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Melboumo jaunimas įžengia į 2002-uosius

Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga (ALJS) kartu su savo draugais Naujus Metus 
iko Melbourne Lietuvių Klubo bare. Baras buvo išjiucšiss ipalvjngomis popierinėmis 
liandomis, blizgančiomis žvakėmis ir gėlėmis. Į barą buvo įnešta fotelių, kad svečiai 
etų patogiai atsisėsti, ir išnešta šiek tiek stalų, kad būtų vietos šokti Iš Sydnėjaus 
ykęs Gintaras Radzivanas pagrojo moderniškos muzikos. Susirinko apie penkias- 
iimt jaunų besišypsančių žmonių, pasiruošusių šokti ir linksmintis su savo draugais. 
JS dėkoja visiems, kurie kartu sutiko 2002-uosius. Melisa Savickaitė, ALJS pirm.

Lietuvos įvykių apžvalga

Jau veikia Krizių valdymo centras
BNS. Sausio 1 dieną darbą požeminėje 

vadavietėje Vilniuje pradėjo pagal NATO 

i ir prognozuoja krizes, galinčias 
idelių pramoninių avarijų, stichi

nių nelaimių.
Krizių valdymo centras įkurtas Civi

linės apsaugos departamento (CSD) prie 
Krašto apsaugos ministerijos vadavietės 
centre, suremontavus dalį patalpų ir su
montavus jose modernią įrangą. Lietuvos 
pareigūnus konsultavo Didžiosios Brita
nijos Gynybos ministerijos šios srities eks
pertai. Centras veikia ištisą parą, nuola
tinės grėsmių ir krizinių reiškinių stebėji
mo bei prognozavimo ekspertų grupės yra 
pasirengusios bet kada informuoti visuo
menę apie potencialius pavojus. Kilus 
realiai grėsmei, rinksis Krizių valdymo 
komitetas, kurį sudaro vidaus reikalų, 
krašto apsaugos, užsienio reikalų, ūkio ir 
finansų ministrai. Šis organas turi galias 
priimti sprendimus ir organizuoti krizių 
valdymą, taip pat teikti rekomendacijas 
šalies prezidentui, premjerui, ir Seimo 
pirmininkui.

Susitikimas Varšuvoje
BNS. Vasario pradžioje Varšuvoje su

sitiks Lietuvos ir Lenkijos katalikų bažny
čios hierarchai - kardinolai Audrys Juozas 
Bačkis ir Jozef Glemp. Vasario 9 d. jie 
dalyvaus renginyje "Lietuva ir Lenkija: 
istorijos ir tikėjimo bendrumas”. Renginį 

organizuoja Varšuvos kurija ir Lietuvos 
ambasada Lenkijoje.

Pranešimus apie Lietuvos ir Lenkijos 
katalikų bažnyčių ir kultūros tarpusavio 
poveikį skaitys Lietuvos katalikų žurnalo 
“Naujasis židinys” redaktorius Saulius 
Drazdauskas ir žinomas lenkų istorikas 
profesorius Marek Drozdowski.

Vasario 10 d. Varšuvos arkikatedroje 
iškilmingas mišias aukos kardinolas A. J. 
Bačkis, o pamokslą sakys Lenkijos kardi
nolas J.GJemp.

Naujas ambasadorius Izraelyje
Sausio 2 d. darbą Izraelyje pradėjo 

naujasis Lietuvos ambasadorius Alfonsas 
Eidintas. Jis pakeitė Romą Misiūną, kuris 
taip pat buvo Lietuvos ambasadorius 
Pietų Afrikos Respublikai ir Kiprui. Iki 
šiol A.Eidintas dirbo URM patarėjų gru
pėje ambasadoriumi ypatingiems pavedi- 
mams. 1993-1997 m. A.Eidintas dirbo 
Lietuvos ambasadoriumi JAV, Meksikai 
ir Kanadai.

A.Eidintas yra istorikas, vienas žy
miausių holokausto tyrėjų, kelių knygų 
autorius. Vėliausias jo veikalas - 823 
puslapių knyga “Lietuvos žydų žudynių 
byla”, išleista 2001 metais Vilniuje.

Krašte - 57 gaujos
BNS. Pagal sausio 23 d. paskelbtą Poli

cijos departamento statistiką, kriminoge
ninė padėtis Lietuvoje iš esmės stabiliza
vosi, tačiau nusikalstamumo lygis šalyje 
išlieka aukštas.

