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Susitiko Lietuvos ir JAV prezidentai Nauji Lietuvos vyskupai

LR Prezidentas Valdas Adamkus (kairėje) ir JAV Prezidentas George W. Bush.
Nuotrauka Rolando Kačinsko

“Jeigu kuri šalis ir veria būti pakviesta į NATO - tai Lietuva”, - Washington’o Baltųjų 
Rūmų Ovaliniame kabinete ketvirtadienio (sausio 17 d.) pavakare priėmęs Prezidentą 
Valdą Adamkų pasakė JAV Prezidentas George WBush.

“Tokio susitikimo dar nebuvo. Iš JAV vadovo išgirdome įvertinimų, kokių iki šiol nė 
vienas negirdėjome”, - pasibaigus maždaug 45 minutes trukusiam prezidentų pokalbiui 
džiaugėsi VAdamkus. Vis dėlto po Lietuvai skirtų pagyrimų George Bush įspėjo, kad iš 
anksto nieko negalima vertinti kaip jau įvykusio dalyko. “JAV Prezidentas aiškiai pasakė, 
kad įstojimas į NATO priklauso nuo valstybių pasiruošimo, labai gerai vertino Lietuvos 
pasirengimą, bet kartu prašė perduoti NATO narėmis norinčioms tapti kaimynėms, ir ne tik 
joms, jog niekas negali tikėtis specialių privilegijų arba net įvažiuoti {Aljansą ant kieno nors 
skvernų ”, - po susitikimo sakė VAdamkus.

2002 sausio 5 dieną įvyko šie pakeitimai 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios hierarchijoje:

Popiežius Jonas Paulius II atleido 
vyskupą Vaičių (jo paties prašymu) iš Telšių 
vyskupijos apaštalinio administratoriaus 
pareigų ir naujuoju Telšių vyskupu paskyrė 
ligšiolinį Viniaus arkivyskupo augziliarą ir 
Lietuvos vyskupų generalinį sekretorių 
vyskupą Joną Borutą.

Popiežius priėmė Panevėžio vyskupo 
Juozo Preikšo atsistatydinimą ir naujuoju 
Panevėžio vyskupu paskyrė ligšiolinį Telšių 
vyskupo augziliarą vyskupą Joną Kau- 
necką.

Popiežius priėmė ir Vilkaviškio vysku
po Juozo Žemaičio atsistatydinimą ir 
naujuoju Vilkaviškio vyskupu paskyrė 
dabartinį Kauno arkivyskupo augziliarą 
vyskupą Rimantą Norvilą.

Sekmadienį, sausio 20 dieną, įvyko 
paskirto naujojo Telšių vyskupo Jono 
Borutos SJ ingresas - įžengimas į vysku
pijos katedrą. Iškilmės prasidėjo Lietuvos 
vyskupų eise na iš vyskupijos kurijos į 'Telšių 
katedros šventorių. Buvo meldžiamasi prie 
Telšių vyskupų kapų šventoriuje ir katedros 
kriptoje. Po maldos Švenčiausiojo Sakra
mento koplyčioje prasidėjo iškilmingos 
šventos Mišios. Prie katedros didžiojo 
altoriaus buvo skaitoma popiežiaus Jono 
Pauliaus II bulė, vyko naujojo Telšių vys
kupo Jono Borutos SJ pristatymas. TeEių 
vyskupijos kunigų, vienuolių ir tikinčiųjų 
atstovai pareiškė naujajam vyskupui savo

Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas.

pagarbą ir paklusnumą. Jo Ekscelencija 
Jonas Boruta SJ pasakė pamokslą ir suteikė 
Telšių vyskupo palaiminimą.

Vasario 10 dieną įvyks Vilkaviškio 
vyskupo Rimanto Norvilos ingresas į 
Vilkaviškio katedrą, o vasario 17 dieną - 
Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko iškil
mingas įžengimas į Panevėžio katedrą.

Jonas Boruta vyskupu konsekruotas 
1997 m, Jonas Kauneckas - 2000 m., Ri
mantas Norvilą - 1997 m (ELTA)

Lietuvos įvykių apžvalga

Prez. George Bush vertina 
Lietuvos pastangas

ELTA. JAV Prezidentas George Bush, 
sausio 17 d. Baltuosiuose Rūmuose pri
ėmęs Lietuvos Prezidentą Valdą Adamkų, 
patvirtino, kad Lietuvos pastangos integ
ruotis į NATO yra matomos ir vertinamos. 
JAV Prezidentas pakartojo remiąs NATO 
plėtrą ir pavadino Lietuvą narystės Aljanse 
siekiančių šalių lydere. Jis tačiau pabrėžė, 
jogvisos valstybės, siekiančios tapti NATO 
narėmis, turėtų ir toliau aktyviai ruoštis, 
nes sprendimus dėl plėtros nulems tik jų 
pasirengimas.

V. Adamkus sakė, kad Lietuva atsakin
gai rengiasi prisiimti narystės NATO įsipa
reigojimus ir tikisi šiais metais sulaukti 
kvietimo prisijungti prie Aljanso. Pokalbyje 
VAdamkus prisiminė, kad jo ir George 
Bush susitikimas turėjo įvykti 2001 metų 
rugsėjo 11 d., tačiau dėl tądien įvykdytų 
teroro aktų New York’e ir Washingtonfe jis 
buvo atšauktas.

Prezidentas Bush padėkojo Lietuvai už 
paramą kovoje prieš terorizmą bei aktyvų 
dalyvavimą taikos palaikymo operacijose 
Balkanuose. Aptariant tolesnę JAV ir Lie
tuvos dvišalių santykių plėtrą, Prezidentas 
akcentavo, jog ypač svarbu gerinti investi
cinį klimatą Lietuvoje.

Pokalbio metu aptarti dvišalių ryšių, 
santykių su kaimyninėmis valstybėmis 
klausimai, posėdžio dalyviai pasikeitė nuo
monėmis su holokaustu susijusiais klau

simais. Prez. Bush teigiamai įvertino Lie
tuvos pastangas užtikrinant žydų tiesioginio 
ir istorinio paveldo apsaugą. Susitikime 
taip pat kalbėta apie santykius su kaimyni
nėmis valstybėmis. Abiejų valstybių vadovai 
išreiškė viltį, kad Rusija ir toliau konstruk
tyviai bendraus tiek su NATO šalimis na
rėmis, tiek su narystės Aljanse siekiančio
mis valstybėmis.

Susitikime su JAV Prezidentu Lietuvos 
delegaciją sudarė 7 asmenys. Trys iš jų — 
buvę ar tebesą JAV piliečiai: patsai V- 
Adamkus, jo patarėjas Raimundas Mieželis 
ir kariuomenės vadas gen. Jonas Kronkai- 
tis. Kiti keturi - užsienio reikalų ministras 
Antanas Valionis, ambasadorius Vygandas 
Ušackas, patarėjai AJanuška ir E.Meiliū- 
nas. Kartu su VAdamkumi į Baltuosius 
Rūmus vyko jo žmona Alma, kuri prie 
puodelio arbatos susitiko su Laura Bush ir 
Alma Powell. Prezidentas VAdamkus 
dalyvavo ir tą dieną sukant TV filmą apie 
Prez. Bush’o darbo dieną.
Kiti Prez. Adamkaus susitikimai

ELTA Darbo vizitą JAV tęsiantis Lietu
vos Prezidentas VAdamkus susitikime su 
gynybos sekretoriaus pavaduotoju Paul 
Wolfowitz aptarė integracijos į NATO 
klausimus ir Lietuvos dalyvavimą antitero- 
ristinėje koalicijoje. VAdamkus supažindi
no jį su Lietuvos pasirengimu narystei 
NATOir užtikrino, kad Lietuva laikysis 
įsipareigojimo gynybos reikalams skirti 2% 
bendrojo vidaus produkto atitinkančią 

biudžeto dalį. Šios kariuomenės moderni
zavimui skiriamos lėšos bus naudojamos 
racionaliai. “Mūsų tikslas yra nebūtinai 
didelė, bet moderni, gerai paruošta, aprūpinta 
šiuolaikine ginkluote kariuomenė”, - sakė 
VAdamkus.

P Wolfowitz teigiamai įvertino Lietuvos 
karių dalyvavimą tiek taikos palaikymo 
misijose, tiek remiant antiteroristinę koali
ciją. Jis pažymėjo, kad Lietuva, nors ir maža 
valstybė, tačiau įnešė nemažą indėlį, 
remdama kovą su tarptautiniu terorizmu. 
Pokalbyje taip pat aptarti santykiai su 
kaimyninėmis valstybėmis.

Fto susitikimo VAdamkus padėjo vai
niką prie paminklo rugsėjo 11-osios Pen
tagono aukoms. Tą pačią dieną surengtoje 
vaizdo konferencijoje “Washington-Vil
nius” Prez. Adamkus apibendrino susiti
kimo su JAV Prezidentu rezultatus, atsakė 
į Lietuvos žurnalistų klausimus apie JAV 
požiūrį į NATO plėtrą, santykius su Rusija, 
amerikiečių investicijas Lietuvoje. Vakare 
Prezidentas išvyko į Čikagą, kur viešės iki 
sausio 22 d. Sausio 23 d. VAdamkus Ame
rikos mokslo plėtros asociacijoje Washing- 
ton’e skaitys paskaitą aplinkosaugos tema. 
Tą pačią dieną jis išvyks su pirmuoju 
oficialiu vizitu į Meksiką.

Baltijos šalys pajėgios stoti į 
NATO ir ES

BNS. Lietuva, Latvija ir Estija yra pa
jėgios finansuoti stojimo į NATO ir Euro
pos Sąjungą reikmes ir įgyvendinti kitas su 
naryste minėtose organizacijose susijusias 
bei makroekonominį stabilumą užtikri
nančias priemones. Tai konstatuojama 
Tarptautinio Valiutos Fondo (TVF) inicia

tyva parengtoje studijoje. Susitikime su 
Horst Kohler ir kitais TVF pareigūnais šios 
studijos išvados buvo pristatytos Lietuvos 
prezidentui Valdui Adamkui. LR Prezi
dentas taip pat buvo informuotas apie TVF 
valdybos baigtą pirmąjį Lietuvos ekono
mikos įvertinimą bei jame esančius palan
kius Lietuvos reformų įvertinimus. “TVF 
vadovai susitikime pabrėžė, kad Lietuvoje 
vykstančios ekonominės reformos yra labai 
sėkmingos, kad vykdoma teisinga fiskalinė 
ir monetarinė politika ”, - sakė Prezidento 
atstovė spaudai. Pasak jos, TVF pareigūnai 
taip pat labai teigiamai įvertino Lietuvos 
pasirengimą persieti litą nuo JAV dolerio 
prie euro.

Kova su korupcija
ELTA Sumažinti korupciją Lietuvoje 

siekiama Seimo patvirtintoje Nacionalinėje 
kovos su korupcija programoje. Šios 
programos priėmimas minimas kaip vie
nas svarbiausių klausimų integruojantis į 
Europos Sąjungą.

Patvirtintoje programoje nustatomi 
korupcijos prevencijos prioritetai, siekiama 
užtikrinti veiksmingą asmenų, įtariamų 
korupciniais teisės pažeidimais, nustatymą, 
šalinti įstatymų kolizijas. Programoje nu
matyta sukurti analitinę bazę, skirtą kaupti 
duomenis apie korupcijos apraiškas viešojo 
administravimo, teisės, finansų, ekono
mikos ir privačiame sektoriuose. Progra
moje numatyta skatinti nepakantumą ko
rupcijos apraiškoms.

Pasak Seimo Tėvynės sąjungos (Lietu
vos konservatorių) frakcijos seniūno An
driaus Kubiliaus, reikėtų daugiau skirti
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po“ Trumpai iš visur
♦ Sausio 14 d. Palestinoje, Tūlkarem 
mieste nuo sprogimo žuvo palestiniečių al- 
Aqsa organizacijos lyderis Raed Karini. 
Manoma, kad jis buvo Izraelio žvalgybos 
auka, nes jis buvo Izraelio kaltinamas bent 
9 žydų nužudymo organizavimu. Palesti
niečių organizacija į tai reagavo sausio 15 
d. pagrobdama Betliejuje 72 metų amžiaus 
žydų tautybės amerikiečių pilietį architektą 
Avi Boaz ir jį nužudydama.

Sausio 17 d. “al-Aqsa Kankinių Briga
dų” narys 24 metų palestinietis Abdel 
Salam Hassounah keršijo už savo lyderio 
mirtį. Hadera vietovėje, į šiaurę nuo Tel 
Aviv, jis užpuolė žydus, susirinkusius švęsti 
dvylikmetės mergaitės “bar mitzvah”, nu
šaudamas 6 žmones, sužeisdamas keletą 
dešimčių. Jis pats buvo plicininko nušautas, 
nespėjęs susisprogdinti
♦ Sausio 18 d. Izraelis reagavo į žudynes 
Hadera pobūvyje. Karo aviacija sunaikino 
raketomis palestiniečių saugumo būstinę 
Tulkarem mieste. Vienas palestinietis poli
cininkas žuvo, 40 žmonių sužeisti. Izraelio 
tankai užėmė Ramallah, priartėdami per 
30 metrų nuo Yasser Arafat būstinės. Se
kančią dieną Izraelio kariuomenė susprog
dino palestiniečių svarbiausią radijo ir tele
vizijos centrą Ramallah mieste, prieš tai 
įsakę evakuoti tą penkiaaukštį pastatą. 
“Palestinos Balsas” po kelių valandų vėl 
transliavo radijo bagomis, o televizijos 
laidas veda iš Gazos ruožo.
♦ Sausio 17 d. Australijos SAS daliniai 
Afganistane turėjo pirmąjį sužeistą karį. Jis 
netyčia užlipo ant paslėptos minos, ne
tekdamas dviejų kojos pirštų. Gi koja 
smarkiai sužalota, kaulai sulaužyti.
♦ Sausio 17 d. separatistai Polisario 
Fronto sukilėliai Vakarinėje Saharoje pa
leido paskutinius 115 karo belaisvių, jų

Lietuvos įvykių apžvalga

Juozas Jermalavičius

Atkelta iš 1 psL

dėmesio korupcijos prevencijai, kurioje 
pati visuomenė būtų svarbiausias korup
cijos stabdymo instrumentas. Jo nuomone, 
reikėtų taip pat gerokai daugiau pabrėžti 
skaidrumo principų besąlygišką taikymą 
visuose valstybiniuose sprendimų priėmi
mo procesuose.

