
tikos, kad kas nors nesusidarytų 
klaidingos nuomonės, - sakė 
Pranciškus.

lt. radiovatikana.va
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 LIETUVOS VALSTYBĖS dIENA

Liepos 6 dieną Lietuvoje švenčiama 
Valstybės diena. Lietuvos valstybės 
valdovas kunigaikštis Mindaugas 
buvo karūnuotas karaliumi 1253 
metais liepos 6 dieną. Nuo to laiko 
praėjo 762 metai. Kunigaikštis Min-
daugas suvienijo Lietuvos valstybę 
ir ją labai išmintingai valdė, todėl 
buvo vadinamas išmintinguoju. 
Tais laikais galėjo tik popiežius 
suteikti karaliaus vainiką ir tik to 
vardo vertiems valstybių vado-
vams. Tokią teisę jis suteikė Min-
daugui - suvienytos Lietuvos valdo-

vui. Tai buvo milžiniškas valstybės 
laimėjimas jos ateičiai ir kultūrai. Ji 
tapo pasaulio valstybe ir net gavo 
teisę įsteigti aukštąją mokyklą.
       1990 metais, kai Lietuva at-
gavo nepriklausomybę, buvo vėl 
atkurta seniausia valstybinė šventė 
– Valstybės diena. Tai karaliaus 
Mindaugo vainikavimo diena, kuri 
amžiams išaukštino gyvenusią 
nuo senovės ir tebegyvenančia 
dabar Europoje tautą. Prisime-
nama ir perduodama iš kartos į 
kartą valstybės istorija, kalba ir 

garbė. Atvykę į Lietuvą visada 
išgirstame pačią seniausią, bet vis 
dar gyvą indoeuropiečių kalbą, 
tai lietuvių kalba. Valstybės diena 
švenčiama linksmai ir išradingai. 
Tai dainų, šokių, sporto ir įvairių 
istorinių renginių šventė. Daug 
galima pamatyti ir sužinoti. Labai 
gražūs tautiniai drabužiai, įdomūs 
papročiai ir tradicijos, daug įdomių 
istorinių renginių iš kurių galima 
pasimokyti.  
        Lietuvoje yra tradicija, kad lie-
pos 6-osios vakare, t.y. 21 valandą 

Lietuvos laiku, giedamas Lietuvos 
himnas - “Tautiška giesmė”. Tuo 
laiku ją gieda netiktai visoje Lietu-
voje, bet ir visame pasaulyje, kur 
gyvena lietuviai ir visi kurie moka 
lietuviškai ar nori kartu giedoti. Tai 
labai įdomus renginys, nes tautiška 
giesmė linksmai skrenda aplink 
pasaulį “Lietuva Tėvyne mūsų tu 
didvyrių žeme...”. Manau, kad visi 
labai prisidedame prie žemės ru-
tulio sukimosi ir kad visi tampame 
laimingesni.

   J. Raiskis

“dAINOS SAMBŪRIS” HOBARTE

 Jau praėjo devyneri me-
tai nuo Melbourno “Dainos 
Sambūrio” paskutinio pasirodymo 
Hobarte. Hobarto miestas kalnuo-
tas, pastatytas prie Derwent upės. 
Netolima kelionė iš Melbourno, 
tik valandos skrydis lėktuvu. 
Dvidešimt du “Dainos Sambūrio” 
dainininkai, padainavę Vilties ir 
Gedulo minėjime Melbourne, 
pakėlė sparnus pas kaimynus - 
Hobarto lietuvius. Tai buvo proga 
antrą kartą prisiminti mūsų Tautos 
genocidą. 
 Visas koncerto paruošimas 
buvo Hobarto LB valdybos pir-
mininko Mindaugo Kožiko ranko-
se. Buvo išsiųsti pakvietimai su-
dalyvauti. Atsakas į pakvietimą 
nuostabus - pilnutėlė lenkų salė, 
virš 120 žiūrovų. Svečiai net atvyko 
iš Burnie miestelio. O iš Melbour-
no atvyko kun. Juozas Deveikis, 
susipažinti su Hobarto lietuviais.
 Šeštadienį, koncerto 
dieną, nors šaltoka, saulutė švietė 
visą dieną. Ant Mt Wellington 
viršūnės matėsi sniego. Buvo pro-
gos pasivaikščioti aplink Hobartą, 
aplankyti “Saramancos” turgų 
arba Meno galeriją arba Wrest-
point. Koncertas prasidėjo šeštą 
valandą vakaro. Koncertą svei-
kinimo žodžiu pradėjo Mindaugas 
Kožikas. Po to buvo sugiedoti Aust-
ralijos ir Lietuvos himnai. Kun. 
Juozas Deveikis prisiminė malda 

mūsų mirusius tremtinius. Kon-
certe buvo atlikta 15 dainų. Pirma 
koncerto dalis šiek tiek rimtesnių 
dainų: Naujalio “Jaunimo giesmė”, 
Tautkaus “Tėvyne dainų ir artojų” 
<...> kodėl tu drąskai man krūtinę, 
ir ko tu taip ieškai many... Trem-
tinio Paulavičiaus “Dievo dovana” 
<...> mūsų Lietuva amžinai gyva, 
esam mes laisvi, būk ir tu laisva... 
Mišrus choras taip pat atliko mūsų 
dainininko Giručio tėvo, Gee-
longiskio Mečio Kymanto dainą 
“Audros siaučia”, kuri parašyta 1974 
metais.
 Vyrų choras atliko dvi dai-
nas, Bernardo Brazdžionio žodžiai, 
Augustino muzika “Ko jūs, girelės, 
gaudžiat” <...> tik gaila tų bernelių, 
kur už Tėvynę krito, už brolių laisvę 
žuvo ir nesulaukė ryto... ir dainą 
apie lakūnus Darių ir Girėną, pri-
simenant jų kelionę Lituanica 
lėktuvu nuo JAV iki Europos 1943 
metais. Neatsiliko ir moterų choras 
subtiliai atlikdamos Miškinio “Va-
kariniai šešėliai”. Ir moterys gražiai 
pasipuošusios lietuvių tautiniais 
rūbais su gintaro karoliais, o vyrai 
su lietuviškais kaklaraiščiais. 
 Koncerte dalyvavo ir 
duetas “Tembras”, tai Birutė 
Kymantienė ir Rita Mačiulaitienė. 
Jų balsai labai gražiai suskambėjo 
ir jos padainavo dvi dainas, 
Vilčinsko “Grįžtu namo” ir “Il-
gesys”. Publika mielai priėmė mūsų 

lakštingalas iš Melbourno.
 Antroje programos dalyje 
buvo sudainuota linksmesnių ir 
lietuviškų liaudies dainų – Kamaičio 
“Prie Nemuno”, Polikaičio “Ateisiu, 
kai papartis žydi”, ir Zakario “Teka 
teka šviesi saulė”. “Ateisiu” dainoj 
tenorai labai romantiškai atliko 
solo partiją, o publika išgirdo šių 
laikų harmonizacijas besiklausyda-
mi Zakario harmonizuotos dainos. 
O iš seniai negirdėtų dainų buvo at-
likta linksma Klaipėdos gimnazijos 
daina “Miškų gėlė”. Choras padai-
navo Abariaus “Širdžių kalbą”, kuri 
buvo atlikta 2014 metais Dainų 
Šventėje, Lietuvoje kartu su 16,000 
lietuvių dainininkų. Girdėjosi, kad 
nelengva daina, tačiau labai gerai 
išmokta. 
 Paskutinė daina buvo  
linksmiausia, Ritos Čyvaitės-
Kliorienės harmonizuota “Dai-
nuokim, dainuokim”. Prašėme, 
kad publika prisidėtų. Po koncerto, 
dalyviai iš Hobarto choro “Inter-
national Choir” paprašė tos dainos 
gaidų, nes jie dainuoja įvairiomis 
kalbomis ir žada įjungti į jų 
repertuarą šią lietuvišką dainą. Kon-
certo metu pranešimus apie dainas 
anglų kalba pristatė šie choristai: 
Dana Lynikienė - choro valdybos 
pirmininkė, Vilia Dukas, Dr. And-
rius Vaitiekūnas, Dona Gaylard ir 
Rasa Statkuvienė. Chorui akom-
panavo Zita Prašmutaitė ir Rita 
Mačiulaitienė, o programą paruošė 
ir dirigavo Birutė Prašmutaitė. 
 Buvo labai malonu kon-
certuoti Hobarto lietuviams ir jų 
draugams. Publikoje buvo vengrų, 
ukrainiečių, lenkų ir australų. Ta 
proga dalyvavo ir Statkų žento 
Andrew’s mama Joan. Susitikome 
su  ilgamečiu Lithuanian Papers 
redaktorium Algiu Taškūnu ir jo 
šeima. Iš senų jaunimo sąjungos ir 
skautavimo laikų buvo malonu ir 
vėl susipažinti su broliais Ignu ir 
Linu Vaiciulevičiais ir jų šeimomis. 
Prisiminti seni laikai, kai kartu ke-
liavome į Jaunimo Kongresą Pietų 
Amerikoj, ir kiek daug kartų pa-