Viktorui Sliteriui
Šių metų Australijos Dienos proga OAM 

medalis buvo suteiktas sydnėjiškiui Viktorui 
Šliteriui. Kaip oficialiai paskelbta, ši garbės 
atžyma jam suteikta ‘‘for service to Lithu
anian community in Sydney through a range 
of sporting, youth, recreational and cultural 
groups.”

Nuoširdžiai sveikiname Viktorą Šliterį šia 
garbinga proga ir džiaugiamės Australijos pri
pažinimu, kad jo nuopelnai lietuvių bendruo
menei yra išskirtiniai Įvairiose Australijos 
lietuvių bendruomenės organizacijose jis 
daug metų dalyvauja kaip narys, vadovas, 
organizatorius ir rėmėjas. Jau kelerius metus 
jis atstovauja Lietuvos Respublikai kaip 
Garbės generalinis konsulas.

Linkime, kad gerbiamas Viktoras dar 
daug metų tęstų savo darbą lietuvybės 
baruose - su įprastine energija, entuziazmu 
ir ištverme. M P Redakcija ir leidėjai

Amerikos lietuviai raginami įamžinti savo 
kultūros vertybes

ELTA Išeivija turi rūpintis ne vien savo 
išlikimu, bet ir savo sukurtų vertybių 
išsaugojimu bei įamžinimu. Tai teigia 
“Draugo” vyriausioji redaktorė Danutė 
Bindokienė, skirdama savo skiltį Amerikos 
lietuvių kultūros paveldo problemoms.

Visi žinome, rašo ji, kad buvusios 
lietuviškos institucijos, parapijos, kapinės, 
pastatai ir kiti svarbūs objektai byra pro 
mūsų pirštus, kaip sausas smėlis. Daug 
ką jau praradome ir susigrąžinti nebus 
įmanoma. Tačiau, pabrėžia D.Bindokienė, 
yra dar pakankamai objektų, kuriuos ga
lėtume bent jau įamžinti ir palikti akivaiz
dų ženklą, kad lietuviai savo rankomis, 
savo aukomis juos kūrė, puoslėjo, naudo
jo. Technikos priemonėms tobulėjant ir 
pingant, atsiranda galimybė visa tai už
fiksuoti filmo juostoje.

Pirmiausia Danutė Bindokienė ragina 
nufilmuoti dar JAV tebeveikiančias lietu
viškas bažnyčias - tiek iš lauko, tiek ir iš 
vidaus. Kunigas VValkavičius išleido 
tritomį apie lietuviškas bažnyčias šiame 
krašte, tačiau jis negali atstoti filmuotos 
medžiagos su atitinkamais komentarais ir 
istoriniais duomenimis.

Reikėtų kino juostoje įamžinti ir lie
tuviškas kapines, vasarvietes, vienuolynus, 
kol jie, kaip kad Kultūros židinys New

Per 2001 metus užregistruotų nusikal
timų skaičius, palyginti su 2000 m, suma
žėjo 3.8%. Penkerius metus iš eilės mažėja 
ir sunkių nusikaltimų skaičius. 2001 m. 
sunkių nusikaltimų užregistruota -17 989, 
2000 m. - 18 282. Tačiau daugiau užregis
truojama nepilnamečių įtraukimo į nusi
kalstamą veiklą atvejų, nusikaltimų, susiju
sių su psichotropinėmis ar narkotinėmis 
medžiagomis, automobilių ir gyvulių vagys
čių. Praėjusiais metais gerėjo nusikaltimų 
ištyrimas.

Sukaupta informacija leidžia teigti, kad 
iš 57 Lietuvoje veikiančių nusikalstamų 
grupuočių dauguma telkiasi didžiuosiuose 
šalies miestuose. Policijos vadovo teigimu,

Draugo vyr. redaktorė Danutė Bindokienė

Yoik’e, visiškai neperėjo į svetimas rankas 
ir neprarado lietuviškumo.

Danutė Bindokienė ragina nedelsiant, 
kol dar ne vėlu, imtis įamžinti praeities ir 
darbarties darbus, prieš tai bendrai paieš
kant atsakymo į klausimus, kas šiuos darbus 
turėtų finansuoti ir vykdyti.