Šią antikorupcinę programą rengė 
Valentino Junoko vadovaujama Specia
liųjų tyrimų tarnyba. Jai talkino Lietuvos 
ir užsienio ekspertai

JJermalavičius baigė bausmę
BNS. Iš Vilniaus kalėjimo buvo paleis

tas teismo skirtą bausmę atlikęs pro- 
maskvietiškos Lietuvoje veikusios kom
partijos (LKP/SSKP) centro komiteto 
ideologinio skyriaus vedėjas Juozas Jerma
lavičius. Jis buvo vienas iš perversmo orga
nizatorių 1991 m. sausio mėnesio pradžioje.

Kaltu dėl 
valstybinių nu
sikaltimų pri
pažintas J.Jer- 
malavičius ne
laisvėje pra
leido 8 metus. 
Didžiąją baus
mės dalį jis 
atliko dar iki 
nuosprendžio 
paskelbimo 
1999 metų rug
pjūčio 26 d.
Buvę pro mask-

vietiškos Lietuvoje veikusios kompartijos 
(LKP/SSKP) veikėjai - 74 metų buvęs LKP 
vadovas Mykolas Burokevičius bei 69 metų 
Juozas Kuolelis - lieka kalėti Vilniaus 
griežtojo režimo pataisos darbų kolonijoje.
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paimtų kovoje prieš Maroko valstybę prieš 
26 metus. Tai bene ilgiausiai nelaisvėje 
išlaikyti kariai.
♦ Sausio 17 d. vėl pradėjo veikti Nyiragongo 
ugniakalnis Kongo demokratinės respubli
kos rytuose, prie Ruandos pasienio. Sausio 
18 d. lavos upės liejosi per Goma miesto 
vidurį link didžiulio Kivu ežero. Žuvo bent 
45 žmonės, apie 300 000 miesto gyventojų 
atbėgo į kaimyninę Ruandos valstybę. 
Pilietinio karo nuteriotame Goma mieste 
gyveno apie pusė milijono žmonių. Lava 
liejosi ne tik iš ugnikalnio viršūnės, bet ir 
iš kelių žemėje atsivėrusių plyšių.
♦ Sausio 20 d., Goma miestą pusiau pa
dalinusiai lavos upei pradedant atvėsti, 
didelė dalis pabėgėlių grįžo iš Ruandos į 
savo apnaikintą miestą. Vėl žuvo apie 50 
žmonių, sprogus benzino bakui.
♦ Sausio 18 d. Filipinų policija Maniloje 
suėmė 30 metų amžiaus indonezą al-Ghozį 
išaiškindama al-Qaeda organizacijai gimi
ningą teroristų tinklą. Suimtasis indonezas 
prisipažino dirbęs kaip sprogmenų eksper
tas pogrindžio organizacijoms. Surasti 
ginklų ir sprogmenų sandėliai Mindanao 
saloje. Al-Ghozi priklausė teroristų grupei 
planavusiai pulti JAV, D. Britanijos, Aus
tralijos ir Izraelio taikinius Singapūre. Jis 
kaltinamas ir prisidėjimu filipinų sukilė
liams, sprogdinant Manilos geležinkelio 
stotį 2000 m. gruodžio mėnesį.
♦ Filipinų prezidentė Gloria Arroyo pri
ėmė JAV siūlymą atsiųsti 600 karių į Fili
pinus, kaip ekspertus paruošti filipiniečius 
kovai prieš Abu Sayyaf teroristų grupę 
Mindanao ir BasiHan salose. Sausio 20 d. į 
Filipinus atvyko 160 JAV karių grupė. 
Filipinų opozicijos veikėjai tuoj suruošė 
masinę protesto demonstraciją prieš 
amerikiečių kišimąsi į Filipinų reikalus.

Dar du nuteistieji - 56 metų Jaroslavas 
Prokopovičius ir 73 Leonas Bartoševičius 
- į laisvę buvo paleisti prieš metus, kai dėl 
senyvo amžiaus ir silpnos sveikatos teismas 
jiems sutrumpino bausmę.

Seime laimėjo nuomininkai
Seimo daugumai nutarus, kad, atsta

tant teises į išlikusį nekilnojamą turtą, 
nuomininkai galės išsipirkti gyvenamuo
sius butus, Prezidentas VAdamkus buvo 
išreiškęs nuomonę, kad Seimo opozicija dėl 
šio nutarimo gali kreiptis į Konstitucinį 
Teismą. Sausio 17 d. valdančioji dauguma 
neleido opozicijai pateikti tokio kreipimosi 
projektą. Seimo dauguma taip pat atsisakė 
išklausyti opozicijos argumentus šiuo 
klausimu.

Prezidentūros rūmai - 
kultūros vertybė

ELTA. Simono Daukanto aikštėje 
Vilniuje esą Prezidentūros rūmai buvo 
įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamų
jų kultūros vertybių registrą. Pastatų an
samblis su dideliu vidaus kiemu lėkštos 
įkalnės papėdėje 1824-1834 metais re
konstruotas pagal rusų architekto Vasilijaus 
Stasovo projektą. Administracinis pastatas 
komplekso šiaurėje, statytas XVI amžiaus 
pabaigoje, buvo rekonstruotas 1780-1792 
metais pagal architekto Lauryno Gucevi
čiaus projektą. Parkas įkurtas XIX amžiaus 
pradžioje.

Žemės sklypą, kur dabar yra minimas 
ansamblis, 1387 metais Jogaila dovanojo 
Vilniaus vyskupui ir netrukus buvo pastatyti 
rūmai. Vilniaus vyskupijai kompleksas 
priklausė iki XVIII amžiaus pabaigos. 
1795-1913 metais čia veikė Rusijos im
perijos generalgubematūra. 1796 metais 
trumpai gyveno Rusijos caras Pavelas I, 

-1804 metais viešėjo busimasis Prancūzijos

ŽVILGAMU
Pasisako Bendruomenės nariai

Lietuvos spaudoje netrūko praėjusių 
2001-ųjų metų įvertinimo. Artima praeitis 
šitaip atrodė Lietuvos įvykių komentato
riui ir žurnalo “Veidas” leidėjui Algiman
tui Sindeikūii. Red.

Dar vieni nelengvi metai
Kuo pasibaigę metai buvo kitokie ne

ilgoje nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos 
istorijoje? Valdžių kaita, nesurinktas biu
džetas, politikų korupcijos skandalai ir 
šiuos metus darė eilinius. Optimistiškai 
nuteikė Lietuvos bendrovių eksporto re
zultatų gerėjimas. Rusijos krizės išmokyta 
Lietuvos pramonė sugebėjo pradėti konku
ruoti Vakarų rinkose. Tai pati geriausia 
praėjusių metų naujiena. Bankrotų, priva
tizavimo skandalų kankinta Lietuvos pra
monė atsitiesė ir įrodė, kad sugeba dirbti 
ir Vakarams.

Didėjant konkurencijai bankai ne tik 
sumažino palūkanas verslui, bet ir pasiūlė 
tokių projektų bei paslaugų, kokių Lietuvos 
rinkoje nėra laivę. Naujai gimstantis Lietu
voje vidutinio lygio vadybininkų sluoksnis 
pasiekė tą pajamų lygi kuris leidžia įsigyti 
būstą naudojantis ilgalaikėmis paskolomis. 
Anksčiau neįkandamos nekilnojamo turto 
kainos ir atrodęs nerealus išsvajotas būstas 
tapo realybe ir net nelabai dideles pajamas 
turintiems piliečiams. Tokių paskolų varto
tojais tapo tūkstančiai naujakurių. Sujudusi 
statybų rinka vos spėja patenkinti didėjan
čią paklausą. Būsto paskolos 25 metams ta
po geriausia augančios rinkos ir vakarė
jančios Lietuvos iliustracija.

Europos Komisija pripažino Lietuvą 
veikiančios rinkos ekonomikos valstybe. Tai 
galėtų būti didžiausias komplimentas, nes 
Lietuvoje niekada nebuvo rinkos ekono
mikos. Tarpukario Lietuvos pusiau diktato
riški režimai tebuvo sukūrę monopolistinį 
ūki kuris nors ir buvo gana konkurencingas 
bei eksportuojantis, vargiai tegalėtų būti 
vadinamas ekonomikos ūkiu. Šį kom- 
plimetą šiek tiek temdo žinojimas, kad jį 
gavome “iš anksto”. Didžiulė valstybės 
skola, nemažai susijusi su politikų išdaly
tomis valstybinėmis garantijomis priva
tiems verslams, dar ilgai vers mokesčių mo- 

karalius Liudvikas XVIII, 1812 metais bu
vo apsistojęs Prancūzijos imperatorius 
Napoleonas Bonapartas, lenkų okupacijos 
metais gyveno maršalas Juzefas Pilsudskis. 
Nuo 1972 metų šio ansamblio pastatuose 
veikė Sovietų Sąjungos karininkų namai, 
1976-1995 metais - Meno darbuotojų 
rūmai, dabar - Prezidentūra.

Bibliotekos aprūpinamos 
kompiuteriais

ELTA Vyriausybės sprendimu apskri
čių ir savivaldybių viešosioms bibliotekoms 
perduodama 275 kompiuteriai 87 spaus
dintuvai 30 komplektų interneto įrangos. 
Ši parama suteikta 66 bibliotekoms (60 
savivaldybių, 5 apskričių ir Lietuvos aklųjų 
bibliotekai).

Laikantis valstybės prioriteto - plėtoti 
informacinę visuomenę - buvo patvirtinta 
Kultūros ministerijos programa “Visuo
menės informacinis aprūpinimas”. Šios 
programos tikslas - informacinės visuome
nės kūrimas ir gyventojų prieigos prie 
interneto galimybių išplėtimas. Programai 
įvykdyti reikia sudaryti tinkamas sąlygas: 
aprūpinti apskričių, savivaldybių viešąsias 
bibliotekas kompiuterine technika bei in
terneto įranga, apmokyti darbuotojus, pa
rengti reikalingus dokumentus.

Palaidojo Kiesus
Mažeikiuose buvo palaidoti nužudyta

sis buvęs “Mažeikių naftos” vadovas G.Kie- 
sus, jo sūnus ir vairuotojas. “Iblpinių” gru
pei, kuri susieta su žudynėmis, dabar yra 

kėiojams mokėti už privatų verslą.
Tarp dalies verslininkų vyraujantis libe

ralus požiūris į mokesčių mokėjimą ir troš
kimas kurti verslą vien korupciniais ryšiais 
gaunant valstybinių užsakymų, šalyje kles
tinti korupcija bei valdininkų nckompeten- 
cija gerokai apsunkina kelią į laisvąją rinką.

Mūsų valstybės siekis tapti NATO nare 
nebėra toks sunkiai pasiekamas tikslas, 
kaip galėjo atrodyti prieš keletą metų. Tiek 
mūsų pačių pastangos, nors ir sulaukiančios 
įvairaus visuomenės vertinimo, tiek radi
kaliai po rugsėjo 11-sios įvykių pasikeitusi 
pasaulio geopolitinė padėtis artina mus 
prie narystės NATO greičiau, nei kas galė
jo tikėtis. Atšilę JAV ir Rusijos santykiai 
bei netikėtas naujojo Rusijos prezidento 
Vladimiro Putino demokratiškumas ir pro- 
vakarietiškumas teikia papildomos vilties 
palankiai ir naudingai sureguliuoti savo 
santykius su šia valstybe bei išsiveržti iš jos 
lemiamos įtakos, kuri daugiau nei du šim
tus metų lėmė Lietuvos valstybės raidą.

Atsilikimas nuo civilizuotų ir demokra
tinių Vakarų valstybių sėkmės atveju bus 
įveiktas tik per keletą dešimtmečių. Visuo
menės informavimo priemonės, galimybė 
keliauti padėjo suprasti ir įvertinti kad eko
nomiškai esame labai atsilikusi valstybė. 
Bet ne beviltiškai. Augantis šalies bendro
vių eksportas, gausėjančios investicijos nu
teikia optimistiškai Augimas nėra toks, ko
kio tikėjomės. Blaiviai šalies raidą vertinan
čiam piliečiui akivaizdu, kad mūsų valstybės 
administravimas daugeliu atvejų yra že
miau kritikos. Valdininkijos korupcija, po
litinės rietenos, pamirštant realias reformas 
ir didžiąją dalį politinės energijos nukrei
piant į kovą dėl valdžios, bet ne dėl valsty
bės progreso, tiek mūsų piliečių, tiek inves
tuotojų akyse daro Lietuvą trečiojo pasau
lio valstybe.