bendrauta prie stovyklinio skautų 
laužo dainuojant lietuviškas dainas. 
O įdomiausi susitikimai buvo Ge-
dimino Statkaus, kuris besimokin-
damas universitete Hobarte, įsteigė 
tautinių šokių grupę “Venta”. Ge-
diminas buvo labai laimingas, kad 
susitiko su devyniais buvusiais 
šokėjais. Zita ir Birutės susitiko su 
sena jaunimo sąjungos laikų drauge  
Maree Kairys-Pash. Maree su vyru 
daug prisidėjo prie koncerto orga-
nizavimo sustatant koncertui stalus 
ir kėdes bei padėjo prie įėjimo.
 Ypatinga viešnia koncerte 
buvo Adriana Taylor MLC. Ji yra 
Tasmanijos parlamento aukštųjų 
rūmų narė ir nuoširdi lietuvių 
draugė.  Anksčiau ji buvo City of 
Glynorchy merė (burmistrė). Kita 
svarbi viešnia, su savo vyru Paul, 
buvo ponia Ingrid Lagerewskij. Ji 
yra vyriausia Tasmanijos Univer-
siteto studentų draugijų bei klubų 
administratorė. Šitose pareigose ji 
yra daug padėjusi Lietuvos Studijų 
Sąjungai Tasmanijos universitete.
 Koncerto  pabaigoje 
padėkos žodį tarė Mindaugas 
Kožikas ir pristatė Adriana Taylor. 
Choras Mindaugui padovanojo 
šaliką geltonos, žalios ir raudonos 
spalvos ir lietuvišką vaizdajuostę, 
o Mindaugas chorui padovojo 
šokoladų iš Hobarto. Po kon-
certo vyko skani vakarienė, mat 
bilietai buvo $30, už koncertą ir 
vakarienę. Vakarienės metu buvo 
traukiama loterija. Kitą dieną dar 
pasivaiškčiojom Hobarte ir tuomet 
grįžome namo į Melbourną su ma-
loniais prisiminimais.

Baigiu straipsnį gautu sveikinimu iš 
hobartiškio: 

Visų pirma, ačiū, kad taip gražiai 
Jūs visos ir visi pradžiuginote mus 
- senatvės pavėsyje užsilikusius 
lietuvius, puslietuvius ir visiškai 
nelietuvius.  Jūsų Dainos koncer-
tas mums tikrai paliko džiugius ir 
nepamirštamus įspūdžius.

Birute Prašmutaitė 
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VILNIUJE POSĖdŽIAUJA XV PASAULIO LIETUVIŲ BENdRUOMENĖS SEIMAS

2015 m. liepos 15–17 dienomis 
Vilniuje posėdžiauja lietuviai iš 
viso pasaulio. Lietuvos Respub-
likos Seimo III rūmų Konferencijų 
salėje vyksta XV Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenės (toliau – PLB) 
Seimas, kuriame dalyvauja PLB 
Valdybos nariai, kraštų Lietuvių 
Bendruomenių ir Jaunimo Sąjungų 
pirmininkai bei kraštų Lietuvių 

Bendruomenių atstovai. Apie 150 
dalyvių iš 33 pasaulio valstybių 
sprendžia lietuvių bendruomenių 
ir Lietuvos – išeivijos santykių ak-
tualius klausimus.
 Dalyviai diskutuoja apie 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
dabartį ir ateitį, lietuvių švietimą, 
bendradarbiavimą su Lietuvos 
Respublikos institucijomis.  Taip pat 
svarstoma PLB Valdybos ataskaita 
apie PLB veiklą, bus pateikti Valdy-
bos narių ir svečių pranešimai, nu-
matytos svarbiausios veiklos kryp-
tys ateinantiems trejiems metams. 
Šio PLB Seimo metu bus išrinkta 
nauja PLB Valdyba, PLB Valdybos 
pirmininkas ir susitarta dėl organi-
zacijos prioritetinių veiklos sričių 
per ateinančius trejus metus.
 Tęsiant naujausią PLB 

tradiciją, liepos 17 d. Nacionali-
niame dramos teatre Vilniuje įvyks 
Pasaulio lietuvių vienybės dienai 
skirtas koncertas, kuriame pasiro-
dys 16 lietuvių solistų ir kolektyvų 
iš 8 skirtingų užsienio šalių.
 PLB XV Seimo metu atida-
ryta paroda „Lietuviškoji leidyba 
Vakarų Europoje 1944-1952“, kurią 
rengia Martyno Mažvydo bibliote-
kos Lituanistikos skyrius.
 PLB Seimas yra 
aukščiausias PLB valdymo orga-
nas ir šaukiamas kas treji metai.  
Jis – vienas svarbiausių įvykių Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenės 
veikloje. PLB Seimas sprendžia 
visus PLB reikalus, renka PLB 
Valdybą, Kontrolės komisiją ir PLB 
Konfliktų sprendimo komitetą.

Bernardinai.lt

KUN. VIKTORAS BILOTAS. APIE LIETUVIUS SIBIRE, KATALIKŲ BAŽNYČIĄ RUSIJOJE IR NACIONALIZMĄ

(Atkelta iš TA 14-to numerio)

Koks turėtų būti Bažnyčios atsa-
kas į politikų elgesį, kuris kartais 
atrodo netoleruotinas, pamina vi-
sas vertybes?

Katalikų Bažnyčios turtas – tai yra 
Bažnyčios socialinis mokymas. 
Kompendiumas man labai padeda 
suprasti kaip žiūri Bažnyčia į so-
cialines problemas, jame trumpai 
paaiškinama, ką apie politiką, karą, 
asmenybę, verslą, visas visuomenės 
sritis sako Biblija, Bažnyčios tėvai, 

Susirinkimai. Popiežiai visada 
palaikė aktyvią katalikų poziciją. 
Aišku, kunigas ar vyskupas ne-
gali pilnai įsitraukti į politiką, bet 
pasauliečiai ne tik gali, bet turi 
dalyvauti visuomenės gyvenime ir 
politikoje.
 Nes politika nėra tik 
nešvarus dalykas, kaip dažnai sa-
koma, bet visų pirma yra menas 
tvarkyti valstybę. Tačiau krikščionis 
politikas turėtų prieš akis visų pi-
rma turėti krikščionybės vertybes, 
o ne partijos ar nacionalistinius in-
teresus.

Esktremalus nacionalizmas ke-
lia įtampą ir dramatiškuose 
pastarųjų mėnesių santykiuose 
tarp Ukrainos ir Rusijos. 

Italijoje kartą išgirdau pastabą, 
kad Rytų Europoje, posovietinių 
šalių erdvėje visi yra nacionalistai. 
Vakarų Europoje dauguma žmonių 
žiūri kitaip į situaciją. Pvz. Itali-
joje gal nėra taip svarbu, kokios 
kilmės žmogus, jei jis yra Italijos 
pilietis ir gyvena čia, jie kiek ki-
taip žiūri. Man atrodo, labai svarbu 
visiems apmąstyti, už kokius prin-

cipus žmonės nori kariauti – ar už 
amžinas vertybes, ar laikiną madą, 
ar psichologinę idėją.
 Jei žmonės galvoja tik apie 
savo šalies, tautos interesus ar paiso 
vien materialinės gerovės – tada la-
bai sunku susitarti. Tačiau jei žiūri 
į bendrąjį gėrį, ne tik savo žmonių, 
bet viso pasaulio, jei jiems rūpi ir 
pagrindinės vertybės, o visuomenės 
pagrindas yra tiesa, laisvė, teisingu-
mas, ir meilė,  tada galima rasti ir 
bendrą sprendimą.