□

aktyviau bendradarbiaudama su Valstybės 
sienos apsaugos tarnyba, prokuratūra, Mui
tinės departamentu, savivaldybėmis, visuo
meninėmis organizacijomis ir gyventojais, 
policija pasiekia vis geresnių rezultatų ko
voje su organizuotu nusikalstamumu.

Tai patvirtina ir Panevėžio pavyzdys, kur 
po ilgalaikių ir nuoseklių policijos priemo
nių praėjusiais metais pavyko iš esmės pa
keisti situaciją, neutralizuoti vieną pavojin
giausių šalies nusikalstamų grupuočių. Ta
čiau nerimą kelia nusikaltimai, susiję su 
narkotinėmis bei psichotropinėmis me
džiagomis. Praėjusiais metais, palyginti su 
2000-aisiais, Lietuvoje tokių nusikaltimų
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

♦ Sausio 22 d. auštant teroristų grupė 
puolė JAV informacijos biurą Kalkutoje. 
Jie nukovė 5 indų policininkus, saugoju
sius biurą, sužeidė apie 20 žmonių ir pa
bėgo dviem motociklais. Indų policija 
sulaikė keletą įtariamų asmenų, o po kelių 
dienų per susišaudymą nukovė du pa
kistaniečius, kurių vienas prieš mirtį pri
sipažinęs dalyvavęs puolant informacijos 
centrą Kalkutoje. Šis didmiestis dabar indų 
vadinamas Kolkata.
♦ Sausio 22 dieną Tokijo mieste suva
žiavę Afganistano naujosios vyriausybės 
rėmėjų atstovai pažadėjo skirti šio krašto 
atstatymui keturis su puse bilijonų dolerių 
(JAV valiuta), jei vyriausybė išpildys 
pažadus, duotus Bonn’os konferencijoje.
♦ Izraelio ir palestiniečių santykiai ne
pagerėjo. Sausio 22 dieną Jeruzalėje pa
lestinietis apšaudė krautuves ir žmones, 
laukiančius autobuso. Žuvo dvi moterys, 
apie 20 žmonių sužeista. Policija galiausiai 
nukovė teroristą.

Sausio 25 dieną kitas teroristas su
sisprogdino, sužeisdamas 24 žmones Tel 
Avivo krautuvių rajone.
Sausio 24 dieną Jeruzalėje susisprogdino 

palestinietė moteris, užmušdama du žydus 
ir sužeisdama daug kitų.

Į kiekvieną užpuolimą Izraelio karinės 
pajėgos atsako palestiniečių valdiškų pas
tatų bombardavimu, arba tankų įsiver
žimais į palestiniečių administruojamus 
miestus.
♦ Sausio 24 dieną popiežiaus Jono 
Pauliaus II iniciatyva Asyžiuje susirinko 
apie 250 religinių vadovų iš viso pasaulio, 
bendrai pasisakyti už taiką ir prieš smurtą. 
Be įvairių krikščioniško pasaulio atstovų, 
suvažiavime gausiai dalyvavo musulmonų 
lyderiai, žydai, budistai, hinduistai ir t.t.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL

padaugėjo 12.2%.
“Neseniai teigėme, kad Lietuva yra tik 

narkotikų tranzito šalis, dabar ji tapo ir 
narkotikų gamintoja, ir kurjere, ir platintoja’’, 
- sakė policijos vadovas. 2001 m už netei
sėtą narkotikų apyvartą kitose valstybėse 
sulaikyti 53 Lietuvos piliečiai.

Prekyba moterimis
BNS. Vilniuje viešintys Švedijos parla

mento Teisės reikalų komisijos nariai 
sausio 21d. susitiko su policijos generaliniu 
komisaru Vytautu Grigaravičiumi ir aptarė 
iškilusias prostitucijos bei nusikaltimų 
problemas. Prekyba moterimis yra itin opi 
problema tiek Lietuvos, tiek Švedijos pa
reigūnams. Pastaruoju metu pastebima, 
kad Švedijoje didžioji dalis savo kūnu 
prekiaujančių moterų yra atvykėlės iš 
Baltijos valstybių. Lietuvoje dabar yra 
iškeltos ir tiriama 16 baudžiamųjų bylų dėl 
prekybos žmonėmis. Pasak pareigūnų, 
didžioji dalis moterų į užsienį išvažiuoja 
savo noru ir žino, kuo ten versis atvykusios. 
Sutikusios savo noru išvykti į užsienį ir ten 
taip uždarbiauti, vėliau pareigūnams nebū
na linkusios tai pripažinti.