Socialiai sunkioje padėtyje atsidūrusi 
nemaža dalis Lietuvos piliečių šiandien ver
tina savo valstybę dažniausiai vien materia
linio gyvenimo gerėjimo požiūriu. Nenoras 
įsigilinti į savo asmeninių sugebėjimų vertę 
rinkoje ir giliai įsišaknijęs valstybės išlai
kytinio kompleksas sunkiai motyvuoja 
energingesnei kovai dėl vietos po saule. 
Pilietiškumas ir asmeninės atsakomybės už 
save bei savo šeimą didėjimas ir nepama
tuotų iliuzijų dėl valstybės paramos bei 
pagalbos mažėjimas galėtų Lietuvos eko
nomikai suteikti nemažai adrenalino. □ 

pateikti nauji kaltinimai dėl finansinių 
spekuliacijų ir valstybės mokesčių vengimo.

Lietuvaitės - Italijos TV
Jau kelerius metus italų TV rengia 

konkursą išrinkti ištvermingiausią mergi
ną, kuri būtų ne tik aistringa nuotykių 
ieškotoja, bet ir išradingiausia keliautoja. 
Konkurso dalyvės bando ištvermę ekstre
maliomis sąlygomis vairuodamos automo
bilius, važinėdamos kalnų dviračiais, jodi- 
nėdamos, plaukdamos srauniomis upėmis, 
rengdamos fotoreportažus apie keliones po 
įvairias šalis, nuostabiųjų gamtą. Pirmasis 
konkurso etapas vyksta daugelyje Europos 
šalių, vėliau konkursas tęsiasi Italijoje. 
Finalas rengiamas organizatorių pasirink
toje šalyje. Šią vasarą “Nuotykių ieškoto
jos” tarptautinis turas vyko ir Lietuvoje. 
Atrankoje dalyvavo keli šimtai lietuvaičių, 
bet atskirta tik 18 kandidačių, iš kurių galų 
gale į Italiją vyks dvi - Rasa ir Jolanta.

R.Pociui - bronza
Kultūristui (bodybuilder) Rolandui 

Pociui bus įteiktas praėjusį lapkritį Bur- 
moje vykusio pasaulio vyrų kultūrizmo 
čempionato bronzos medalis, nors tuo 
metu lietuvis buvo tik penktas. Galutinius 
pasaulinio čempionato rezultatus pakore
gavo dopingo kontrolės testai nes sunkiojo 
svorio atletų grupėje buvo diskvalifikuoti 
net du prizines vietas pelnę atletai

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNSirLGTIC biuleteniais.
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JAUJIO 13-OJI JYDMĖJUJE
Lietuviška patarlė sako: “nėra to blogo 

kas neišeitų į gerą”. Kariuomenės Šventė,iš 
lapkričio 23 d. perkelta į šių metų sausio 
13-ąją, buvo labai gražiai paminėta. Prieš 
vienuolika metų - 1991 sausio mėnesio 
dienomis - prie Aukščiausiosios Tarybos 
(Seimo), Spaudos rūmų, Televizijos bokšto 
ir kitų svarbių valstybinių objektų budėjo 
tūkstančiai Atgimimo dvasios įkvėptų 
lietuvių. Jie nepabūgo nei omoninkų tan
kų, nei įvairių grasinimų, nebijojo prarasti 
darbų ir net gyvybių. Tragiškąją sausio 13- 
osios naktį po tankų vikšrais žuvo 13 jaunų 
Tėvynės Laisvės gynėjų - nekaltų, begink
lių, jaunų žmonių. Kone viso pasaulio 
televizijos stotys perdavė vaizdus apie rusų 
brutalumą prieš civilius gyventojus. Lie
tuvių ryžtą ir kovą už savo šalies laisvę 
skatino daugelio šalių aktyvūs veikėjai ir 
viso pasaulio lietuvių bendruomenės.

Dabar savo tarpe sydnėjiškiai turi tų 
kraupių Sausio įvykių liudininkę - Lolitą 
Kalėdienę. Ji sausio 11 dieną Spaudos 
rūmus atakuojančius omonininkus iš 
keturiolikto aukšto (“Vakarinių Naujienų” 
redakcijos) apmetinėjo gėlių vazonėliais. 
Toks jos pasipriešinimas rusų kareiviams 
labai nepatikęs ir jie automatų buožėmis

Vėlių varteliai atkelti
Vlncq Jomantą prlaminui

Vincas Jomantas buvo vienas iš tų 
kūrybingų lietuvių menininkų, kurie reikš
mingai praturtino lietuvių ir australų 
skulptūrą. Jo darbų yra įsigįjusios NSW, 
Viktorijos, Queensland’©, Perth’o, Can- 
benos, Mikluros meno galerijos, Austra
lijos Nacionalinis Universitetas, Sydnėjaus 
tarptautinis oro uostas, Australijos kance
liarija Washington’e, DC ir kitos svarbios 
valstybinės įstaigos. Jis atstovavo Australijai 
Paryžiaus, Tbkijo ir N.Zelandijos tarptauti
nėse parodose.

Meno pagrindus Jomantas gavo Lietu
voje, brendo Australijoje ir, sąmoningai ar 
nesąmoningai, savo kūrybą grindė lietuvių 
pasaulėjauta, lietuviška mitologija, išlaiky
damas lietuvišką požiūrį į gyvenimą ir mirtį. 
Mums, lietuviams, jis savas ir artimas, leng
viau pajuntamas ir suprantamas, tačiau jo 
kūrybos magiją pajunta ir svetimtaučiai. 
Australijos skulptorius Lenton Parr rašė: 
“...(Jomanto) skulptūmsyraapsuptos irguo
džiančių, ir neraminančių aidų melodijų ... 
kurios skamba kaip varpas, sklidinas kitų 
laikų, kitų kraštų nuotaikų ”. Jomanto įnašas 
į Australijos skulptūrą dabar jau yra giliai 
įvertintas meno istorikų, pvz. Alan McCul- 
lock rašė: “Elegancija ir tobulas paviršiaus 
išbaigimas Jomantui užtarnavo vyraujančią 
poziciją Australijos skulptūros mene. ”

Jomanto kūryba praėjo kelis laikotar
pius: figūratyvinį, romantinį, geometrinį ir 
emblematinį. Jis dirbo su įvairiom medžia
gom (cementu, gipsu, bronza, poįyesteriu, 
aliuminijum, medžiu), tačiau pagrinde jis 
buvo simbolinis kūrėjas, kuris savo minčiai 
išreikšti ieškojo tinkamos formos. Mums 
besikalbant jis man pareiškė nemėgstąs 
mene vien tik tuščių formalių konfigūraci
jų, formalių darbų. Jo nuomone, meno kū
rinys turi dar ką nors ir pasakyti.

Ką sako Jomanto kūriniai? Jie kalba 
apie visatą ir žmogaus kelionę iš nežinios į 
nežinią, apie žmogaus auką ir išsilaisvinimo 
troškimą, apie žiburius, nurodančius kryp
tis žmogaus kelionėje. Iš visų savo skulp
tūrom naudotų medžiagų Jomantui arčiau
sia prie širdies gulė medis, “nes jis gyvas”, - 
sakė skulptorius. Tai dar vienas ženklas, kad 
lietuviui, nori to jis ar nenori, medis lieka 
broliu, kur tik jis bebūtų: žaliame miške ar 
dulkėtoje dirbtuvėje. Jo didžiulių medinių 
skulptūrų struktūra reikalavo itin painios

Lolita Kalėdienė skaito paskaitą.
Nuotr. Danny Kalėdos.

aptalžytą Lolitą išstūmė lauk iš kabineto. 
Lolita, nepabūgusi kruvinų ir sužvėrėju- 
siomis akimis redakcijos patalpų duris 
daužančių omoninkų, grįžo atgal į kabi
netą ir, atrakinusi seifą, po skvernais išnešė 
ir išsaugojo svarbius dokumentus bei 

darbo eigos: tai ne vienalytis medžio 
gabalas, kuris metų bėgyje džiūdamas skils, 
bet sluoksniais, pagal rieves supjaustytas 
medis, vėliau sulipdomas į visumą. Tūo bū
du išsprendžiama džiuvimo - skilimo 
problema. Tačiau tai ne tik ilgas, bet ir var
ginantis, tikslumo reikalaujantis darbas, 
ypač kai pats paviršiaus užbaigimas yra 
tobulai nupoliruojamas iki aksominio 
švelnumo, Turbūt visa tai turėdamas min
tyje, Jomantas sakė: “Menasyra ne talentas, 
menas yra darbas”. Žinoma, mes to juodo 
darbo nematome ir mums jo kūriniai at
rodo išraiška didelio talento, genialumo 
kibirkštėlės pasireiškimas.

Kaip ir visų kūrėjų, Jomanto kūriniai 
buvo labai įtakoti iškilusių naujų meno 
srovių - kubizmo, ekspresionizmo, mini
malizmo - tačiau tai lietė tik jo stilių, ne- 
pakeičiant darbų turinio. Pagrindinė ir gi
luminė įtaka jo kūrybai buvo Čiurlionis, 
kuris, kaip niekas kitas lietuvių meno is
torijoje, išreiškė savo tautos pasaulėjautą 
ir tuo neišvengiamai palietė daugelio lie
tuvių menininkų kūrybą. Ir Jomanto kūry
boj vyrauja lengvai perkeisti, supaprastini' 
saulės įvaizdžiai, moduliuoti kryžiai, iš 
lietuviškos mitologijos atskrendantys

VJomantas SKULPTŪRA, 1958, bronza, 
Australuos Nacionalinis Universitetas.

spaudus. Išvaryti iš Spaudos rūmų, 12 laik
raščių žurnalistai išleido naują leidinį - 
“Laisva Lietuva”. Po šio susirėmimo su 
rusais Lolita Kalėdienė (tada Zegerienė) 
žurnalistinę karjerą sujungė su karine, ir 
išėjo padėti atkurti Lietuvos kariuomenės.

Sausio 13-osios minėjimą suorganizavo 
Sydnėjaus ramovėnai. Didžiausią darbą 
atliko anų dienų liudininkė ir dalyvė, dabar 
jau garbės atsargos kapitonė - Lolita 
Kalėdienė. Jai talkininkavo visuomet pa
slaugus jos vyras - Danny Kalėda.

Iškilmingas minėjimas buvo pradėtas 
pamaldomis St. Joachims bažnyčioje 
Lidcombe. Lenkas kunigas Januš šv. Mišias 
atlaikė už žuvusius prie Vilniaus televizijos 
bokšto ir išžudytuosius Lietuvos karininkus 
bei karius. Mišių auką nešė ats. kpt Lolita 
su savo sūnumi Mantu. Po pamaldų minė
jimas vyko Lietuvių Klube, kaip niekada 
gražiai dekoruotoje aplinkoje. Spaudos 
leidinių ekspozicijoje buvo išdėstytos 
naujausios knygos apie Lietuvos kariuo
menę, žurnalai ir informaciniai biuleteniai, 
tarptautiniai įsipareigojimai ir pasiekimai 
Prie stovinčio “Rūpintojėlio” Sausio 13- 
osios aukoms buvo uždegta 13 žvakių. 
Dekoracijų elementai atkartojo Lietuvos 
vėliavos spalvas. Tai ne tik krito į akį, bet ir 
šildė susirinkusiųjų prisiminimus. Visa tai

Sausio 13-osios aukoms buvo uždegta 13 žvakių. Nuotr. Dauny Kalėdos.

Kaip sekasi ?
Na, kaip tos kaukės? Iš medžio, iš 

tošies, iš mirkyto popierio (papier mache), 
iš skudurų, iš kartono, iš vilnos, siūlų, 
šiaudų, kailio - visos tinka! Gražios, bjau
rios, linksmos, liūdnos, juokingos - tinka! 
Su ragais, be ragų, su barzdom, be barzdų, 
su dviem akim, su viena, su ilga nosim, su 
trumpa, su riesta, su kumpa - tinka! Su 
ožio “veidu”, su gervės snapu, su giltinės 
kaukuole, su raganos liežuviu - tinka!

paukščiai - pranašai, užburti laivai ir mįs
lingi švyturiai - tai vis simboliniai lietuvių 
liaudies meno kūrybiniai ženklai, kuriuos 
išskleisdamas ar supaprastindamas Joman
tas tapo ne aklu kitų kultūrų sekėju, bet 
originaliu lietuvišku kūrėju. Originalumas 
mene ir yra aukščiausia vertybė.

Meno galerijose yra daug gerų skulp
tūrų, bet daugumoje jos šaltos, nepahečian- 
čios širdies. Jomanto skulptūros yra mįs
lingos, jaudinančios, žadinančios meditaciją 
bei gyvenimo apsvarstymus. Jo svečių kam
barys, galima sakyti, buvo “apgyvendintas” 
didelėm skulptūrom ir vaikščiodama tarp 
jų jaučiausi esanti užburtame miške, nos 
jaučiau, kad tos figūros kalba nebylia kalba 
ir prašyte prašosi užrakintų paslapčių atsklei
dimo. Stipriai veikia ir bendra figūros for
ma, ir tos stebinančios ir tave persmel
kiančios medžio rievės. Bet nepaisant visos 
mistinės atmosferos, Jomanto skulptūras 
norisi paglostyti, pasakyti iš savęs šiltesnį 
žodį, nes tobulai nupoliruotas paviršius pats 
meldžia šilto prisilietimo.