Kalbėjosi dalia Žemaitytė                                                                                    
Bernardinai.lt

GRAIKIJOS PARLAMENTAS RATIFIKAVO BRIUSELYJE PASIEKTĄ SUSITARIMĄ

 Graikijos parlamentas, kaip 
ir buvo tikėtasi, ratifikavo krizės 
įveikimo planą, dėl kurio sutar-
ta Briuselyje. Kaip ir tikėtasi, jis 
sulaukė labai aršaus pasipriešinimo. 
Atėnų gatves užplūdo protestuoto-
jai, kurie susikovė su policija.
 Graikijos premjeras A. 
Tsipras kovojo labai sunkią kovą 
parlamente. Jis siekia suvaldyti 
didžiulę kritikos bangą iš savo 
bendrapartiečių, kurie tvirtina, kad 
susitarimas, pasirašytas Briuselyje, 
tai pažeminimas ir klaida.
 Akivaizdu, kad šiandien 

Tsipras yra mažumoje savo paties 
partijoje. Abejojama, ar premjeras 
ilgai išsilaikys savo poste, ar atlaikys 
kritiką tų, kurie dar visai neseniai 
buvo entuziastingi jo bendražygiai. 
Šiandien premjeras yra kritikuoja-
mas iš visų pusių. Jis pats abejoja 
ratifikuoto susitarimo racionalu-
mu, tačiau nemato jam alternatyvų.
 Kaip ir galima buvo tikėtis, 
Graikijos parlamente krizės 
įveikimo planas, dėl kurio sutarė 
šios šalies delegacija ir kitų ES 
valstybių vadovai, svarstytas itin 
audringai. Idat sutartas planas 

veiktų, trečiadienį graikų parlamen-
tarams reikėjo priimti mažiausiai 
keturis svarbius įstatymus. Tai buvo 
pirmoji ir svarbiausia susitikimo 
Briuselyje iškelta sąlyga. Tik tada, 
jei tai įvyks, naujasis krizės įveikimo 
planas ir su juo susiję finansiniai 
įsipareigojimai bus svarstomi ir 
tvirtinami kitų ES valstybių parla-
mentuose.
 Nemaža dalis graikų 
parlamentarų labai piktai reagavo 
į Briuselyje pasiektą susitarimą, va-
dino jį Graikijos ekonomine oku-
pacija, turtuolių triumfu. Buvęs 
Graikijos finansų ministras Yanis 
Varoufakis, pagarsėjęs kietakatiška 
laikysena derybų metu, net 
pareiškė, kad pasiekta sutartis - tai 
ne kas kita, kaip Vokietijos kapitu-
liacijos sutartis,priimta Versalyje, 
po Pirmojo pasaulinio karo, kai 
Vokietija įpareigota mokėti repa-
racijas.
 Beje, dar prieš pat oficialią 
debatų padžią, atsistatydino 
finansų ministro pavaduotoja Na-
dia Valavani, pareiškusi, kad ne-
mato galimybės balsuoti už tokias 

reformas. Taip pat atsistatydino ir 
Ekonomikos ministerijos sekreto-
rius. Profsąjungos grasina streikais.
 Idant gautų beveik šimto 
milijardų dolerių paramą iš ES, 
Graikija privalėjo ratifikuoti 
susitarimą, pasiektą Briuselyje, 
padidinti PVM, padidinti korpo-
ratyvinius mokesčius nedidelėms 
kompanijoms, padidinti prabangos 
mokestį dideliems automobiliams, 
laivams ir baseinams, padidinti 
pensijinį amžių iki 67 metų, taip pat 
užtikrinti teisinę statistikos tarny-
bos Elstat  nepriklausomybę.
 Netikėtai Briuselyje pa-
siektą susitarimą sukritikavo ir 
Tarptautinis valiutos fondas. Jo 
atstovai pareiškė, kad Graikijos 
planuojamos reformos nėra 
realistinės, be struktūrizacijos, 
Graikijos skolos ir toliau augs. Kita 
vertus, pripažįstama - jei Graikijos 
parlamentas nesiims jokių reformų, 
niekas nebegalės pristabdyti jau 
prasidėjusios ekonominės katastro-
fos.

Parengta pagal BBC.com
Bernardinai.lt
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AUSTRALIJOS LIETUVIAI: „MUMS LIETUVA – SIELOS NAMAI“

 Žymiausių Melbourno (Au-
stralija) lietuvių folkloro dainininkų 
dešimtukas per konkurso-festivalio 
„Saulės žiedas“ savaitės renginius 
savo energija ir entuziazmu spėjo 
užkariauti šiauliečių širdis. Perdai-
nuodami ir savaip harmonizuo-
dami lietuvių liaudies dainas aust-
ralai suteikė joms linksmumo. Tai 
atspindi ir ansamblio pavadinimas 
„Pamesta klumpė“, kuris kaip ir 
visas atlikėjų repertuaras pasižymi 
žaismingumu. Visgi šiame pava-
dinime užšifruota daugiau – Aust-
ralijos lietuviai gyvendami kitame 
žemyne yra tarsi pasimetę, atitrūkę 
nuo savo šaknų, tačiau labai verti-
nantys ir puoselėjantys lietuvišką 
kilmę.

Augo klausydami pasakojimų 
apie Lietuvą

Ansamblio „Pamesta klumpė“ 
nariai yra imigrantų palikuo-
nys, kurių seneliai ir tėvai karo 
metais atvyko į Australiją ir čia 
pasiliko. Gimę toli nuo Lietuvos 
esančiame žemyne, atlikėjai nuo 
pat mažų dienų girdėjo ir smal-
siai klausėsi istorijų apie Lietuvą, 
mokėsi kalbos. Senelių ir tėvų dėka 
jaunuoliai užaugo žinodami 
lietuviškus papročius, kultūrą. Kai 
kuriems lietuvių netgi buvo pirmoji 
kalba, kuria jie pradėjo kalbėti.
 Ansamblio nariai vienu 
balsu sutinka, kad vaikystėje visi 
girdėti pasakojimai apie Lietuvą  
kūrė romantišką vaizdą, todėl ši 
šalis jiems atrodė tarsi svajonė. Dau-
guma jų į Lietuvą pirmą kartą atvy-
ko 1994-aisiais, per pirmą pasaulio 
Lietuvių dainų šventę. Tada įspūdį 
darė žmonių nuostaba pamačius 
Australijos lietuvius, kurie  moka 
lietuvių kalbą, šokius ir dainas.
 „Keliaudami į konkursą-
festivalį „Saulės žiedas“ skridome 
virš Lietuvos ir visi puolėme prie 
langų žiūrėti kaip viskas atrodo iš 
viršaus“, – prisimena Lina Didžytė-
Skimbirauskienė. „Lietuva mūsų 
kraujyje, čia mums it antri namai, 
sielos namai“, – papildo Audra 
Šimkutė.

Kartu nuo mažų dienų

Gabrielė Staugaitytė - Zdanienė, 
Audra Šimkutė, Lina Didžytė-
Skimbirauskienė, Vytautas Anta-
naitis, Steponas Vytautas Levickis 
ir Jonas Lipšys pamena, kad jų tėvai 
labai stengėsi išlaikyti lietuvišką 
kultūrą ir perduoti ją vaikams, todėl 
nuo pat mažumės ragino dalyvauti 
įvairiose kūltūrinėse veiklose susi-
jusiose su Lietuva. Taip ansamblio 
nariai augo kartu, savaitgalius skir-

dami lietuviškai veiklai.
 Daug metų Melbourne gy-
vavo grupė „Kaimas“, kurioje dai-
navo ir keli „Pamesta klumpė“ nar-
iai, tačiau pamažu brendusi mintis, 
suburti naują, jauną kolektyvą, 
išsipildė. Taip atsirado ansamblis 
„Pamesta klumpė“ su meno vado-
vais – Steponu Levickiu ir Gabriele 
Staugaityte-Zdaniene priešakyje.
 Atlikėjai apytiksliai įvardija, 
kad Melbourne aktyvių lietuvių 
likę vos trys šimtai, o nauji atvy-
keliai dažnai nenori burtis į bend-
ruomenes, yra uždaresni. 