Švedijos parlamento nariams kilo daug 
klausimų apie organizuotą nusikalstamumą 
Lietuvoje, apie tarptautinį nusikaltėlių 
“bendradarbiavimą”, išskirtinius Lietuvos 
organizuoto nusikalstamumo bruožus. 
Lietuvos piliečiai Švedijoje padaro šimtus 
nusikaltimų. Dažniausiai jie būna sulaikyti 
įtarus smulkiomis vagystėmis iš namų, va
sarnamių, automobilių. Lietuvių Švedijos 
pareigūnams taip pat yra įkliuvę už ne
teisėtą narkotinių medžiagų laikymą ir 
gabenimą, automobilių vagystes, cigarečių 
kontrabandą. 2000 m rugsėjį Švedijoje
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Suvažiavimo bendroji mintis buvo pabrėž
ti, kad tie, kurie žudo Dievo vardu, išduo
da Dievą.
♦ Sausio 24 dieną Beirute prie pastato 
paliktame automobilyje sprogusi didžiulė 
bomba užmušė Elie Hobeika, buvusį 
krikščionių karo vadą Libano pilietiniame 
kare. Žuvo ir Hobeika asmens sargybiniai. 
Jis turėjo daug priešų, bet Libano vyriau
sybė dėl atentato kaltina Izraelį. Elie 
Hobeika neužilgo turėjo duoti parodymus 
už karo nusikaltimus Belgijoje iškeltoje 
byloje prieš Ariel Šaron. Jis būk tai buvęs 
įveltas į palestiniečių žudynes Sabra ir 
Šatila pabėgėlių stovyklose pietų Libane, 
kai jį užėmė Izraelio kariuomenė 1982 
metais. Izraelis griežtai atmetė kaltinimą.
♦ Sausio 25 dieną Indijos kariuomenė 
sėkmingai išbandė Agni raketą, galinčią 
su branduoliniu užtaisu pasiekti taikinius 
700 km. spinduliu Pakistano vyriausybė 
išreiškė savo nepasitenkinimą dėl šio 
bandymo šiuo metu, kai įtempti santykiai 
tarp abiejų valstybių.
♦ Sausio 27 dieną didžiulis sprogimas 
sukrėtė Lagos miestą Nigerijoje. Į orą 
išlėkė gyvenamajame rajone buvę sprog
menų sandėliai. Nuo sprogimo žuvo daug 
žmonių, bet dar daugiau jų žuvo su
mindžioti ar prigėrę bėgdami nuo spro
gimo vietos. Žuvusių priskaičiuojama bent 
500.
♦ Nelegaliai į Australiją bandę įvažiuoti pa
bėgėliai, laikomi internuoti Woomera ir ki
tose stovyklose, nuolat kelia riaušes, kad 
išsikovoti politinio prieglobsčio statusą ir 
pagreitinti jų bylų svarstymą. Dabar jų keli 
šimtai paskelbė bado streiką, dalis net sim
boliškai užsiūdami savo lūpas. Nepilname
čiai graso nusižudyti, jei jie nebus išleisti iš 
stovyklų ir apgyvendinti privačiose šeimose.

buvo nušautas narkotikų prekeivis iš 
Lietuvos. Dėl neteisėto narkotikų laikymo 
buvo sulaikyta jo sugyventinė. Jų gyvena
mojoje vietoje aptiktas labai didelis 
narkotikų kiekis.

Sudarytų sąlygas korupcijai
Kaip praneša “Lietuvos rytas”, Artūro 

Paulausko socialliberalai Seime užregis
travo įstatymo projektą, kuriame siūloma, 
kad valstybė savo lėšomis atsakytų už 
eksportą Į didesnės rizikos valstybes, būtent 
Rusiją, Baltarusiją, Ukrainą. Ir anksčiau 
Lietuva ar privatūs prekeiviai yra praradę 
ar sakosi esą praradę dideles pinigų sumas, 
kai dėl netvarkos Rytuose sutrikdavo ar 
visiškai žlugdavo apmokėjimas.