Vincas Jomantas gimė 1922 m. Kaune, 
grafiko Viliaus Jomanto (1891-1960) šei-
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išmanyta ir padaryta buvo tos pačios 
patriotizmu degančios Lolitos Kalėdienės.

Minėjimą atidarė ramovėnų pirminin
kas Antanas Kramilius, paprašęs tylos mi
nute pagerbti už Nepriklausomybę žuvusius 
karius, o taip pat ir į amžinybę išėjusius 
skyriaus ramovėmis.

Paskaitą skaitė Lolita Kalėdienė. Ji ne 
tik dalinosi savo prisiminimais, bet ir dėko
jo sydnėjiškiams už moralinę paramą atku
riant Lietuvos Nepriklausomybę. Ta proga 
Lolita parodė iš namų atsineštą anytos 
prieš 11 metų siūtą Lietuvos vėliavą, kuri 
nuo saulės spindulių ir lietaus jau yra pakei
tusi spalvas. "Tai relikvija kurią kiekvienas 
salėje esantis turi savo namuose” - kalbėjo 
L. Kalėdienė. “Aš dėkoju už Jūsų bemieges 
naktis ir “kovas” už mūsų Lietuvos laisvę. 
Tų Atgimimo ir pasipriešinimo metų ir die
nų niekas nepamirš”.

Po paskaitos Sydnėjaus lietuviai žiūrėjo 
video filmus apie per nepilnus dešimt metų 
“užaugusią” Lietuvos kariuomenę: “Lietu
va NATO sudėtyje” ir “Saugoti ir ginti”. 
Sunku buvo patikėti lietuvaičių karių pro
fesionalumu ir Lietuvos kariuomenės stip
rybe. Po padėkos žodžio buvo sugiedotas 
Lietuvos Himnas. Ačiū rengėjams, ačiū taip 
gausiai susirinkusiems sydnėjiškiams.

A.VK. irL.K.

Negi išsakysi viską, kas tinka - fanta
zijos, fantazijos, bičiuliai! Žinome, kad 
vaikams fantazijos netrūksta - ko gero, jų 
kaukės “nuneš” ir suaugusių, bet neapsi- 
leiskit, nepasiduokit

Jei norėsit būti anonimiški kūrėjai - 
gerai. (Nors visi smalsumu nesitvers: kas 
tokią padarė?)

Na, tai kaip sekasi?
Melburno Entuziastės

VJomantas MIRTIES PAUKŠČIAI, 1964, 
medis, 157 x 91 x 100 cm.

Musų Pastoge Nr. 4, 2002.01.28, psl,
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Lietuva iš arti
Pakeliui į Europą - ko dar reikia?

Vasario pradžioje Lietuvos litas bus 
atsietas nuo JAV dolerio ir susietas su euru. 
Dar svarbiau - Lietuva nuolat klebena ga
lingosios Europos Sąjungos duris. Ką Lie
tuva dar turi atlikti? Šį klausimą apžvelgia 
žurnalistė Jonė Kučinskaitė. Red.

Lietuvos narystė Europos Sąjungoje 
2004 m. visiškai reali. Telieka patiems 
nuosekliai veikti, kad neprišauktume 
bėdų, - nenutraukti pradėtų reformų bei 
vykdyti įsipareigojimus.

Europos Komisija (EK) neseniai pa
skelbė jau ketvirtą Reguliarųjį pranešimą 
apie Lietuvos pažangą, rengiantis narystei 
Europos Sąjungoje (ES). Kartu šį doku
mentą lydi dar du - ES plėtros strateginis 
dokumentas ir Stojimo partnerystės Lie
tuvai projektas.

Paskelbta metinė pažangos ataskaita 
patvirtino, kad dešimties šalių kandida
čių, tarp jų ir Lietuvos, narystė elitiniame 
Europos valstybių klube jau rytdienos 
klausimas. Tiesa, nė viena kandidatė ne
buvo išskirta, kaip neturinti jokių nuodė
mių. Be to, šįkart nebuvo graduojami

Ffetras 
Auštrevi- 
čius, Eu
ropos ko
mi te to 
generali
nis direk
torius, 
teigia, 
kad šis 
praneši
mas pozi
tyviausias 
iš visų lig
šiolinių. 
O ir lauk
ta šių

mečio pranešimo “ramesne dvasia”. Kai 
kurie ekspertai pabrėžia, kad Lietuva nuo 
pirmojo ešalono penkių kandidačių pagal 
pažangą atsilieka jau tik vieneriais metais. 
Vis dėlto, kaip prognozuoja įtakingo britų 
verslo savaitraščio “The Economist” eks
pertas Jeremy Kourdis, ES veikiausiai 
nebus pajėgi iš karto priimti visų dešim
ties kandidačių. Jo manymu, pirmosios 
grupės kandidatės - Vengrija, Slovėnija, 
Čekija, Lenkija, Estija ir Kipras bus pri
imtos 2004-aisiais, o Lietuva kartu su 
Malta, Slovakija ir Latvija - tik 2005 m. 
Tačiau P.Auštrevičius tikisi, kad šiųmetis 
pažangos pranešimas yra jau priešpaskutinis.

Atrodo, kad Briuselis suinteresuotas 
plėtra lygiai taip pat, kaip ir pačios kan
didatės. Pirma, tai akivaizdu iš ES pareiš
kimo, kad Sąjungos 2000-2006 m. biudže
tas yra pakankamas, jog būtų galima 
priimti ne penkias, o dešimt naujų narių. 
Antra, būsimoms narėms pasirengti na
rystei 2002-2003 m. skirtas papildomas 
finansavimas. Lietuva turėtų gauti apie 
20 mln. eurų.

Belieka patiems nepridaryti kvailys
čių, tokių kaip premjero Algirdo Brazaus
ko pareiškimas. Jis pareiškė, kad Lietuva 
nespėsianti iki 2009 m. uždaryti Ignalinos 
elektrinės. Premjeras A.Brazauskas sako
si negirdėjęs oficialiai pareikštos pozicijos 
dėl jėgainės uždarymo.

Michael Graham, Europos Komisijos 
Lietuvoje vadovas, po šio premjero pareiš
kimo dar kartą pakartojo, kad narystės 
derybos bus sėkmingai baigtos tik tuo 
atveju, jeigu Lietuva laikysis įsipareigo
jimų. Ambasadorius taip pat priminė, kad 
oficialią poziciją dėl IAE uždarymo 2009 
m. Briuselis išdėstė dar 1999-aisiais.

Amra vertus, jei Lietuva išties nėra
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pajėgi uždaryti IAE dėl, tarkime, techno
loginių, socialinių ir ekonominių veiksnių, ji 
tai turi argumentuotai išaiškinti Briuseliui 
ir derėtis dėl priimtinų terminų bei para
mos. Priešingu atveju arba strigs Lietuvos 
priėmimas į ES, arba Vyriausybė bus pri
versta aiškintis visuomenei, kodėl ji prin
cipingai negynė savo pozicijos kalbėda
masi su Briuselio biurokratais.

Skirtingi ekspertai išskiria keletą mo
mentų, kurie, siekiant narystės ES bei visų 
mūsų šalies piliečių gerovės, vis dėlto bus 
skausmingi.

Pasaulio Banko atstovybės Lietuvoje 
vadovas Mantas Nocius sako, kad sociali
nėje srityje daliai visuomenės didelis šo
kas, be IAE uždarymo, bus pensijų refor
ma. Lietuviškoji pensijų reforma dar tęsia 
sovietines tradicijas, kur buvo duodami prie
dai už įvairius nuopelnus. Be to, eilinis pen
sininkas iš savo pensijos vos gali išgyventi.

Vis dėlto daugiausia sunkumų kilsią 
žemės ūkyje. Pirmiausia Pasaulio Bankas 
kategoriškai nesutinkąs su A.Brazausko 
Vyriausybės politika reguliuoti grūdų su
pirkimo bei cukraus kainas. Kita vertus, 
Žemės ūkio viceministre Dalia Miniataitė 
yra įsitikinusi, kad daugelį trūkumų buvę 
galima seniai panaikinti, jei tik besikei
čiančios šalies politinės valdžios būtų tu
rėjusios daugiau politinės valios. Likus maž
daug vieneriems metams iki rinkimų, žemės 
ūkio reformos paprastai būdavo užšaldomos.

Problemų bus ir su lietuviškais fabri
kais. Pasak M.Nodaus, jau šiandien dauge
lis pramonės įmonių turėtų geriau įver
tinti savo gebėjimą konkuruoti ES rinko
je. Mat tokios įmonės kaip “Marijampo
lės cukrus” 2004 m. sausio 1 d. patirs di
džiulį šoką. Jų nebebus galima proteguoti. 
Kol kas apie konkurenciją ES rinkoje 
praktiškai negalvoja ir Lietuvos medžio 
apdirbamosios bei baldų pramonės vado
vai Sukrusti turėtų ir Lietuvos tekstilininkai

Pasak M.Nociaus, nors EK metiniame 
pranešime reikalaujama laikytis griežtos 
drausmės, jis vis dėlto esąs įsitikinęs, kad 
jei Vyriausybė pakankamai argumentuotų 
savo veiksmus ir įrodytų, jog negali vyk
dyti kai kurių įsipareigojimų, nes neturi 
pakankamai lėšų investicijoms, veikiau
siai su EK būtų galima susitarti ir dėl ne
didelių iždo politikos nuokrypių.

Dar viena lietuviška problema - valdi
ninkija. Osvaldas Čiukšys, ūkio viceminis
tras, sutinka su EK pranešimo teiginiu, 
kad Lietuvoje nėra jokių problemų dėl 
teisės aktų priėmimo bei derinimo. Esmi
nė problema - šių įstatymų įgyvendinimas. 
O.Čiukšys ironizavo, kad šįmet visos mi
nisterijos sumažino finansavimą visų inves
ticinių projektų, susijusių su naryste ES, 
išskyrus vienintelį - valdymo. Valdininkų 
atlyginimai liko stabilūs. Taip pat ir PAušt- 
revičius mato vieną svarbiausių Lietuvos 
trūkumų - per menkus valdininkijos ad
ministracinius gebėjimus.

O.Čiukšys neslėpė, kad Ūkio ministe
rija, palaikanti artimus ryšius su Portu
galijos ūkio ministerija, jau padarė išvadas 
dėl per žemos specialistų kvalifikacijos. 
Lietuvos valdininkai nemoka anglų kal
bos, nesugeba rengti projektų ir dėl to 
Lietuvai vėluoja ES finansinė parama, 
galiausiai stinga maždaug trečdalio kva
lifikuotų valdininkų. Portugalijos ūkio 
ministerijoje panaši agonija įstojus Į ES 
tęsėsi šešerius metus.

Vis dėlto, tiek Portugalijos, tiek Airi
jos pavyzdžiai liudija, kiek galima pasiekti 
tinkamai pasinaudojus ES teikiama finan
sine parama. Antra vertus, narystė pati 
savaime negarantuoja naujoms narėms 
ekonominės sėkmės.

Sutrumpintai iš “Veido”

Skamba lietuviška daina
Metų bėgyje, Vilniuje, pasiro

dė du šaunūs dainų su gaidomis 
rinkiniai, kurie, manau yra įdo
mūs ir Australijoje gyvenantiems 
bei muzika besidomintiems tau
tiečiams - ypač, kad daliai šių 
tekstų panaudoti ir Australijos 
lietuvių poetų kūriniai. Rinki
niuose esančių kūrinių muziką 
kūrė muzikas, dainų autorius ir 
atlikėjas Vytautas Kurnickas, su 
kuriuo teko neseniai susipažinti 
Vilniuje.

Kaip rašo muzikologas Arvy
das Karaška, Vytautas Kurnickas 
(gimęs 1955 m. Upytėje, Panevė
žio rajone) - Lietuvos Naciona
linio operos ir baleto teatro 
solistas, 1968-73 m. studijavo 
chorinį dirigavimą Panevėžio ir 
Kauno konservatorijose, 1978- 
-84 m. - Lietuvos Muzikos aka
demijoje solinį dainavimą. 1988-96 m. jis 
buvo Klaipėdos ir Vilniaus operos teatro 
solistas, sukūręs per 20 vaidmenų, respub
likinių ir tarptautinių dainininkų konkursų 
laimėtojas. Yra išleidęs 7 autorinių dainų 
rinkinius, įgarsinęs Amerikos lietuvių 
kompozitorių dainas. Lietuvos naciona
liniams muzikos fondams įrašęs daugiau 
kaip 300 įvairių autorių vokalinių kūrinių. 
Gastroliavo JAV, Kanadoje, Australijoje, 
Taivane, Norvegijoje, Švedijoje, Prancū
zijoje, Vokietijoje, Belgijoje ir kt šalyse.

2001 metais Vilniuje išleisti du Vytauto 
Kurnicko dainų rinkiniai - “Protėvių 
takais” ir “Mėnulio valanda”.

Lietuvos valsčiai”66

Tęsiama mokslinės kraštotyros mono
grafijų serija “Lietuvos valsčiai”. Lietuvos 
vardo paminėjimo tūkstantmečiui skirtą 
seriją rengia ir leidžia Vilniaus leidykla 
“Versmė”.