Nuotaikingas dainų repertuaras

Ansamblio „Pamesta klumpė“ dainų 
repertuaras – lietuviškas, kolek-
tyvas naujam gyvenimui prikelia 
senovines lietuvių liaudies dainas 
apie derlių, meilę, sugriautus rūtų 
darželius, įsimylėjusias rupūžes, 
apsvaigusius uodus, kalbančius ark-
lius. „Lietuvių folkoloro dainos pa-
kankamai liūdnos, rimtos, mes joms 
suteikiame nuotaikingumo, kad jos 
taptų įdomios ir angliakalbiams 
klausytojams“, – pasakoja Steponas 
Vytautas  Levickis.
 „Kadangi mes Australijoje 
dainuojame ne tik lietuviams, bet ir 
vietiniams gyventojams, stengiamės 
perteikti lietuvišką kultūrą, nors 
žodžių jie ir nesupranta. Ant 
scenos vaidiname, judame, Stepo-
nas išaiškina dainos reikšmę, tada 
jie gali prisijungti prie to jausmo ir 
paragauti mūsų kultūros“, – pasa-
koja Vytautas Antanaitis.
 „Ieškome dainų, kurios 
būtų smagios, sudomintų. Kai 
išverčiame tekstus į anglų kalbą, 
kai kurios reikšmės skamba juo-
kingai, nes tai metaforos. Mes jas 
paaiškiname ir taip žiūrovai susi-
domi mūsų kultūra, pasirodymas 
įgauna kitą prasmę“, – papildo 
Gabrielė Zdanienė.
 Tačiau ruošiant naujas 
dainas atlikėjai dažnai susiduria 
su sunkumais – Australijoje sunku 
rasti lietuviškų dainų, kurios galėtų 
papildyti ansamblio repertuarą. Kai 
kurios dainos yra periimtos iš tėvų 
surinktos medžiagos, kai kurios 
iš grupės „Kaimas“, kai ką daini-
ninkai randa internete. Lietuviškos 
medžiagos trūkūmas apsunkina 
kūrybinį procesą, todėl padovano-
tos kompaktines plokšteles su 
lietuvių liaudies dainomis visada 
yra labai vertinamos.
 Visi „Pamesta Klumpė“ 
nariai apsirengę lietuviškais tautini-
ais kostiumais. Kai kurie siųti Mel-
burne, kiti yra senelių, tėvų paliki-
mas, išsaugotas 50 metų.

(Nukelta į 5 psl.)
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Kas ta veikli lietuvybė šiandien? 
Bendrauti lietuviškai ir kartais 
pasigaminti lietuviškų patiekalų 
yra, žinoma, labai gerai. Tik 
akivaizdu, kad to neužtenka 
lietuvybės centrams išlaikyti ir 
naujų narių į bendruomenes pri-
traukti. Lietuvių klubą, kaip vietą 
socialiniams ryšiams palaikyti, 
vis dažniau atstoja Facebook’as... 
Būtent grupės socialiniuose tin-
kluose tam tikra prasme įkūnija 
“naujosios kartos Lietuvių namus”. 
Čia naujai atvykusieji prisistato 
ir susipažįsta su kitais lietuviais. 
Čia – dažniausiai spontaniškai – 
kyla idėjos naujam susibėgimui 
kavinėje ar parke su BBQ. Šiandien 
lietuviškajai bičiulystei palai-
kyti tikrai nereikia sudėtingai 
veikiančių bendruomeninių 
struktūrų ar brangiai išlaikomų 
pastatų. Draugų būreliai kuriasi 
pagal pomėgius ir remiasi asmen-
iniais ryšiais, o lietuviškasis žodis ir 
kultūra lengvai pasiekiami interne-
tu ar grįžus atostogų į Lietuvą. Vis-
gi labai klystume, jei lengva ranka 
išdraskytume per dešimtmečius 
sukurtus klubus ir bendruomenes 
– neva tai nereikalinga.  Supran-
tama, kad vienos funkcijos praran-
damos, tačiau dar suprantamiau 
būtų atrasti naujų.

Vis dar gausios sporto šventės ir 
aktyvi lietuvių sporto klubų veikla 
rodo, kad sportas – kone labiau-
siai tarp Australijos lietuvių pa-
plitusi lietuvybės forma. Tik ar 
bendruomenės iki galo išnaudoja 
šį sporto potencialą? Nusistovėjęs 
sporto klubų, kaip vienintelių 
lietuviškos sportinės veiklos 
organizatorių, monopolis nau-
jai atvykusiems gali atrodyti kiek 
sustabarėjęs. Ypač, jei tie atvyku-
sieji ruošiasi Australijoje gyventi 
tik keletą metų, pavyzdžiui, kol 
baigs studijas. Lietuvių klubas 
galėtų būti ta vieta, kur būtų dali-
jamasi informacija apie apskritai 
visas galimybes sportuoti, būtų 
ieškoma narių komandoms ar tiesi-
og bendraminčių, kurių nors spor-
to šakų gerbėjų. Neabejoju, kad 
tokie ieškojimai galiausiai atvestų 
į vieną ar kitą lietuvių sporto 
klubą. Visgi pradinę informaciją ir 
paskatinimą sportuoti ištroškę lie-
tuviai galėtų gauti būtent lietuvių 
bendruomenėje. Juk žmogui pir-
miausia norisi tiesiog sportuoti, 
o tik paskui priklausyti kokiam 
nors klubui. Beje, bendruomenės 
neturėtų bijoti steigti ir naujų spor-
to klubų. Kažkaip keista girdėti, 
kad didžiuosiuose Australijos 
miestuose tėra po vieną lietuvių 
sporto klubą. Ar tai nėra požymis, 
kad ir šiuo atveju viską mėginama 

pilstyti į tuos pačius, kartais kiek 
prairusius, vynmaišius...

Taip, perskaitėte teisingai: vers-
las. Žinoma, nesiūlau iš lietuvių 
bendruomenių daryti verslo, tačiau 
verslūs lietuviai turėtų Lietuvių na-
muose rasti vietą. Turbūt ne vie-
nas naujai atvykusiųjų į Australiją 
pasvajoja apie savo nedidelį verslą.  
Jei lietuvių bendruomenė gebėtų 
sutelkti, informuoti ir skatinti 
norinčius kurti verslą bei tuos, 
kurie jau tą verslą turi. Jei padėtų 
verslininkams iš Lietuvos, kurie 
domisi galimybėmis Australijoje, 
atrasti šį tolimąjį žemyną. Jei būtų 
toji vieta, kur informacijos apie 
verslo aplinką Lietuvoje kreiptųsi 
australai... Visa tai į Lietuvių na-
mus tikrai įlietų daug gyvybės. 
Drauge pritrauktų naujų narių ir 
galimą finansinę paramą. Lietuvių 
namai išties galėtų būti lietuviškojo 
verslo konkrečiame regione 
savotiška atstovybė. Kryptis verta 
dėmesio, nors iš pirmo žvilgsnio 
viskas rodytųsi utopiška ar kaip 
nors netradiciška. Lietuva pasta-
raisiais metais vis labiau “atranda” 
Australiją. Tai patvirtina ir neseniai 
pasiektas sutarimas dėl “Work and 
Travel” programos. Gal šiandien 
ir yra tas laikas, kai lietuvių klubai 
gali įšokti į pajudėjusį traukinį. 
Materialinė bazė ir ilgų metų 

bendruomenės telkimo įdirbis – 
neabejotini privalumai. Ar drįsime 
tuo pasinaudoti? 

Pradėdami kalbėti apie kultūra, 
visų pirma turėtume sutarti, kad 
lietuviškoji kultūra – tai ne tik 
krepšinis ir cepelinai... Kartais 
sunku atsikratyti įspūdžio, esą jeigu 
žaidi krepšinį ir mėgsti cepelinus, 
tai esi pakankamai kultūringas 
lietuvių bendruomenės narys. Jokiu 
būdu neneigiu minėtų lietuviškumo 
įrodymu, tačiau Lietuvių namai 
(klubas) su kultūra tikrai gali turėti 
daugiau reikalų. Ir turi. Tik ar patys 
įvertiname to reikšmę? Kas jau kas, 
bet kultūros įvykiai, atkeliaudami į 
lietuvių klubus, turėtų rasti plačiai 
atvertas duris. Ką daryti, kad tie 
įvykiai atkeliautų?.. Neprisikviesim 
kas mėnesį kultūros nešėjų iš Lietu-
vos – per brangu. Visgi ar pakanka-
mai skiriame dėmesio kultūros 
kūrėjams savose bendruomenėse 
– tai itin svarbus kultūros vadybos 
klausimas, kurį norėtųsi užduoti 
bendruomenių (ir klubų) valdy-
boms. Ar Lietuvių namai yra vie-
ta, kur kuriama kultūra, ar tik 
komercinė salė tai kultūrai paro-
dyti? Turbūt reikėtų ieškoti aukso 
vidurio. 