Įstatymo projektas tuoj susidūrė su 
aštria kritika. Pasak specialistų, projekte 
siūlomas mechanizmas sudarytų puikias 
sąlygas plauti valstybės pinigus. “Pavyzdžiui, 
prekės eksportuojamos, siuntą gavusios įmo
nės direktorius dingsta, bendrovė likviduoja
ma, o iš Lietuvos biudžeto atsiimami pinigai 
už neva dingusias prekes ”, - paaiškino drau
dimo žinovas Rimas Rumskas. Taip pat 
primenamas ir “Mažeikių naftos” atvejis, 
kur neaiškioms “užsienio firmoms” buvo 
tarsi parduota naftos gaminių už šimtami
lijonines sumas, negaunant nei pinigų, nei 
galų gale jokios žinios.
Esperantininkų kongresas Vilniuje

ELTA Pasaulio esperantininkų 90-asis 
jubiliejinis kongresas bus rengiamas Vil
niuje. Jis vyks 2005 m liepos 23-30 dieno
mis, jame turėtų dalyvauti ne mažiau kaip 
- 3 000 esperantininkų iš 60-70 šalių.

Vilniaus meras Artūras Zuokas užtik
rino esąs suinteresuotas, kad tokio masto 
kongresas vyktų būtent čia. Iki 2005 m. Vil
niuje, pasak mero, sąlygos rengti kongresus 
dar labiau pagerės. Jau kitų metų viduryje

Savanorių pajėgoms -11 metų
ELTA. Krašto apsaugos savanorių 

pajėgos (KASP) sausio 17 dieną paminėjo 
11-ąsias įkūrimo metines.

Nuo 1991 metų sausio 17-osios veikian
čiose savanorių pajėgose dabar yra apie 
10 000 karių savanorių ir 2 000 karininkų 
bei liktinių. Pajėgas sudaro 10 rinktinių ir 
1 aviacijos batalionas.

Kasmet sausio 17-ąją į Vilnių suva
žiuojantys visų savanorių rinktinių atstovai 
tradiciškai sustoja iškilmingoje vėliavų 
rikiuotėje Nepriklausomybės aikštėje.

Sausio 17 d. numatytuose šventiniuose 
renginiuose dalyvavo ne tik Lietuvos krašto 
apsaugos vadovybė, bet ir kaimyninių šalių 
analogiškų organizacijų - Latvijos Ze- 
messardze ir Estijos Kaitseliit - vadai.

Laipsniškas Lietuvos kariuomenės at
kūrimas prasidėjo atstačius šalies vals
tybingumą 1990 metų kovo 11 dieną. Iki 
1991 metų pabaigos visos krašto apsaugos 
struktūros buvo formuojamos savano
riškumo principu, tačiau daugiausia pa
triotiškai nusiteikusių žmonių susibūrė į 
savanorių dalinius miestuose ir rajonuose, 
kurių organizavimo iniciatyva priklausė 
Lietuvos Sąjūdžiui.

1991 metais bręstant sausio įvykiams, 
Sąjūdžio savanoriams buvo pavedamos 
svarbiausios gynybinės užduotys - saugoti

a.a. kun. Juozas Vaišnys, SJ
1913.11.1 - 2001.12.19

Ne vienas Australijos lietuvis velionį kunigą pri
simins kaip ilgametį žurnalo “Laiškai Lietuviams” re
daktorių, kuris šį religinį-patriotinį darbą dirbo be
veik pusę šimtmečio (1950-1963 ir 1969-2000). Mirė 
jis sulaukęs 88 metų.

Kun. Juozas Vaišnys gimė Marijampolėje, ten bai
gė Rygiškių Jono gimnaziją, vėliau studijavo Austri
joje ir švento Grigaliaus universitete Romoje. Gavęs 
kunigystės šventinimus, keletą metų jis dirbo pastora
cinį darbą šiaurės Italijoje, o 1,949 m. atvyko Čikagon, 
kai ten pradėjo kurtis lietuviai jėzuitai. Kaip ir Ita
lijoje, velionis greit įsijungė į skautišką gyvenimą ir 
už didelius nuopelnus lietuviškajai skautybei buvo 
apdovanotas Lelijos ordinu. Velionis labai domėjosi 
lietuvių kalbos klausimais ir patsai ar su filologu 
A Klimu parašė dvi knygas, o nuolatinį kalbos skyrių 
įvedė savo “Laiškai Lietuviams” žurnale. Litua
nistiką jis dėstė ir Čikagos lituanistikos institute. Be
to, jis buvo Liet Kat Mokslų Akademijos narys ir ak- ---------------------------------------
tyvus žurnalistas. 1971-1977 m jis buvo išrinktas Liet Žurnalistų Sąjungos pirmininku. 
Su kun. J. Vaišnio SJ mirtimi išeivija neteko darbštaus darbuotojo. MP inf.