Kaip praneša ELTA, jau išleistos knygos 
“Žagare”, “Obeliai. Kriaunos”, “Plateliai”, 
“Širvintos”, “Žiobiškis”, neseniai pasirodė 
dvi didelės apimties lokalinės monografijos 
’’Lygumai. Stačiūnai”, baigiama rengti 
Raguvos valsčiui skirta knyga, dirbama prie 
monografijos “Musninkai. Kernavė”.

Serijos “Lietuvos valsčiai” knygas gali
ma vadinti buvusių atskirų Lietuvos admi
nistracinių teritorinių darinių enciklope
dijomis. XV a. ir XVI a. pradžioje valsčius 
buvo Lietuvos didžiojo kunigaikščio tijūno 
ar vietininko valdoma teritorija, keli vals
čiai sudarė pavietą. 1861-1919 m. valsčių 
sudarė kelios seniūnijos. Tarpukario Lietu
vos valsčiuje vidutiniškai gyveno po 5 000 
žmonių, po Antrojo pasaulinio karo valsčiai 
turėjo po 1 500 gyventojų. 1948 m. Lietu
voje buvo 320 valsčių. Kaip administracinis

Valdovo paminklas - skubant
2001-ųjų rudenį paaiškėjo, kad 2003- 

iųjų liepą Vilniuje, pilių prieigose, iškils 
paminklas karaliui Mindaugui, taip pažy
mint jo karūnavimo 750-ąsias metines. 
Vilniaus savivaldybės gana skubotai pa
skelbtam ir glaustais terminais stulbinan
čiam konkursui netrukus jau buvo pateikti 
38 projektai, kuriuos buvo galima apžiūrėti 
“Litexpo” parodų centre. Gruodžio 27-ąją 
posėdžiavusi vertinimo komisija iš jų at
rinko penkis. Perspektyviausiais pripažinti 
skulptorių Regimanto Midvikio, Arvydo 
Ališankos, Valdo Bubelevičiaus, Šarūno 
Arbačiausko, Mindaugo Jurėno kūrybiniai 
sumanymai. Šie autoriai, dalyvaudami an
trajame konkurso etape, jau iki šių metų 
kovo 4 dienos turės pateikti užbaigtus 
paminklo projektus. Pagal vieną iš jų bus 
statomas paminklas karaliui Mindaugui, 
kuriam numatyta vieta Arsenalo bei T. 
Vrublevskio gatvių sankryžoje, skvere

Poetas Bronius Žalys ir dainininkas-kompozitorius 
Vytautas Kurnickas Vilniaus Rašytojų namuose.

“Protėvių takais” rinkinyje (80 psl) 
spausdinama 32 dainų gaidos bei tekstai. 
Ten panaudoti ir Australijos lietuvių poetų 
tekstai - kurtos eilės: J. A. Jūragio (3 eilėr.), 
V.Kazoko (1) ir B.Žalio (1). Visoms 
dainoms muziką sukompanavo Vytautas 
Kurnickas.

“Mėnulio valanda” -dainos, 62 -se psl 
patalpinta 22 įvairių autorių 25 dainų (iš 
jų viena liaudies daina) tekstai VKumicko 
kurtomis melodijomis.

Australiečius šioje knygoje vėl atsto
vauja du tekstų autoriai: Juozas Almis 
Jūragis ir Bronius Žalys.

Vyt. Šiaurys

teritorinis vienetas valsčius panaikintas 
1950 metais.

Kiekvienoje monografijoje supažindi
nama su aprašomos teritorijos gamta, isto
rija, socialiniais ekonominiais pokyčiais, 
tradicine kultūra, šneka, tautosaka, buvusio 
valsčiaus miestelių ir kaimų garsiais žmo
nėmis. Knygose pateikiama nuotraukų, 
piešinių, žemėlapių, kitų iliustracijų.

Rengiamoje knygoje “Musninkai Ker
navė”, skirtoje Širvintų rajono vietovėms, 
skaitytojai bus supažindinami su iki 1950 
m. buvusio Musninkų valsčiaus senąja isto
rija ir ją kūrusiais žmonėmis, trijų seniūnijų 
centrų - Musninkų, Kernavės ir Čiobiškio 
miestelių, kaimų raida, kultūra, žmonių 
darbais, papročiais, likimais, įvairiais visuo
menės gyvenimo reiškiniais sovietmečiu.

Dabar “Versmės” leidykla laukia Lie
tuvos žmonių prisiminimų bei kitos infor
macijos apie Musninkų, Kernavės, Čiobiš
kio apylinkes ir jų gyventojus. Iš anksto lau
kiama medžiagos ir apie kitus valsčius.

ELTA

priešais Nacionalinį muziejų. Pateiktus 
projektus vertino 11-os narių komisija, 
kurioje, be valdininkų ir architektų, yra ir 
trys skulptoriai - Dalia Matulaitė, Leonas 
Strioga ir Vaclovas Krūtinis.

Tarp penkių į antrąjį turą atrinktų darbų 
nėra nė vieno, tradiciškai vaizduojančio 
valdovą ant žirgo; skulptorių pasirinkti 
simboliai - karalius soste, kardas, karūna.

Po pirmojo turo neprabėgus nė trims 
mėnesiams, jau reikia pateikti gipsinį 
skulptūros modelį kartu su pjedestalu ir 
architektūrinėmis detalėmis. Taip pat ben
dro vaizdo architektūrinės bei inžinerinės 
dalies sprendimus bei sumanymo įgyvendi
nimo sąmatą. Vilniaus savivaldybė tokį 
tempą aiškina tuo, jog lėšų paminklo staty
bai Vyriausybė skyrė tik pernai rudenį, o 
paminklo atidengimas esąs svarbiausias 
2003 metų jubiliejinių iškilmių akcentas.

Rūta Kanopkaitė
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“Aušros” tuntas stovyklauja.
Bigal ps. Jeronimo Ęelkaus dienorašti 
spaudai paruošė VIENIŠAS VILKAS

“Mama! Tėti! Aš noriu važiuoti į sto
vyklą!” Taip skamba veik kiekvienoje 
lietuviškoje šeimoje prieš Kalėdas, vos 
sužinojus apie “Aušros” tunto skautų 
rengiamą stovyklą Camp Kariong, nuo 
2002 metų sausio 4-tos iki 12-tos dienos. 
Ruošiasi vaikai, ruošiasi ir tėveliai. Tik 
staiga, lyg perkūnas iš giedro dangaus 
trenkia” žinia, kad jau nuo Kalėdų antro
sios dienos NSW valstijoje ir Sydnėjaus 
apylinkėse siaučia didžiuliai miško gaisrai. 
Taigi, Įvyks ar neįvyks, ta visų taip laukiama 
stovykla? Organizatorių namuose čirškia 
telefonai, klausomasi vėliausių žinių... 
Tačiau lietuvio skauto taip lengvai neį
veiksi! Nežiūrint esamo pavojaus, vis tik 
nuspręsta stovyklą pravesti Bet leiskime 
patiems stovyklautojams (šiuo atveju vie
nam iš pagrindinių organizatorių) pasisa
kyti dienoraščio ištraukų keliu.

Ketvirtadienis, sausio 3 d. Dėl gaisrų 
NSW valstijoje, stovyklos pradžia nukelta 
į sekmadienį. Skautai vyčiai Tomas Ja
blonskis, Jeronimas Belkus, Gediminas 
Sauka, Kajus Kazokas ir Raimondas Vin
gilis bei vyresnioji skautė Audrutė Mar- 
kowskei išvažiuoja į Camp Kariong apžiū
rėti padėties. Pasitarime su stovyklavietės 
prižiūrėtoju Norman Schofield ir vietos 
prišgaisrinės kontrolės pareigūnais nutarta 
pradėti stovyklauti sekmadienį, sausio 6 d. 
9 vai ryto.

Penktadienis, sausio 4 d. Atvyksta 
daugiau skautų, o jau vakare susirinko 22 
stovyklautojai. Kajus Kazokas ruošia va
karienę. Skanėstai pateikiami Edžio ir Na
talijos Karp. Jaunesnieji aplinką paįvairina 
inscenizuotu “Disco”. Jau laikas ir “tylai”, 
kai staiga iš meigaičių palapinės pasigirsta 
šauksmai. Pasirodo, kad pasimetęs “žvėriu
kas” (bandicoot) įsmuko į jų palapinę. 
Klyksmai, sukelti Melissos Belkutės, Ala- 
nos Obeliūnaitės, Lydijos Karp, Kate ir 
Jenna Kazokaičių taip išgąsdino gyvulėlį, 
kad negalima buvo atskirti, kas šoka aukš
čiau. Padėtį išgelbėjo “riteriai su spindin
čiais šarvais” (Jeronimas Belkus ir Edis 
Karp su žibintuvais) ir galų gale “išprašė 
nekviestą svečią” iš palapinės. Šis nėrė 
tamsion naktin kiek tik jo mažos kojytės 
nešė! Turbūt dar ir šiandien tebebėga!

Šeštadienis, sausio 5 d. Pusryčius “su
rietė” Gediminas Sauka ir vytis kandidatas 
Viktoras Paltanavičius. Atvyksta dar 
daugiau stovyklautojų, jų tarpe stovyklos 
viršininkė Daina Šliterytė, svečias iš 
Melbourne skautas vytis Jonas Rukšėnas 
ir vietinis vytis Viktoriukas Šliteris. Vakare 
vytis Antanas Braželis atrado savo “skau

tiškąsias šaknis”.
Sekmadienis, sausio 6 d. Sesė Audrutė 

Markowskei tvarko registracijos reikalus. 
Džiaugsmas jaunųjų stovyklautojų tarpe - 
atvyko Viktoras Šliteris ir tučtuojau į savo 
rankas perėmė virtuvės "vadžias”. Šį kartą 
jam į pagalbą atskubėjo Romas Kalėda. 
Jaunesnieji skautai skubiai tvarkosi apie 
palapines, tikėdamiesi nelaukto patikri
nimo. Dauguma štabo narių jau atvykę, iš
skyrus stovyklos adjutantę Kristiną Rup
šienę, kuri, pagal senas lietuviškas “tra
dicijas”, vėluoja. Naujasis priešgaisrinės 
apsaugos vadovas Jeronimas Belkus, akyloj 
prityrusių ugniagesių priežiūroj, praveda 
pirmuosius gaisro apsaugos veiksmus. Visi 
tuo labai patenkinti Pirmasis štabo posė
dis, kuriame dalyvauja štabo nariai: Daina 
Šliterytė (stovyklos viršininkė), Kristina 
Rupšienė (adjutante), Audrutė Markows
kei (skaučių Vadovė), Jonas Rukšėnas 
(skautų vadovas), Danutė Lee (paukštyčių 
vadovė) ir Jeronimas Belkus (stovyklos 
komendantas), aptaria sąlygų priverstą 
savaitės programos pakeitimą. Per pirmąjį 
vėliavos pakėlimą stovyklauja jau 38 asme
nys. Sargybos vadovas Jonas Lee skirsto 
“geltonšlipsius” į sargybas. Oras keičiasi - 
pradeda lynoti 3-čią valandą ryto “dunda, 
trankosi griaustiniai, blykčioja žaibai”, jaus
mas baiminantis, vyčiai ir vyresnės skautės 
tikrina palapinių padėtį, tvirtina raiščius. 
Pila “kaip iš kibiro” - laimei, palapinių 
viduje - sausa!

Pirmadienis, sausio 7 d. Iš ryto dar apsi
niaukę, bet popiet temperatūra žada pakil
ti iki 37 laipsnių šilumos. Dr. Steve Mar
kowskei informuoja skautukus, kaip elgtis 
paklydus miške, tuo tarpu “raudonšlipsiai” 
užimti kaukių paruošimu, jiems savo pata
rimais padeda Daina Šliterytė, Danutė Lee 
ir Irena Kalėdienė. Popiet pirmą kartą at
sigaivinama vietos tvenkiniuose. Atvyksta 
daugiau stovyklautojų, jų tarpe ir pirmąjį 
kartą savo gyvenime - jaunoji Danielle 
Andriejūnaitė. Vėliavos nuleidime, daly
vaujant 47 stovyklautojams, įteikiamos 
kandidatų virvutės: Prityrusių skautų - Ri
mui Kazokui Alexander Karp, Jonathan 
Lee, Jenna Kazokaitei ir Vilijai Jurkšai- 
tytel Skautų/skaučių kandidatų virvutes 
gauna Elizabeth Soulos, Andrius Belkus, 
Dailius Wilson, Mattias Braach-Maksvytis, 
Kate Kazokaitė, Sarah Markowskei, 
Giorgia Gakaitė, Emilija Rupšytė, Maree 
Kavaliauskaitė ir Viktoras Mikus, o jau
nesniųjų skaučių - Rhiannon Kalėdaitė ir 
Magdalena Soulos.

Po “be ugnies” laužo kai kurie “gelton- 
šlipsiai”, lydimi Gedimino Saukos ir Jono 
Rukšėno, su kompasu “iškeliauja” kelionėn.

Antradienis, sausio 8 d. Anksti kėlusius 
sveikina grynas dangus - nė debesėlio.

Draugaujame su žalčiu. Nuotrauka Tomo Jablonskio

Lygsvarą išlaikyti sunku - reikia draugų pagalbos. Nuotrauka Tomo Jablonskio.