(Tęsinys TA 16-tame numeryje)
Kęstutis danielius Rimkevičius

BESIKEIČIANTI BENdRUOMENĖ: BŪTI ARBA BŪTI

AUSTRALIJOS LIETUVIAI: „MUMS LIETUVA – SIELOS NAMAI“

(Atkelta iš 4 psl.)
 Jono Lipšio žmona 
Jazmina Cininaitė-Lipšienė yra 
menininkė, kuri padėjo sukur-
ti instrumentą, supinantį australų 
ir lietuvių kultūras. Šiauliečiai ir 
miesto svečiai turėjo galimybę 
ant scenos pamatyti mušamąjį 
instrumentą Gatunką, kuris 
panašus į australišką Lagerphone‘ą. 
Alaus butelių kamšteliai prie pa-
galio yra prikalti vinimis, tad ju-
dinant visą instrumentą kamštelių 
virpesys išgauna garsą. Atlikėjai 
džiaugdamiesi rodo, kad ant šio 
instrumento yra ir lietuviško alaus 
kamštelių.

Nepamiršta lietuviškų tradicijų

Nors ansamblio nariai gyvena 
toli nuo Lietuvos, jie nepamiršta 
tradicijų ir šventes mini lietuviškai. 
Kaip svarbiausią šventę įvardija 
Kūčias, kurių metu ant stalo visad 
būna 12 patiekalų, traukiami Kūčių 
burtai.
 Per Velykas atlikėjai 
lietuviškais raštais margina 
kiaušinius ir aiškinasi kiekvieno sim-

bolio reikšmę. Kadangi Australijoje 
mažai naujos lietuviškos literatūros, 
viešiedami Lietuvoje jie perka 
knygas apie kultūrą ir papročius. 
V. Antanaitis išsitraukia ką tik nu-
sipirktas knygas ir džiaugiasi rody-
damas, kaip detaliai jose aprašyti ir 
pavaizduoti Velykų raštų simboliai.
 Visgi dainininkai pripažįsta, 
kad kai kurių lietuviškų švenčių 
minėjimas Australijoje yra 
sudėtingas. Kad ir kaip jie norėtų 
švęsti Jonines, birželio 23-oji Aust-
ralijoje yra trumpiausia ir tamsiau-
sia žiemos diena, o žiemą kviesti 
visus prie laužo nesinori.
 Prie Lietuvos klimato pra-
tusiam žmogui australiška žiema 
pasirodys labai švelni: dieną 
temperatūra siekia +13 laipsnių, 
o šalčiausią naktį gali nukristi iki 
nulio.
 Ansamblio nariai juokiasi, 
kad grįždami iš Lietuvos jie visad 
būna priaugę svorio. „Lašiniai, 
grietinė, krapai, kibinai, koldūnai, 
žemaičių blynai, juoda duona, 
kumpiai, cepelinai, šaltibarščiai“, 
– skaniausius valgius ir produktus 
vardija atlikėjai.

Mato Lietuvos progresą

Nuolat atvykdami į Lietuvą atlikėjai 
pastebėjo, kad šalis labai pasikeitė nuo 
nepriklausomybės atkūrimo ir da-
rosi vis europietiškesnė. „Kai buvau 
atvykęs 1992 metais į Lietuvą, ji buvo 
tik tik atgavusi nepriklausomybę ir 
tada prasidėjo žingsniai į priekį. Da-
bar kiekvieną kartą atvažiavęs matau, 
kad viskas eina geryn“, – pasakoja V. 
Antanaitis.
 „Ir mums čia atvažiavus 
dabar daug lengviau, nei ankščiau 
– nemažai žmonių kalba angliškai, 
todėl lengva susikalbėti kai kai kurių 
žodžių nepamename lietuviškai“, – 
pastebi S. V. Levickis.
 Atlikėjai lietuvišką charakterį 
apibūdina kaip uždarą. „Jeigu lietu-
viai yra nepažįstami, tai jie bus rimti 
ir nebendraus, tačiau jeigu susitinka 
su pažįstamais, giminėmis tampa šilti 
ir smagūs. Australai visur šypsosi, 
šneka, yra draugiški ir linksmi“, – pa-
sakoja dainininkai, kuriems pasirodė, 
kad lietuvių ir australų humoras yra 
panašus, pasižymintis subtilumu.
 Paklausti ar nežada apsi-
gyventi Lietuvoje, atlikėjai pripažįsta, 

kad yra daug kartų apie tai kalbėję, 
o kai kurie jų draugai netgi taip 
ir padarė. Tačiau gimę Australi-
joje per daug metų jie ten susikūrė 
gyvenimus, turi šeimas, darbus, na-
mus. Viską palikti ir kurtis naujoje 
aplinkoje atrodo sudėtinga.

„Saulės žiedas“ pateikė netikėtumų

Viešėdami Šiauliuose, dalyvaudami 
„Saulės žiedo“ renginiuose atlikėjai 
stengėsi laisvu laiku aplankyti ir kitus 
miestus, nes atskristi tolimą atsumą iš 
Australijos pavyksta ne dažnai, todėl 
laiką norėjosi išnaudoti produktyviai 
ir surengti kuo daugiau koncertų.
 Pasirodę Šiauliuose ansamb-
lio nariai sulaukė dėmesio ir didelio 
žiūrovų palaikymo, o žiniasklaidoje 
nuskambėjusios jų pavardęs netgi 
padėjo surasti giminaičių.
 Konkurse-festivalyje „Saulės 
žiedas“ tradicinio dainavimo grupių 
kategorijoje Australijos ansamblis 
laimėjo trečiąją vietą, o solo vokalistų 
kategorijoje Steponas Levickis 
pasirodė geriausiai ir užėmė pirmąją 
vieta. 

Jolita Kirkilaitė

Kas toliau?

Sportas

Verslas
Kultūra
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Pakalbėkime apie sveikatą...  KAVA

 Trumpą pirmojo pusmečio 
apžvalgą pateikia mokyklos 
direktorė prof.Audra Mockaitis.
 Nuo metų pradžios, įsteigus 
Melburno Baltijos lituanistinę 
mokyklą, dalijamės su Tėviškės 
pastogės skaitytojais naujieno-
mis bei nuotraukomis iš mūsų 
mokyklos veiklos. Džiaugiamės, kad 
pirmasis pusmetis mokykloje praėjo 
sklandžiai, kad turime nemažą būrį 
mokinukų ir, kad tėvai yra pasiryžę 
vesti vaikus kiekvieną savaitę į 
lituanistinę mokyklą.  Naujam se-
mestrui prasidėjus liepos 19d.,  
norėtume pasidalinti mokyklos 
naujienomis.
 Mūsų mokytojai jau dau-
giau kaip metus bendradarbiauja su 
LR Švietimo ir mokslo ministerija 
(LR ŠMM).  Nuo šių metų pradžios 
mokykla taip pat puoselėja ryšius 
ir siekia palaikyti kuo glaudesnius 
santykius su Lietuvoje esančiomis 
institucijomis, kurios rūpinasi litu-
anistinio švietimo reikalais. Per-
nai metais du mokytojai, p. Teresa 
Rukšėnas ir p.Irmantas Domarkas, 
išvyko į LR Švietimo ir mokslo mi-
nisterijos rengiamus lituanistinio 
mokymo seminarus Druskininkuo-
se ir Vilniuje, iš kurių grįžo įkvėpti 
naujai veiklai, su idėjomis bei minis-
terijos dovanota mokymo medžiaga. 
Šie seminarai buvo neįkainojami 
mums bepradedantiems steigti 
lituanistinę mokyklą. Taip pat 

2015 m. laimėjome konkursą ir 
sulaukėme finansinės paramos iš 
LR ŠMM, kas mums leido įsigyti 
metodinės medžiagos – vadovėlių, 
pratybų sąsiuvinių, knygų peda-
gogams, ir kitos literatūros, pen-
kioms mokyklos klasėms (nuo 
darželio iki 4-os klasės). Ši parama 
leido mums sukurti praktiškai visą 
mūsų pradedančiųjų klasių moky-
mo bazę.
 Sukūrę materialinę ba-
zę, pradėjome labiau orien-
tuotis į galimybes užtikrinti 
mokyklos tęstinumą, bei mokytojų 
tobulinimąsi.  Š.m. birželio mėn., LR 
ŠMM vėl surengė seminarą Nidoje, 
skirtą mokyklų vadovams. Šiame 
įvairiapusiškai naudingame semi-
nare dalyvavo p.Irmantas Domar-
kas. Jis savo įspūdžiais pasidalins 
mūsų rengiamame seminare š.m. 
liepos 25 d. Melburne. Šis seminaras  
(vėl gi finansuojamas LR ŠMM) yra 
organizuojamas Melburno Balti-
jos lituanistinės mokyklos. Semi-
naras, kurio pavadinimas „Vaikų 
lituanistinis ugdymas Australijoje. 
Kurkime ateitį kartu“, vienai die-
nai suburs Australijos lituanistinių 
mokyklų mokytojus padiskutuoti 
apie lituanistinio mokymo aktu-
alijas Australijoje. Sieksime sukurti 
bendradarbiavimo tarp Australijos 
mokyklų planus, norint užtikrinti 
lituanistinio mokymo tęstinumą 
Australijoje.  Daugiau informaci-

jos apie rengiamą seminarą galite 
rasti mūsų tinklapyje:  http://mel-
burnobaltija.org/seminaras. 
 Liepos mėnesį taip pat 
pas mus viešės pirma studentė 
praktikantė iš Lietuvos. Praeitais 
metais aptikome LR ŠMM Švietimo 
mainų paramos fondo skelbimą, 
kviečiantį užsienio lituanistines 
mokyklas atsiųsti trumpus savo 
pristatymus bei keletą sakinių apie 
tai, kuriose srityse mokyklai galėtų 
talkininkauti studentas praktikantas 
iš Lietuvos. Aš užpildžiau lentelę ir 
ją išsiunčiau su mintimi, kad tikrai 
būtų puiku, jeigu iš Lietuvos atvyktų 
studentai pas mus, tačiau atvirai 
prisipažinus, pagalvojau, kad taip 
toli studentai nebus siunčiami tal-
kininkauti mokyklėlei, į kurią su-
sirenkama tik kartą per savaitę.  Po 
keleto menesių sužinojome, jog 
norinčių yra tikrai daug, ir prasidėjo 
atrankos procesas, surangavome 
kandidatus, parengėme uždavinių 
planus trijų mėnesių stažuotei. Pa-
sirodo, kad norinčiųjų buvo tiek, 
kad Švietimo mainų paramos fon-
das nusprendė atsiųsti net KETU-
RIAS studentes pas mus 2015-2016 
mokslo metais! Tai reiškia, kad po 
tris mėnesius mums beveik pilnus 
metus talkininkaus praktikantės. 
Mums tai nieko nekainuos – viską 
finansuoja Fondas Lietuvoje, be to, 
studentėms bus mokamos stipendi-
jos. Studentės pačios turi pasirūpinti 

praktiniais dalykais, susijusiais su 
viešnagę Melburne, pvz., apgyven-
dinimo sąlygomis ir pan. Tad, jeigu 
yra bendruomenėje narių norinčių 
bei galinčių išnuomoti studentėms 
kambarį, būtume labai dėkingi už 
pagalbą. 
 Nors labai mums svarbus 
yra bendradarbiavimas su LR ŠMM, 
bet Viktorijos valstijoje taip pat vys-
tome ryšius su kitomis etninėmis 
mokyklomis bei institucijomis. 
Esame Viktorijos etninių mokyklų 
asociacijos (Ethnic Schools Associa-
tion of Victoria) narys; kitais metais 
sieksime valstijos akreditacijos, kas 
mums suteiktų galimybę kreiptis į 
įvairias švietimo institucijas Viktori-
joje dėl finansinės ir kitos paramos. 
ESAV narystės dėka, mūsų mokyto-
jai taip pat turi galimybę lankyti kur-
sus, skirtus pedagogams žinomuose 
Viktorijos universitetuose, ir įvairius 
kvalifikacijos kėlimo seminarus.  
 Tad, pirmasis Melburno 
Baltijos lituanistinės mokyklos 
pusmetis buvo vaisingas. Dirbame 
ryžtingai, jau įsivažiavome į rutiną, 
mokymo planai vaikams jau aiškėja, 
galimybių tobulėti atsiranda vis 
daugiau. Bet svarbiausia yra tai, jog 
vaikai laukia sekmadienių, kada 
vėl susitiks su savo draugais, ruošia 
namų darbus, ir lanko mokyklą – 
tai yra didžiausias nuopelnas mūsų 
mokyklos mokytojų Teresos, Lauros 
ir Irmanto bei tėvų.

Vakaro skaitiniai... 40 dIENŲ PO PACIFIKĄ

R. Čėsna 1969m.
(Atkelta iš  TA 14-to numerio)

 Įvažiuojant į laivyno rajoną, 
prie vartų stovi sargyba. Jūrininkas 
tik žodžiu paklausia distanci-
jos tikslo. Atsakius, kad į “Queen 
Fredrick’ą”, viskas yra OK - jie čia 
labai draugiški. 
 Prie laivo jau išsirikiavę au-
tobusai ir palydovai skirsto ekskur-
santus. Tekinas užlekiu ant laivo 
pasidėti pirkinius. Kol susitvarkom 
važiuoti, dar spėju įkišti nosį į vieną 
sandėlį - gi didžiausios  dėžės alaus 
iš visokio dydžio padangų! Uuu!.. 
Ant sandėlių iškabos draudžiančios 
fotografuoti, bet ekskursantai 
nekreipia į tai jokio dėmesio - ir 
nieks nieko nesako, net ir laivyno 
policija.
 Mūsų autobuso palydovės 
- dvi gimnazistės apsivilkusios tau-
tiniais drabužiais maloniai teikia 
mums informaciją amerikonišku 
akcentu.
 Vietiniai gyventojai esą 
‘chamorro’, daug ką paveldėje iš 
ankstyvesnių salos valdovų ispanų. 
Viena iš palydovių pati ‘cham-
orro’ ir filipinų kilmės, o antroji 

- ‘chamorro’ ir ispanų mišinys. 
Bendrai, guamiečiai primena man 
havajiečius, nors ten dar ir nebuvau.
 Traukiame Amerikos karo 
laivyno administracijos nutiestu 
asfaltu - tai ‘invazijos pakrantė’, nes 
toje vietoje 1941 išsikėlė japonai, o 
1944 - amerikiečiai, kurie ‘patvarkė’ 
japonus. Dėmesį atkreipia senas ir 
jau nebenaudojamas dar ispanų lai-
kais pastatytas tiltas. Užvažiuojame 
ir ant aukščiausio salos kalno “Mt. 
Lamlam”.
 Įvairiose Guam dalyse yra 
iš koralų akmens pastatytų dvieilių 
kolonų su lėkštės formos gabalais 
ant kiekvienos iš jų. Jos vadinasi 
“lattes” ir pagal legendą tai buvęs 
milžinų darbas užkelti tuos dide-
lius akmeninius “bliūdus” ant tų 
kolonų; net ir tų milžinų kaulai ilsisi 
po didžiuliais akmenimis. 
 Toliau kelias vedas į Jahore 
provinciją Malajuose. Tai yra pyli-
mas jungiantis Singapore salą su 
Malay pusiasaliu. Ant rubežiaus 
užantspauduoja pasus - galima 
svečiuotis dvi savaites. Apžiūrime 
Johore - Bahru sultano šventyklą. 

     (Tęsinys TA 16-tame numeryje)

MELBURNO BALTIJOS LITUANISTINĖ MOKYKLA VEIKIA JAU PUSMETĮ

 Kava – vienas tų produktų, 
apie kurį diskutuojama kone kas-
dien. Tai atsiranda tyrimų, ku-
rie įrodo kavos teigiamas savybes 
sveikatai, tai keliamas aliarmas, 
kad kava – ne toks jau ir geras bei 
sveikatai naudingas produktas. Tad 
kaip žinoti – gerai ar visgi nelabai 
tas garuojantis puodelis aromatin-
gos kavos?
 Štai čia į pagalbą ateina ofi-
cialios institucijos, kurios tiesiog 
įveda tam tikrą matą – puodelių 
skaičių, kuris sveikatai stipriai 
nekenkia, o greičiausiai ir turi 
visą tą naudą, kurią mokslininkai 
vis atranda ir patvirtina. Europos 
maisto saugumo administraci-
ja, paprašyta Europos komisijos, 
ėmėsi šio darbo ir įvardijo, koks ka-
vos kiekis yra galimas ir saikingas 
asmeniui per dieną. Pasirodo, tai 
ne taip ir mažai – net keturi kavos 
puodeliai per dieną.
 Šis kiekis yra rekomenduo-
jamas kaip maksimalus kiekis vie-
nam sveikam suaugusiam asme-
niui per dieną. Gali būti ir mažesnis, 
svarbu – ne didesnis. Tiesa, reko-
mendacijos keičiasi, jei kalbame 
apie nėščias moteris ar vaikus. 