Viktoras Šliteris ir Romas Kalėda jau 
ruošia pusryčius. Jeronimas Belkus iš 
vietinio priešgaisrinės apsaugos centro 
gauna kasdieninį 7 vai ryto pranešimą - 
“gaisrų netolimoje apylinkėje nesimato”. 
Adjutante Kristina Rupšienė su skaučių 
vadove Audrute Markowskei bei paukš
tyčių vadove Danute Lee aptaria tolimesnę 
dienos užsiėmimų programą. Popiet at
vyksta “gyvačių prižiūrėtojas” su savo 
gyvulėlių rinkiniu. Jaudinantis patyrimas, 
kai leidžiamama paliesti kai kurių šliužų 
kūnus. Visa stovykla švenčia Gedimino 
Saukos gimtadienį, gardžiuojamasi virtuvės 
šefo šiai progai iškeptu pyragu, o po 
triukšmingų “Ilgiausių metų”, dar pasi
linksminama prie “Disco”. Nuvargę sto
vyklautojai krenta į savo lovas naktiniam 
poilsiui laukdami sekančios dienos. Nak
tinė sargyba paprastai yra labai nuobodi 
bet išsiblaškymą suteikia posumų šeimy
nėlė, atkeliavusi į virtuvę paieškoti maisto. 
Jei būsi labai tylus, tai galėsi juos net iš 

rankos pavaišinti. Jei netiki, paklausk 
Vilijos Jurkšaitytės ir Elizabeth Soulos.

Trečiadienis, sausio 9. Apsiniaukę, bet 
temperatūra aukšta, tikimasi sieks iki 30 
laipsnių šilumos. Stovykla paskirstoma į 
penkių žmonių grupeles, joms vadovauti 
atseit būti “kapitonais”, išrenkami: Daniel 
Šepokas (mėlyna grupė), Jonathan Lee 
(violetinė), Alexander Karp (geltona) ir 
Rimas Kazokas (raudona). Visi dienos 
užsiėmimai - tai lyg miniatiūrinė skautų 
olimpiada - kelionė su kompasu, žaidimai 
vandenyje ir “galvos sukimas”. Raudon
šlipsiai tuo metu užsiėmę fiziniu lavinimu 
- sportu, kaip orasvaidžiu, aplinksvaidžiu 
(savos rūšies softball), kriketu ir šiaip 
taškantis vandenyje. Priešpiet, kaip ir kiek
vieną dieną, tiek vyriškos, tiek moteriškos 
giminės stovyklautojai mokosi dainų - jas 
praveda Virginija Cox, Audrutė Markows
kei Kristina Rupšienė ir... Kajus Kazokas.

Tęsinys sekančiame MP numeryje.

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Pas Sydnėjaus sodybiečius,
Išvaduotą Dulkę Pijų, 
Į jo pagerbimo pietus, 
Veža Moterų Draugiją;
Štai prie vartų atsirado, 
Mašinėlių kavalkada.

Kiek čia kieme ir balkone, 
Pasipuošusių tautiečių, 
Vaišins Pijų jie maloniai, 
Bulvių blynais ir varškėčiais; 
Su poniomis dar prieš puotą, 
Dulkė bus fotografuotas.

Pįjus niekad nepažino,
Tiek gerų-naujų kaimynų -
Prisispyrę jį vaišino,
Vis užpildami Džim Bymo; (Jim Beam)
Dulkė didžiai pradrąsėjęs,
Ilgą prakalbą išdėjo...

Gan ilgai tęsėsi pietūs, 
Pijus būt’ persivaišinęs, 
Bet čia esanti Loreta, 
Nuvedė jį į mašiną - 
Parvežus į butą savo, 
Glostė Dulkę ir bučiavo!

_________ Stasio Moutvido eilės ir piešiniui 
Mūsų Pastogė Nr. 4, 2002.01.28, psl. 5

5



Kas-
Antanas 
Laukaitis

Diena stovykloje
Negalėdamas visą laiką būti ir vūėjauti 

Sydnėjaus skautų stovykloje, nuvažiavau į 
ją paskutinę uždarymo dieną pažiūrėti, 
kaip stovyklauja mano anūkės, o svar
biausia - pamatyti, kaip sekasi mane pa- 
keitusiems virėjams Romui Kalėdai ir 
Antanui Mikutavičiui Atrodo viskas ėjosi 
S nes pats virtuvės šefas - Viktoras 

is - buvo jais patenkintas ir pasiūlė 
paragauti jų pagamintos bulvių košės, kuri 
tikrai buvo skani

Šį kartą stovykla, palyginus su pernykšte 
rajonine, buvo daug mažesnė ir stovyklavo, 
įskaitant vadovus, apie 60 skautų. (Aš 
manau, kad apie pačią skautų stovyklą 
vėliau parašys kas nors iš joje stovykla
vusių). Kiek klausiau skautų - didesnių ir 
mažųjų-visi buvo labai patenkinti Atrodo, 
kad stovyklos Sydnėjuje darosi labai

Jaunieji skautai klausosi gefcėtojų patarimų.

kur - kaip?
populiarios, nes ne viena geltonšlipsė 
specialiai į stovyklą atskrido iš Geelongo, 
o vienas skautas vytis - iš Melbourne. 
Puiku. Kaip visą savaitę, taip ir šią 
paskutinę dieną programa buvo įvairi Ryte 
mankštos, vėliau sportas, visokiausi užsi
ėmimai, dainos, pasiruošimas paskutiniam 
laužui ir visa kita. Labai įdomūs buvo šią 
dieną pravesti ”commandos” specialių 
karių treniruojami pratimai Ir tai turėjo 
atlikti visi skautai, tik mažiesiems buvo 
mažesni reikalavimai Laimingai pasibaigė 
skautų vyčio vadovo Kajaus Kazoko pa
rodymas skautams, kaip reikia nuo aukštu
mos nusileisti virve į apačią. Nežinau, kas 
čia buvo kaltas: ar šefo Viktoro per daug 
geras maistas, ar kas kita, bet Kajui 
leidžiantis žemyn, trūko virvė ir jis nukrito 
ant žemės, o visa laiminga nelaimė buvo 
ta, kad prie virvės pririšta geležis krisdama 
pataikė į galvą visai netoli smilkinio. Pra
kūrimas buvo nemažas, bet skautas vytis ir 
dar vadas tuoj pat atsigavo ū sėkmingai 
pravedė tolimesnius pratimus.

Fb gražaus paskutinio vėliavos nulei
dimo, kurio metu su išeiginėmis uniformo
mis išsirikiavo visi stovyklos skautai, atskirų 
skilčių ir grupių vadovai atidavė savo rapor
tus stovyklos adjutantei Kristinai Rupšie
nei, kuri bendrą raportą perdavė stovykos 
vadovei Dainai ŠHterytei ir jos padėjėjui Je
ronimui BelkuL Stovyklos vadovė pranešė, 
kad išlaikę egzaminus keli jaunieji skautai 
gavo pakėlimus ū kitų spalvų “šlipsus”. Nu
leidžiant vėliavą visi sugiedojo Lietuvos 
Himną. Vakare įvyko paskutinis stovyklos 
laužas. Negalint uždegti tikro ugninio lau
žo, buvo pasitenkinta iš lempučių padarytu 
mažuoju laužu Jaunieji skautukai, norėdami, 
kad laužas, nors ū iš lempučių, turėtų dū
melius, prieš pat laužo pradžią pasiėmė po 
krūmo šaką, pradėjo kelti S seno ugninio 
laužo dulkes. Greit oras atrodė kaip pilnas 
dūmų, tačiau vadovams tokie “dūmai” ne
patiko ir laužas buvo perkeltas į kitą vietą, 
o “dūmų” sukėlėjai dar spėjo apsiprausti.

Laužo programa buvo įdomi Patys ma
žieji stengėsi kuo geriau pasirodyti. Dviejų 
pusseserių linksma ir pačių sukurta daina 
bei artistiškas jų pasirodymas buvo visų pri
imtas garsiais plojimais ir gražiu skautišku 
šūkiu. Programa baigėsi visiems ratu su
stojus ir giedant “Ateina naktis”.

šių metų stovykla, nors ir mažesnė, bai
gėsi labai gražiai. Stovyklavę joje buvo 
tikrai patenkinti, nors dalis skautų gal ir 
pabijojo aplinkui siaučiančių gaisrų ir joje 
nedalyvavo. Reikia pasidžiaugti, kad mūsų 
skautai taip gražiai veikia ir vis daugiau 
pritraukia jaunųjų net iš mišrių šeimų.

Kvietimas į Australiją
Lietuvoje labai garsėja vaikų muzikinis 

kolektyvas “Saulės vaikai”, susidedantis iš 
13 vaikų. Jam vadovauja Jūratė Miliaus
kaitė. Šis vaikų kolektyvas turi labai stiprią 
choreografiją, daug koncertinių rūbų ir yra 
įdomiai teatralizuotas. Prieš šventes Kaune 
pasirodė jų antrasis albumas ū kompaktinė 
plokštelė “Australija”. Pačiame albume yra 
16 dainų. Muzika gana sunki ir sudėtinga, 
bet vaikiško pobūdžio. Albumo “Australi
ja” viršelis dekoruotas autentiškais Austra

lijos aborigenų hieroglifais, kuriuos vadovė 
ir kostiumų dizainerė Diana Rūta Stanke
vičienė rado bibliotekoje. Piešiniai yra ne 
tik ant plokštelės, bet ir ant vaikų - dai
nininkų rūbelių, kur vaizduojamas abori
genų gyvenimas. Vadovė vaikų buvo pa
klausta, kodėl savo tituline daina pasirinko 
Australiją, o ne Ameriką ar kurią kitą šalį? 
Nors nė vienas vaikų dar nėra buvę Aus
tralijoje, bet visų jų didžiausia svajonė yra 
pamatyti šį Kengūrų kraštą. Vaikai labai 
sėkmingai važinėja po tarptautinius fes
tivalius, dalyvauja konkursuose, tad gal 
vieną dieną jų svajonė pamatyti Australiją 
ir išsipildys. “Saulės vaikai” paskelbė kon
kursą, kuriame yra klausimai apie Austra
liją, jos vaizdus, gyvūniją ir kita. Tai paska
tins jaunimą daugiau susipažinti su Austra
lija. Laimėjimas - jų plokštelės.

Pypkiavimo varžybos
Prieš Kalėdas Kaune įvyko tradicinis 

pypkes rūkančiųjų suvažiavimas. Jo metu 
vyko varžybos: kas ilgiau rūkys pypkę? Virš 
50 dalyvių iš Lietuvos ir Latvijos dalyvavo 
šiose varžybose, tarp jų viena moteris, 
Alytaus čempionė 27 metų Živilė Permi- 
nienė, kuri sakė, kad pypkę pradėjo rūkyti 
prieš dvejus metus, nors jos vyras pypkę 
rūkė jau seniau. Padovanojęs jai pypkę, 
vyras išmokė ją ir pypkiauti. Prieš varžybas 
visiems dalyviams yra suteikiamos vienodos 
sąlygos- identiškos pypkės, 3 gramai tokio 
pat tabako, 2 degtukai ir kūnštukas. Pypkes 
iš kriaušės medžio pagamino Lietuvos 
meistras ALukošius. Pirmasis dalyvis iš 
varžybų pasitraukė po 15 min., o dar trys 
dalyviai nustojo po pusvalandžio. Lai
mėtoju tapo vilnietis Saulius Grinius, pypkę 
išrūkęs 1 vai 43 min. ir tik 4 min. atsilikęs 
nuo Lietuvos rekordo. Jis laimėjo ir pini
ginę premiją. Kiekvienas pypkės rūkytojas 
turi savo rūkymo metodą ir, paėmęs tabaką 
į rankas, žino ką su juo reikia daryti, kaip 
jį susmulkinti, ar kietokai prikimšti. Kiek
vieno pypkės rūkytojo svajonė yra įsigyti 
“Dunhill” pypkę, tačiau ne visi tai gali 
padaryti, nes Lietuvoje ji kainuoja 3000litų, 
o nuo pypkės priklauso ir dūmo skonis.

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

T^smys, pradSaMP Ne 1 (2091)

Dėl stovyklos pletkų apie mane ir 
Darių, mama nesutiko manęs išleisti. “TU 
padarei sau ir mums gėdą. Aš dabar turiu 
tavęs gėdintis. Ne, tu nevažiuosi ten.” “Bet 
aš nieko nepadariau, dėl ko tu turėtum 
gėdytis.” “Nesiginčyk su manim. Tb esi 
negera ir išdykusi.” “Kodėl tu tiki stovyklos 
pletkais, o ne manim?” “Ale, nemeluok 
Thvo akyse stovi dideli kabliai.” “Ta sena 
ragana Gėlytė melu užnuodijo tave,”- 
sumurmėjau piktai “Ka tu sakei? Užtenka 
man tavo ginčų...” - užriko ji ant manęs. 
Pamačiusi tėvą nusiimant diržą, išbėgau į 
lanką

Tą dieną paskelbiau karą visam pa
sauliui, negrįždama namo iki vėlaus vakaro. 
“Kurtu vaBtiojais per dieną? Tb mums keli 
rūpestį nuo pat savo gimimo dienos. Tb esi 
atsigimus į Marę (tėvo vyriausią seserį),”- 
vos įėjus į kambarį, mama vėl užriko ant 
manęs.