Nėščiosioms nepatariama išgerti 
daugiau nei dviejų kavos puodelių 
per dieną, o vaikams kava išvis 
nerekomenduojama arba galimas 
labai mažas jos kiekis. Ir nors ke-
turi kavos puodeliai per dieną neat-
rodo toks mažas kiekis, iš tiesų tai 
mažiau, nei kad 2015 metais buvo 
apibrėžta amerikiečių mitybos 
gairėse. Anot amerikietiškų gairių, 
per dieną galima išgerti net penkis 
kavos puodelius ir tai neturėtų pa-
kenkti sveikatai ir sukelti kokių nors 
jos sutrikimų – laikinų ar ilgalaikių. 
Beje, europietiškos gairės lanksčios 
ir ragina atsižvelgti ir į kitus kofei-
no šaltinius – jei dar išgeriate ko-
los, mėgaujatės juoduoju šokoladu 
ar energiniais gėrimais, išgeriamas 
kavos kiekis atitinkamai turėtų būti 
mažinamas. O jei geriate tik ka-
vos gėrimus puodelių skaičius gali 
padidėti. Mat natūralios plikytos 
kavos puodelyje vidutiniškai ga-
lima rasti 95-200 mg kofeino. Tuo 
tarpu kavos gėrimuose gali būti 27-
173 mg kofeino. 
 Taigi mėgaukimės kava, bet 
su saiku.

Sutrumpinta.
vlmedicina.lt
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PRANO VASERIO 100-JŲ GIMIMO METINIŲ 
MINĖJIMAS

 ALKFederacijos valdyba kreipiasi į asmenis 
turinčius nuotraukų, relikvijų, knygų apie kunigą
P. Vaserį. Prašome padovanoti. Viskas bus patalpinta į 
ruošiamą prisiminimų kampelį, kuris bus Parapijos namų 
patalpose.
 Relikvijas, nuotraukas ir kita prašome perduoti 
redaktorei. 
                                                        ALKFederacijos valdyba

18 Henry St., Kensington, Vic. 3031.
Published by the Australian Lithuanian 
Catholic Federation

Redakcija: Marija Augustine
telefonas: 944 985 10
email: mgestautas@hotmail.com,
Techninė red: M. Briedytė 
Administratorė: O. Prašmutienė
teviskes.aidai@gmail.com,  
http://www.facebook.com/teviskes aidai;

 2015-tiems metams „Tėviškės Aidų“ elek-
troninio ir pašto persiuntimo kaina Australijoje 
$60, užjūryje $A100.
 Esame dėkingi visiems, kurie kasmet, šalia 
prenumeratos, paskiria auką, ir kurie nepamiršta 
TA savo palikimuose. Visos aukos leidžia leidiniui 
gyvuoti. Skelbimai už 1 cm per 2 skiltis - $5.00. Nuo-
latiniams skelbėjams daroma nuolaida. Užuojautos 
ir padėkos nuo $25. Sveikinimai $20. Palengvinti 
laiškų išlaidas, prašome, kartu su užuojauta ar 
padėka, atsiųsti mokestį. Prašome čekius rašyti var-
du “Tėviškės Aidai”. (Please write cheques/money 
order in name of “Teviskes Aidai”).
 Už skelbimų ir pasirašytų straipsnių turinį 
neatsakome. Redakcija korespondencijas trumpina 
ir taiso savo nuožiūra.

TĖVIŠKĖS AIdAI 
ABN 59 479 733 423

A+A ANTANINAI ŽEMAITIENEI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukras 
Gailą ir Vidą, jų šeimas ir artimuosius.
 
                                        Edis ir dana Bartkevičiai

GYVENIMAS NEGRĮŽTA, SENATVĖ NEAPLEIdŽIA
 

Ir pagalvojau:
Senatvė pasibeldžia - įsileidžiam

nors rodos per anksti. 
Nors rodos dar  

be jos gyventi galim.
  Daugiau mes pastebim kitus nei save patį;

Štai -  jau jinai palinkusi, jinai šlubuoja, 
daug blogiau girdi, pavargsta, negaluoja...

Bet panašiai ir su manim,
pritrūksta oro, noris atsisėsti, pailsėti.

Tačiau nesijauti sulaikęs brandaus amžiaus
O, ne! Dar nesinori susilpnėti...

  Rodos taip nesenai su mažais vaikais 
   bėginėjau ir žaidžiau.

   O kiek prabėgo metų?- nerūpėjo, 
Niekada nepagalvojau, niekada neskaičiavau.

Ir bėgo linksmi metai
su švelnių pavasarių žiedais,

Ir vasaros ir rudenys, ir žiemos bėgo
keliavome ir mes laimingi gyvenimo keliais.
   Dabar kai mūs vaikai savus vaikus augina,
Kai jų galvas palengva sidabras padabina...

Pamatai - dienos vietoje nestovi
skuba, bėga, lekia nešdamos mus

Ir mūs džiaugsmus, skausmus.
Į Amžino gyvenimo nesibaigiančią ramybę...

   Ir liks čionai keliauti metai
   su švelnių pavasarių žiedais

    Ir vasaros, ir rudenys, ir žiemos eis. 
Tik -  Dievo pasaulyje, gamtoje niekas niekad nesikeis.

Auksinė saulė kils iš klonių,
nušvietusi pasaulį vakarais jūron nusileis.

O mėnuo, žvaigždės tylią, tamsią naktį 
per amžius sidabrinę šviesą žemėn skleis...

 
    Vingra Rupinskienė

Auka “Tėviškės Aidams”
P. Cleveland paaukojo $20

ALKFederacijos valdyba ir  redakcija nuoširdžiai  
dėkoja už auką, kuri padeda išleisti laikraštį.

Australian Lithuanian Community in Melbourne Association Inc
Notice of Annual General Meeting:  30 August 2015

 The Annual General Meeting (AGM) of the Australian Lithuanian Com-
munity in Melbourne Association Inc will be held in the Jubilee Hall of the Mel-
bourne Lithuanian Club, 44 Errol Street, North Melbourne, starting at 2.00 PM on 
Sunday 30 August 2015.
 The agenda of the meeting will include the President’s report on the activi-
ties of the committee (ALB Melbourno Apylinkes Valdbyba) since the last AGM, 
the Treasurer’s financial report and the election of a new Executive Committee for 
a two-year term of office. Nominations for the Executive Committee can be made 
in writing, including the name and signatures of the nominee and nominator, and 
addressed to dr. Paul Kabaila, 3 Wombat drive, Eltham 3095, Victoria.
 If there are insufficient written nominations to fill all positions, nomina-
tions for the balance of positions will be taken from the floor.

 dr. Paul Kabaila
Secretary of the Australian Lithuanian Community in Melbourne Association Inc.

(ALB Melbourno Apylinkes Valdyba)

2 d. - Šv. Mergelės angeliškosios šventė. 
6 d. - Kristaus atsimainymas.
7 d. -  Tarptautinė alaus diena. 
9 d. - Tarptautinė tautos diena. 
10 d. - Šv. Laurynas, Paskutinioji perkūno diena.
12 d. - Tarptautinė jaunimo diena.
15 d. - Žolinė, Šv. Mergelės Marijos dangun ėmimo šventė, 
             Zarasų miesto gimimo diena.
16 d. - Šv. Rokas, Pjūties pabaiga.
19 d. -  Pasaulinė fotografijos diena. 
23 d. - Juodojo kaspino diena, Baltijos kelias 
24 d. - Šv. Baltramiejus, Gandrų išskridimo diena.
31 d. - Laisvės diena. 

ŽYMIŲ ŽMONIŲ GIMIMO dATOS
- RUGPJŪTIS - 

 1753 08 05 gimė Vilniaus ka-
tedros architektas, žymiausias brandžiojo 
klasicizmo kūrėjas Lietuvoje - Laurynas 
Stuoka - Gucevičius. Mirė 1798m. 
 1931 08 08 gimė kino režisierius, 
scenarijų autorius, Lietuvos nacionalinės 
kultūros ir meno premijos laureatas 
Arūnas Žebriūnas. 
 1874 08 10 gimė publicistas, 
vertėjas, pirmasis Lietuvos prezidentas 
Antanas Smetona. Žuvo gaisre 1944m. 
Klivlende (JAV). 
 1962 08 13 gimė filosofas, eseis-
tas, kultūros kritikas, VDU profesorius, 

Europos Parlamento narys Leonidas 
donskis. 
 1810 08 15 gimė tautosakinin-
kas, poetas, publicistas, vertėjas, lietuvių 
švietėjas, pirmojo lietuviško kalendo-
riaus rengėjas ir leidėjas Laurynas Ivins-
kis. Mirė 1881 m.
 1964 08 16 gimė lietuvių kino 
filmų režisierius, Lietuvos nacionalinės 
kultūros ir meno premijos laureatas 
Šarūnas Bartas. 
 1920 08 20 gimė kardinolas, Kau-
no arkivyskupas Vincentas Sladkevičius. 
Mirė 2000 m. 