Aš buvau bebėganti laukan, kai tėvas 
įėjo į vidų. Aplenkdama jį nuslinkau į 
miegamą ir, net nenusirengus, palindau po 
kaldra. Ten viriau pykčiu, nes jaučiaus be 
reikalo nuskriausta. Kodėl taip yra, kad aš 
esu tik viena, kuri apsigimiau bloga kaip 
teta Marė, mamos didžiausias priešas? Ir 
kodėl mano brolis ir sesuo yra tokie geri, 
kaip jos sesuo Lina? Mano širdis ilgėjosi 
mamos meilės, bet aš jau seniai žinojau, 
kad nebuvau jos verta. Jos akyse buvau 
tokia pat niekam tikus, kaip tėvo sesuo.

Kitą rytą aš vėl jos maldavau. “Mama... 
Tbj stovykloj nebus jokių berniukų... Tik
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mergaitės... Aš pasižadu būti labai gera...” 
“Hm... Leisk man pagalvoti... Tūriu pasi
tarti su tėvu.” Tą vakarą aš tol maldavau 
tėvo, kol jis sutiko.

Skautės šitoje stovykloje buvo pabė
gėlės kaip ir aš, tik kitų tautybių. Mes visos 
kalbėjom vokiškai, maistas buvo geras ir 
jo buvo pakankamai Anglų skautės pra- 

pat išmokom dainuoti įvairių kraštų dai
nas. Stovyklos vadovės buvo nustebusios 
manim, kai aš joms parodžiau, kaip galima 
austi juostas be staklių. Jos net prašė ma
nęs, kad aš išmokinčiau austi jas ir kitas 
skautes šitoj stovykloj. Mano mokinėms 
buvo išduoti net audėjos specialybės ženk
leliai Pasijutau labai svarbi

Draugystė su anglėm vadovėm pamažu 
didėjo. O kai jos man pasiūlė pasilikti dar 
porai savaičių, kaip jų padėjėja, aš didžia- 
vaus ir troškau, kad ta senmergė Gėlytė 
dabar galėtų mane pamatyti

Nuo pat karo pabaigos iki dabar pa
bėgėliai gyvendami DP stovyklose, sielo
josi dėl savo ir vaikų ateities. Dauguma jų 
neturėjo ką veikti per dienas ir darėsi vis 
neramesni Ėjo daug ginčų, kurie dažnai 
baigdavosi nesusipratimais dėl įvairių 
apkalbėjimų. Mūsų lietuvių bendruomenė 
taip pat susiskaldę į grupes. Kai kurie 
palaikė buvusį ministerį ir jo brolį, o kiti 
prisišliejo prie katalikų parapijos šulų. Tbo 
tarpi tokie žmonės kaip mano tėvai, lai-

Vieną vakarą tėvas grįžo iš darbo 
susirūpinęs. “Motin, stovyklos komendan
tas atiduoda vokiečiams dalį namų. Taigi, 
kai kurie iš mūsų turės keltis į kitą sto

vyklą.” “Aš tikiuosi, kad nebūsim vieni iš 
tų, kuriems reikės kraustytis,” - bobutė, 
kaip visada, numatė ateitį. “O, Dieve—”- 
mama stvėrėsi už galvos. “O kur yra ta kita 
stovykla?” “Niekas dar nežino. Visi, su 
kuriais aš kalbėjau, yra pasimetę, nes nie
kas nenori keltis iš čia,” - atsakė tėvas, 
krapštydamas savo pliką galvą. “Gal tai tik 
gandai?” “Ne, bobute, Lietuvių komitetui 
jau yra įsakyta ištuštinti tam tikrą skaičių 
namų.”

Keletui dienų praėjus, buvo iškabinti są
rašai žmonių, kurie bus perkelti į kitą 
stovyklą. Mūsų pavardė buvo tarp jų. 
“Kodėl mes turim kraustytis? Man patinka 
čia gyventi. O kaip bus su mano mokykla? ”- 
klausinėjau mamą, sekiodama iš paskos. 
“Nustok mane erzinus. Dabar jau tikrai 
turėtum suprasti, kad mes esam pabėgėliai 
ir neturim balso šituose sprendimuose,” - 
atsakė ji, pažiūrėdama į mane liūdnom 
akim. “O gal tu žinai, bobute, kodėl mūris 
reikia keltis?” “Ne, bet pastebėjau, kad 
dauguma sąrašuose yra tie, kurie palaiko 
katalikų pusę.” "Tikrai tavo teisybė, bobu
te. Mūsų bendruomenė yra ministerio ir 
jo brolio rankose,” - sumurmėjo mama 
panosėje.

Tą vakarą tėvas grįžo namo labai 
piktas. “Kas yra su tavim? Kodėl tu toks 
suirzęs?” “Suirzęs? Na, ką tu galvoji? Negi 
dar nežinai, kaip jie sudarė tą sąrašą?”- 
tėvas užrėkė piktai, suspaudamas kumš
čius. “Ne, man jau nusibodo spėlioti,” - ji 
ūgį piktai atrėžė jam. “Nesiginčyk su ma
nim... Čia ne nuo manęs pareina... Geriau 
duok valgyti.” “Tada sėskis,” - sumurmėjo, 
pakišdama jam po nosim lėkštę sriubos.

Visiems nutilus, kambaryje jautėsi 
įtampa. Kurį laiką klausiausi tėvo šliur- 
piant sriubą, spėliodama, kas darysis toliau.

“Tik pamanyk... Žmonės stovykloje kalba, 
kad šitas ministerio ir jo brolio komitetas 
nori sukurti pavyzdingą stovyklą, kuri at
stovautų lietuvius pabėgėlius. He, kurie 
nėra tituluoti arba nėra menininkai, artis
tai, dainininkai, arba neparėmė jų valdžios, 
bus iškelti iš čia.” “Mano buvo teisybė, ar 
ne?”-Įsikišo bobutė. “Kai pagalvoju, man 
darosi koktu. Ką jie atstovaus? Tik ne mus, 
ūkininkus Tikrai ne O juk mes uždirbom 
kraštui duoną. Mes išlaikėm Lietuvą, o ne 
tie mandri miesto ponaičiukai: ministerial, 
valdininkėliai, artistai ir panašūs,” - aš 
nustebau išgirdus mamą šėlstant, ries ji 
visada mane mokindavo rodyti jiems 
pagarbą

Mūsų nauja stovykla buvo dideliam 
mieste, trijų aukštų kareivinėse. Ten tėvui 
buvo uždrausta atsivežti arklius. Jis turėjo 
greitai apsispręsti, ką su jais daryti. “Kas 
atsitiks su mano arkliais?” - dūsavo tėvas, 
žiūrėdamas į tolį. Palikti juos čia, jam buvo 
lyg nutraukti paskutinį ryšį su savo iš tėvų 
paveldėtu ūkiu, kur jo protėviai nenuūs- 
dami liejo prakaitą Mano tėvai jaudinosi, 
nežinodami, ką daryti. Tie gyvuliai buvo lyg 
dalis mūsų šeimos. Jie buvo mūsų gelbė
tojai, kurie tempė mus iš paskutiniųjų per 
zvimbiančias kulkas ū mūšius, išgelbėdami 
mus nuo mirties. “Mes turim jiems surasti 
gerus šeimininkus,” - girdėjau su geliančia 
širdimi kalbant tėvą “Tik nepamiršk pa
prašyti už juos nors po kelias markes, nes 
mums bus reikalingas kiekvienas pfenigis, 
kad galėtume sumokėti advokatui už atsto
vavimą teisme,” - priminė jam mano 
praktiška mama.

Kai atėjo laikas perduoti arklius vo
kiečių ūkininkui, stebėjau tėvą kinkant juos 
į vežimą paskutinį kartą

(Bus dangau)
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In memariam
Atsisveikinant su Antanu Šutu

Nepareis, nebegrįš, neįeis pro duris 

Nors iš skausmo ir plyštų širdis,

Amžinybės tyloj jis ilsėsis ramus, 

Tik sapne kai kada aplankys.

Gruodžio 29 d. Sydnėjuje mirė 102-jų Australiją.
metų sulaukęs Antanas Šutas. Dar tik prieš 
pora savaičių šį garbingu jubiliejų šeimoje 
atšventęs Antanas jautėsi stiprus ir apie 
mirti dar nei jis, nei artimieji negalvojo. Net 
ir paskutinėmis savo gyvenimo dienomis, 
kai greitoji pagalba atvažiavo sveikatos 
patikrinimui jo nuvežti į ligoninę, jis visai 
nenorėjo ten važiuoti Net ligoninėje, pora 
dienų prieš mirtį, jis prašė sūnaus Valiaus, 
kad jį vežtų į namus, nes jis gerai jaučiasi ir 
jam nėra čia kas daryti. Tačiau daktarai jo 
jau neišleido,ir po dienos, sutrikus vidaus 
organams, jis ramiai atsisveikino su šiuo 
pasauliu.

Kiek žinau, Antanas Šutas buvo vie
nintelis lietuvis vyras Australijoje sulau
kęs garbingo 100 metų. Šia proga jį 
pasveikino karalienė Elizabeta II-oji, 
Australijos Ministras Pirmininkas, o Lie
tuvos Vyriausybės vardu - Garbės gene
ralinis konsulas.

Velionis Antanas gimė Rusijoje, į kurią 
jų šeima buvo ištremta prieš Pirmąjį pa
saulinį karą. Čia jie gyveno kartu su 
anksčiau (po lg63-jų metų sukilimo) 
ištremtais lietuviais, kurie Sibire sudarė net 
penkis kaimus. Gyvenimo sąlygos buvo 
labai sunkios. Per I-ąjį pasaulinį karą 
Antano tėvas buvo paimtas į rusų kariuo
menę, o jis su mama išlaikė visą šeimą. Iš 
viso jų buvo keturi broliai ir trys seserys. 
Dabar gyva yra likusi tik viena sesuo Viera, 
gyvenenti Amerikoje. Į Lietuvą Antanas su 

šeima grįžo 1922 m., apsigyveno Šiauliuose 
ir pradėjo dirbti policijoje. Artėjant į 
Lietuvą komunistams, 1944 m Antanas su 
žmona ir trimis sūnumis pasitraukė į 
Vokietiją, iš kurios 1948 m. išvyko į 

Čia Bathursto pereinamoje 
stovykloje ilgus metus dirbo vairuotoju. 
Vėliau visa šeima persikėlė gyventi į 
Sydnėjų. Sūnus Mykolas buvo paskirtas 
dirbti į raketų bandymo vietovę 
Woomeroje. Šutų šeima buvo viena iš 
pirmųjų, įsigijusi gražų namą Dulwich Hill 
priemiestyje, kur Antanas ir gyveno iki pat 
mirties. Jie taip pat buvo vieni iš pirmųjų, 
įsigiję naują australišką automobilį 
“Holden”, su kuriuo tėvas labai dažnai ir 
mus, krepšininkus, vežiodavo į rungtynes. 
1953 m jis mus vežė į Geelong’ą, kur vyko 
III-osios Australijos Lietuvių Sporto 
Šventės. Ten “Kovas” pirmą kartą iškovojo 
I-ą vietą. Komandos kapitonu tuomet buvo 
Antano sūnus Vytautas - vienas iš geriausių 
to meto Australijos krepšininkų.

Antanas Šutas, kaip ir visa jo šeima, o 
taip pat ir brolio šeima Geelong’e, buvo ir 
yra labai gerai žinomi visoje Australijoje. 
Antano namų durys visiems visuomet 
būdavo atviros ir labai svetingos, ypač mūsų 
sportininkams. Jis pats visą laiką buvo 
didelis sporto rėmėjas ir patriotas lietuvis, 
išauginęs šeimą lietuviškoje dvasioje. Jis 
buvo mūsų Bendruomenės narys, Sydnė
jaus Lietuvių Klubo ir Sydnėjaus pensi
ninkų klubo narys, didelis “Kovo” rėmėjas 
ir ilgametis “Mūsų Pastogės” skaitytojas.

Paskutinis atsisveikinimas su Antanu 
prasidėjo įprastinėje bažnyčioje Udcom- 
bėje. GeduKųgąs pamaldas ir gražų pamoks
lą pasakė dabartinis šios parapijos australas

Antanas Šutas per paskutinį savo gimtadieni.

klebonas. Pamaldų maldas skaitė sūnus 
Valius ir mūsų parapijos vadovė Danutė 
Ankienė. Vargonais grojo ir giedojo Anta
nas Kramilius.

Atsisveikinant, Antano Šuto gyvenimą 
ir darbus apžvelgė iš Geelong’o atvykęs 
Stasys Šutas. Taip pat atsisveikinti su dėde 
buvo atvykęs ir brolėnas Eimutis su šeima. 
Pamaldų vyną su vandeniu prie altoriaus 
atnešė iš Gosfordo atvykęs sūnėnas Algis 
Šutas su sūnumi

Vėliau paskutinis atsisveikinimas buvo 
lietuvių kapinių skyriuje, kur, sugiedojus 
“Marija, Marija” ir Lietuvos Himną, 
Velionis atgulė šalia anksčiau mirusios 
žmonos. Tiek bažnyčioje, tiek ir kapuose 

susirinko nemažas būrys Antano draugų ir 
artimųjų. Palydėjus Antaną Anapiliu, 
šermenų pietūs vyko Lietuvių Klube, kur 
paskutinį kartą labai gražiais žodžiais ir 
atsiminimais buvo atsisveikinta su šiuo 
šimtamečiu Lietuvos ąžuolu.