RUGPJŪČIO MĖNĖSIO 
ŠVENTĖS IR ATMINTINOS dIENOS

Melbourno Arkivyskupijos Lietuvių Katalikų kapeliono tel-
efono numeris yra: 0404 544 745 skambinant iš užsienio: 
+61 404 544 745. Elektroninis paštas: 
Juozas.deveikis@cam.org.au arba djuozas@gmail.com
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By Edis Obeliūnas 

The Geelong Vytis sports club made 
history this month by participating in 
the 65th SALFASS (Šiaurės Amerikos 
Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Sąjunga) Sporto Šventė in Cleveland, 
USA on June 4-7. 
 This was a monumental 
event for the club and for Lithu-
anians in general, as they celebrated 
25-years of independence from So-
viet occupation. 
 It was also the first time any 
Australian-Lithuanian club has par-
ticipated in the large North Ame-
rican-Lithuanian sporting tourna-
ment.
 Geelong Vytis was cordially 
welcomed by Laurynas Misevičius, 
president of the SALFASS organisa-
tion, Peter Titas and the Cleveland 
Žaibas Sports Club and the whole 
North American basketball commu-
nity. 
 Teams came from Hamilton, 
Detroit, NYC and Texas, with mul-
tiple teams and clubs from Toronto, 
Chicago and Cleveland, but none 
caused a stir quite like Geelong Vytis 
with our Kangaroo mascot ‘Vaclo-
vas’, koala gifts and post game sukai. 
 Due to the much larger 
Lithuanian communities in North 
America, the Šventė is split up into 
multiple events throughout the year. 
 This was the main basketball 
tournament, with table tennis, chess 
and volleyball also being played. 
 Other competitions like Golf 
and veteran’s basketball are held as 
separate events throughout the year. 
 The Men’s basketball is split 
into Divisions A and B with the top 
tiered Division-A being highly com-
petitive and played at a college type 
level. 
 A total of six teams were en-
tered in Division A in 2015 with Chi-
cago Lituanica triumphing over Chi-
cago Juodkrantė in the gold medal 
match to claim this year’s champion-
ship while Toronto Aušra took out 
the third place. 
 Division B was contested 
by 12 teams, including tournament 
debutants Geelong Vytis. 
 There are simply too many 
teams to play a full round robin, so 
teams are ranked after their first two 
games. 
 The top six sides then play 
off for the Division B trophy while 
the remaining six form a new C-Di-
vision. 
 Geelong Vytis began its cam-
paign in Cleveland facing a talented 
Toronto Aušra in the opening match.
 A slow start saw Vytis trail-
ing 12-24 at the main break before 
intensity was lifted and scores were 
tied on 55-points apiece by the final 

buzzer. 
 An additional three minutes 
of overtime saw Aušra prevail in an 
epic 59-61 nail biter. 
 Power forward, Viktoras 
Zubrickas, was the star of the show 
in defeat for Geelong Vytis with 21 
points while the Jaglowitz brothers, 
Mikas and Matas, did the damage for 
Aušra. 
 Next up was Cleveland 
Žaibas Green in an early morning 
Saturday game. 
 Unfortunately the Australian 
side did not find their rhythm after 
another slow start and went down to 
the hot shooting locals 37-55, a score 
which does not reflect the closeness 
of this game. 
 Rimi Statkus kept Geelong 
in the game, closing down the Cleve-
land side’s 3-point sniper in the se-
cond half. 
 A tournament ending an-
kle injury to assistant coach Gintas 
Dirse soured the defeat further. 
 Two opening losses resulted 
in Geelong Vytis’ relegation to Divi-
sion C as part of the remaining six 
teams of the opening two games. 
 Here Geelong Vytis was able 
to win its first game against Cleve-
land Žaibas White, 58-54, on the 
back of some solid defending and 
fast break work from Kubilius cous-
ins, Vidas and Rimi. 
 The highlight of this game 
was matching up against Cleveland’s 
powerhouse centre and former NFL 
star and 2003 Super Bowl winner, 
Joe Jurevicius (former Wide receiver 
for Tampa Bay). 
 Jurevicius was kind enough 
to shout us all a round at the bar after 
the game! 
 Geelong Vytis advanced to 
the Division C championship match 
against the successful Cleveland 
Žaibas Gold after securing an under-
dog victory against Žaibas White.
 However prior to this the 
side was treated to another joyful 
gathering that Saturday night as it 
was ‘Susipazinimo Vakaras’ at the 
very authentic Lithuanian American 
Citizens Club.
 This bared another opportu-
nity for bulvinai blynai and krupni-
kas with new friends as we enjoyed 
the music performed by a live band. 
 This evening also provided 
the chance to meet former SALFASS 
president, and long time Chicago 
hero, Rimantas Dirvonis, who was 
a close friend of my late grandfather, 
Antanas Laukaitis. 
 He was the leader of the 
American contingent who came to 
Australia for the 1988 World Lithu-
anian Games in Adelaide. 
 This was obviously a senti-
mental moment for me as we remi-

GEELONG VYTIS AT 65TH SALFASS IN CLEVELANd, USA

Geelong Vytis in Cleveland, ohio. 

nisced about my Diedukas. 
 The Division C champion-
ship was contested the following day, 
June 7, as a curtain raiser for the top 
tier tournament finals. 
 There was no slow start for 
Geelong this time, as our men were 
hitting the court hard and running 
fast breaks to lead Cleveland Žaibas 
Gold 15-26 at halftime. 
 Tomas Ycas and Peter Staus-
kas led the way with some great pe-
rimeter shooting also. 
 Cleveland responded with 
consecutive three point shots in the 
second half; ironically leveling up 
the match at 55 apiece with two min-
utes remaining.
 Admittedly this tally wasn’t a 
fond memory from a few days prior.
 However on this occasion an 
Obeliūnas-Fisher alley-oop and foul 
combination handed Vytis a 61-58 
score line; enough to take out first 
place in Division C and 7th overall 
ranking in the B grade. 
 This was a respectable finish 
for our club which was under sized 
throughout the entire tournament. 
 The games themselves were a 
fantastic social lubricator and adver-
tiser for the club. 
 We met Lithuanians from 
Portland to New York to Texas. 
 People went out of their way 
to come and talk to us, or grab a pho-
to with our kangaroo at the stadium, 
in the hotel and at the Lithuanian 
club. 
 Participating in, and being 
so kindly accepted at such a well-
run international Lithuanian event, 

makes you feel proud to be Lithu-
anian and makes me even prouder to 
be part of Geelong Vytis. 
 Since resigning from ALFAS 
in 2012 the club has sent participants 
and teams to the 9th World Lithu-
anian Games in Klaipeda in 2013, 
winning medals in Golf and Tennis; 
the 65th SALFASS Sporto Šventė in 
Cleveland in 2015 winning a medal 
in basketball, and continues to make 
the finals in local Geelong leagues.
 The next major International 
goal for the club is to participate at 
the 10th World Lithuanian Games in 
Kaunas in 2017. 
 GLSK Vytis realised many 
years ago that the club cannot sur-
vive with only Lithuanian members. 
We are a proudly multicultural club 
with a Lithuanian heart. 
 Geelong Vytis has 6 teams 
registered in local competitions cur-
rently, more than most other Lithu-
anian clubs with much larger popu-
lations in Australia. 
 The Geelong Vytis Sports 
Club would like to thank SALFASS, 
the Cleveland Žaibas sports club and 
the greater Cleveland-Lithuanian 
community for welcoming our club 
and hosting a fantastic tournament.
 We were warmly received 
everywhere we went.
 Geelong Vytis looks forward 
to seeing their new American friends 
somewhere soon in the wide world 
of Lithuanian sports.
 As a token of our apprecia-
tion, our infamous kangaroo Vac-
lovas was gifted to Peter Titas and 
Cleveland Žaibas.

saLFass Basketball vadovas stasys kuliavas from toronto, Edis obeliūnas and 
former saLFass president and Chicago legend rimanatas Dirvonis who lead 
the american team to the 1988 World Games in adelaide.