Ilsėkis ramybėje, mielas Antanai Pra
dėjęs nuo Sibiro, Lietuvos, Vokietijos, Iii 
sau amžinąją poilsio vietą radai šioje 
tolimoje, bet draugiškoje ir svetingoje 
Australijos žemėje. Mano nuoširdi ir gili 
užuojauta Tavo sūnaus, brolių ir visų arti
mųjų šeimoms. Tavo gražus atminimas dar 
ilgai bus mums nepamirštamas.

Antanas Laukaitis

Vėlių varteliai...
Atkelta iš 3 psL
moję. 1940 m baigęs Jėzuitų gimnaziją, 
daugiau polinkių rodė sportui bei mechanikai 
nei menui Vis dėlto, 1942m įstojo į Vilniaus 
Meno Akademijos Skulptūros skyrių. 1944m. 
pasitraukė į Vakarus ir po karo lankė Mūn- 
chcno meno mokyklą. 1948 m atvyko į Aus
traliją ir dvejų metų darbo sutartį atliko 
Vakarų Australijoje kirsdamas mišką Vėliau 
persikėlė į Melboumą susitiko su Teisučiu 
Zikaru, įsijungė į australų meno draugijas, kur 
rado daugiau europiečių pabėgėlių Stebė
dami savo aplinkoje skulptūros paskirtį kuri 
ribojosi tik monumentaliąją viešąją pamink
line skulptūra, jie, pabėgėliai skulptoriai nu
sprendė “priartinti meną prie žmonių”, ir 1960 
m įkūrė “Centre Five” grupę. Jų tikslas buvo 
išplėsti skulptūros ribas ir supažindinti visos 
Viktorijos piliečius su “kamerine” skulptūra, 
tokia, kuria galima ir savus namus papuošti 
Ir šie, naujai atvykę pabėgėlių skulptorių gru
pės nariai, šoko apaštalauti. Pirmiausia krei
pėsi į Architektūros fakultetą prašydami 
dėstytojų atkreipti didesnį dėmesį į skulptūros 
rolę architektūroje, kreipėsi į architektus, 
siūlydami savo kūrybą įjungti į jų projektuoja
mus pastatus, ragino švietimo įstaigas rengti 
skulptūros parodas, konkursus, o mecenatus 
- atidaryti pinigines. Kreipėsi ir į plačiąją 
visuomenę, skaitydami paskaitas, demons
truodami skulptūros kūrimo eigą rodydami 
skaidres. Thigį įvyko “tyli revoliucija” Mel- 
boumo meno pasaulyje, pasiekusi labai gerų 
rezultatų.

Netrukus abu - Jomantas ir Zikaras bu
vo pakviesti dėstytojais į Royal Melbourne 
Institute of Technology, kur vėliau Jomantas 
tapo Skulptūros skyriaus vadovu ir tose 
pareigose dirbo iki pat pensijos (1987).

Skulptūros kūrimas bet kokioj medžiagoj 
reikalauja žymiai daugiau laiko ir finansinių 
išteklių, negu tapyba ar grafiką Be to, skulp
tūroje labai sunkūs, bet dažniausiai ir visai 
neįmanomi pataisymai Nežiūrint to, Vincas

VJomantas AMŽINAS JŪREIVIS, 1976.

Jomantas buvo surengęs apie 10 individualių 
parodų, dalyvavęs virš 30 prestižinių parodų 
ir laimėjęs keletą stambių prizų.

Su Vinco Jomanto mirtinu nutrūko ir

paliko didžiulį turtą ir būtų didelė laimė 
Lietuvai jei nors keletas jo darbų pakliūtų į 
Vilnių, į miestą nuo kurio prasidėjo visa 
Jomanto meninė kelionė.

Lietuvių bendruomenė liūdi netekusi savo 
talentingo sūnaus ir reiškia jo žmonai Laimai 
gilią užuojautą Genovaitė Kazokienė

ALB Sydnėjaus Apylinkės 2002 m.
Renginių Kalendorius

VASARIS
Vasario 3 d. Bibliotekos Bičiulių Būrelio popietė
Vasario 14 d. Klubo renginys - Valentino diena
Vasario 16 d. Vėliavos pakėlimas, 12 vai
Vasario 17 d. Vasario Šešioliktosios minėjimas
Vasario 24 d. Juokų popietė, 2 vaL p.p.

KOVAS
Kovo 3 d. LKKD - Kaziuko mugė
Kovo 9 d. Klubo renginys
Kovo 16 d. “Kovo” metinis susirinkimas

BALANDIS
Balandžio 7 d. Skautų Atvelykis

GEGUŽĖ
Gegužės 5 d. 1 vaL Motinos Diena; 2 vai. FLB baleto filmai
Gegužės 11d. “Kovo” metinis balius
Gegužės 19 d. SMD sveikatos popietė
Gegužės 26 d. Bibliotekos Bičiulių Būrelio renginys

BIRŽELIS
Birželio 16 d. Birželio 14 minėjimas

LIEPA
Liepos 7 d. Karaliaus Mindaugo Diena

RUGPJŪTIS
Rugpjūčio 25 d. Bibliotekos Bičiulių Būrelio renginys

RUGSĖJIS
Rugsėjo 15 d. SMD metinis susirinkimas
Rugsėjo 22 d. LKKD kultūrinė popietė
Rugsėjo 29 d. ALB Synėjaus Apylinkės metinis susirinkimas

SPALIS
Spalio 20 d. SMD 50 metų jubiliejus

LAPKRITIS
Lapkričio 10 d. “Sūkurio” koncertas
Lapkričio 17 d. Spaudos Sąjungos popietė
Lapkričio 24 d. Kariuomenės Šventė

GRUODIS
Gruodžio 8 d. Skautų Kalėdinis pobūvis

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba
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Vasario 16-osios minėjimas Melbourne
Nepriklausomybės Šventės minėjimas įvyks vasario 17 dieną, sekmadienį, 

sekančia tvarka:
11 vaL - iškilmingos šv. Mišios šv. Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje.
Organizacijos kviečiamos dalyvauti organizuotai su vėliavomis.
130 vaL - Melbourne Lietuvių Klubo Koncertų salėje minėjimas su meni
ne programa.

Visus kviečiame kuo skaitlingiau dalyvauti
ALB Melbourno Apylinkės Valdyba

Vasario 16-tos minėjimas Sydnėjuje
įvyks sekmadienį, vasario 17 <L

Kviečiame dalyvauti su visa šeima. Bus įdomi ir linksma šventė, kuri patiks 
ir jauniems ir seniems. Ši Vasario Šešioliktosios šventė turės temą:

“Lietuvos pasiekimai per paskutinius dešimt metų”.
Ypatingas dėmesys bus kreipiamas į mūsų bendruomenės jaunuolius ir 

lietuvišką jaunimą apskritai
Minėjimas prasidės šv. Mišiomis ir po to vyks Sydnėjaus Lietuvių Klube 

Bankstown’e nuo 1 vai p.p. Smulkiau apie minėjmą bus pranešta vėliau.
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba kviečia visas Sydnėjaus lietuvių organizacijas 

prisidėti prie šio linksmo 2002-tųjų Vasario 16-tos šventės minėjimo.
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

10.00 vai ryto

11.00 vaL ryto

1.30 vaL p. p.

Nepriklausomybės Šventė Adelaidėje 
sekmadienį, vasario 17 dieną, vyks sekančia tvarka: 

Vėliavų pakėlimas Lietuvių Namuose 
Lietuvių Katalikų Centre 
Pamaldos Šv. Kazimiero bažnyčioje 
Organizacijos yra prašomos dalyvauti su vėliavomis 
Minėjimas Lietuvių Namuose. Programoje:

Bruno Krumins (Lieutenant Governor of South 
Australia) paskaita 
Meninę dalį atlieka choras “Lituania” 
Pasirodo tautinių šokių grupė

Po programos, vėliavų nuleidimas Lietuvių Namų sodelyje. Vėliavų pakėlimą 
ir nuleidimą praveda LKVS Ramovė. Tautiečiai yra kviečiami kuo skaitlingiau 
dalyvauti minėjime. ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, B ANKSTOWN NSW 2200

Tel.: (02) 9708 1414 Fax.: (02) 9796 4962
www.lithuanianclub.org.au

DARBO VALANDOS: 
Savaitės dienomis nuo 5.00 vai. 

Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai. 
Antradieniais uždaryta.

Kiekvieną sekmadienį nuo 3.00 iki 4.00 vai. bus rodomi 
lietuviški filmai. Kitu laiku gros šiuolaikinė nuzika: 

tiek lietuviška, tiek moderni angliška.

Visus Sydnėjaus lietuvius raginame tapti Klubo nariais. Jei jau 
esate Klubo nariai - nepamirškite susimokėti nario mokestį.

Per organizuotus renginius trauksime laimingo nario numerį. 
Premija - $ 100. Nariai gaus sveikinimus gimtadienio proga su $10 
vertės bilietu gėrimams Lietuvių Klubo bare.

Nuo šių metų pradžios laikraštyje skelbsime visus naujai 
įstojusius ar atsinaujinusius narius.

Mes turime tik tai, ką patys sukuriame. Tad ir kurkime ben
dromis jėgomis vienas kitą pagirdami ir padėdami. Mūsų tik saujelė 
šiame dideliame žemyne. Nepasimeskime, burkimės, kurkime, džiau
kimės ir Budėkime kartu. Tepadeda mums visagalis Viešpats.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Dėmesio — visi į talką
Vasario 9 dieną visus savanorius, mylinčius lietuvių kalbą, maloniai 

kviečiame į talką, kuri įvyks 11 vai. ryto Lietuvių Klube Bankstowne.
Plausime langus, dažysime, tvarkysime savo Klubą.

Sekmadienį, vasario 24 <L, 2 vaL po pietų Bankstowno Lietuvių Klube
6us ko i)ar nekuDO

Visą popietę — tik juokai!
anekdotai, satyros ir muzikiniai intarpai

Juoksitės iki ašarų! Įėjimas - $10. 
Loterijoje - 3 vertingi paveikslai

(Leekos Kraucevičiūtės, Stasio Montvido ir Leono Urbono)
Pelnas skiriamas Australijos Lietuvių Fondui. Lauksime visų. Rengėjai

Kviečiame į r : |

j Užgavėnių Kaukių popiete*, j
sekmadienį, vasario 24 d., 130 vai. po pietų ,

Melbourno Lietuvių Namuose 
Įėjimas - $7 arba kaukė ir $5. Vaikams iki 16 m. - veltui. «

Melbourno Entuziastės I

Vasario 14 <L (ketvirtadienį) 730 vaL p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klube 
visus viengungius ir poruotus maloniai kviečiame į 

šv. Valentino dieną 
EGZOTINĖJE PROGRAMOJE:

Dėmesio “Dainos” choristams
Repeticijos prasidės penktadienį, vasario 8 dieną, 730vaL po pietų Sydnėjaus 

Lietuvių Klube Bankstown’e. Kviečiame gausiai susirinkti. Laukiame atvykstant 
ir naujų choristų. Choro “Daina” Valdyba

1. Vyrų ir moterų striptizas.
2. Konkursai: tekilos gėrimo, ilgiausio ir trumpiausio pasibu
čiavimo, meiliausio anoniminio pasveikinimo.
3. Būrėjos (čigonės) iš kortų skaitys ateitį, pranašai iš delno 
pasakys apie tolesnį gyvenimą.
4. Masažistai konkurso laimėtojams darys masažus.
5. Muzika, šokiai.
6. Dovanos, gėlės, nuostabi nuotaika. Netgi viengungiams
antra pusė - (99.9%) garantuota. 

Įėjimas - $7 ☆ ☆ ty ☆ ☆

Sekmadienį, vasario 3 dieną, 2 vai. po pietų Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
Bibliotekos Bičiulių Būrelis kviečia susipažinti su neseniai Lietuvoje išleista 

rašytojo JllTglO JlHlUViciclUS knyga TADA IR MES 
PROGRAMOJE: Autoriaus žodis

Poetas Juozas Almis Jūragįs apie J. Janavičių 
Isokia Poželaitė-Davis AM “Laiškai iš Australijos” 
Skaitymai iš pristatomos knygos

Australijos Liet. Jaunimo Sąjungos 

Metinis susirinkimas 2001 
AUS kviečia visus į Jaunimo Sąjungos 
metinį susirinkimą, kuris įvyks pirmadienį, 
vasario 11 dieną, 730vaL po pietų Jaunimo 
Kambaryje, Melbourne Lietuvių Namuo
se, 44 Errol Street, North Melbourne.

ALJS invites all to 
attend the 2001 
AGM on Monday 
11 th February
2002 at 730 pm 

at Lithuanian House Melbourne.

Ieško giminių:
Vyšniauskų šeima iš Krašauskų kai

mo, Gražiškių valsčiaus, Vilkaviškio aps
krities apie 1886 m. emigravo į Ameriką, 
o apie 1908 metus atvyko į Šventąją Že
mę. Kurį laiką šeima, kurioje buvo 4 sūnūs 
ir 5 dukterys, gyveno Palestinoje.

Vyšniauskų šeimos palikuonių ieško 
tech, moksl. daktaras Valentinas Pijus 
Vyšniauskas. Rašyti adresu:

V.P. Vyšniauskas
Miltupio 15
3016 Kaunas, Lithuania.
Tel. / Fax: +370 7 383 596
Mob. tel.:+370 81 60472

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tinklapis: www.users.bigpond.com/rnpastoge
Redaktorė Dalia Donielienė

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

leidėjų nuomone
Prenumerata metams $55. Užsienyje oro paštu - $130.00. N.Zelandijoje oro paštu $105.00. 

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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