“Lietuvos” viešbutyje bus įrengta didelė sa
lė, 2004 m. - atnaujinti Vilniaus koncertų 
ir sporto rūmai. Išaugs ir viešbučių pasiūla 
- šiuo metu statomi pasauliniams “Holiday 
Inn”, “Novatel”, “Marriott” tinklams pri
klausysiantys viešbučiai

Svarbus pasirinkimo argumentas yra ir 
tai, jog Lietuva glaudžiai susijusi su tarp
tautinės esperanto kalbos kūrėjo Liudviko 
Zamenhofo (1859-1917) gyvenimu ir veik
la. Gimęs istorinės Lietuvos teritorijoje, 
Balstogėje, jis Lietuvą laikė niekad nepa
mirštama savo tėvyne. Po medicinos studijų 
Varšuvoje ir Vienoje L.Zamenhofas dirbo 
gydytoju įvairiuose miestuose, tarp jų ir 
Veisiejuose. Neseniai Veisiejuose jam pa
statytas paminklas.
Verslininkai toliau rems mokyklų 

kompiuterizavimą
ELTA Paramos švietimui programoje 

“Mokykla - informacinei Lietuvai” daly
vaujančios verslo kompanijos bei privatūs 
rėmėjai ir šiemet ketina skirti paramą mo
kykloms kompiuterizuoti: teikti kompiute
rių įrangos, nuolaidas interneto ryšiui ir 
pan. Šviet. ir mokslo ministerija prognozuo
ja, kad ši parama sieks 5-6 mln. Lt per metus.

2001 m iš valstybės biudžeto mokyklų 
kompiuterizavimui buvo skirta 13 mln. Lt 
Už juos mokykloms nupirkta kompiuterių, 
programinės įrangos, skenerių, spausdintu

ir ginti Aukščiausiosios Tarybos, spaudos, 
radijo, televizijos pastatus, kitus valstybės 
gyvybiškai svarbius objektus.

1991 metų sausio 17-ąją Aukščiausioji 
Taryba priėmė Savanoriškosios krašto 
apsaugos tarnybos įstatymą, kuriuo re
miantis buvo įkurta Savanoriškoji krašto 
apsaugos tarnyba. Nuo 1998 metų vasario 
2 dienos ji pertvarkyta į Krašto apsaugos 
savanorių pajėgas.

Pasak Krašto apsaugos ministerijos, 
dabar dauguma pajėgose tarnaujančių ka
rių yra jauni vaikinai ir merginos, daugiau 
kaip pusė iš jų tarnauja ne mažiau kaip 
penkerius metus. Kyla išsilavinimo lygis. 
KASP tarnauja patys įvairiausi žmonės - 
nuo moksleivio iki mokslų daktaro, nuo 
verslininko iki bedarbio, visų visuomenės 
sluoksnių ir grupių atstovai Kariu sava
noriu gali tapti 18 metų sulaukęs Lietuvos 
Respublikos pilietis, jeigu jo išsilavinimas, 
fizinis pasirengimas, sveikatos būklė ir mo
ralė atitinka rikiuotės kario reikalavimus.

Lietuvos savanoriai palaiko gerus ryšius 
su analogiškomis Latvijos, Estijos, Švedi
jos, Danijos, Norvegijos, Jungtinės Kara
lystės, JAV struktūromis, vyksta į užsienio 
šalis mokytis ir stažuoti, dalyvauja ben
drose pratybose. □

vų. Šiais metais mokykloms kompiute
rizuoti iš valstybės biudžeto skirta per 8 
mln. Lt Švietimo ir mokslo ministerijos 
skaičiavimais, 2001 m. šimtui mokinių 
Lietuvoje teko 2.5 kompiuterio. Dabar 
vienas kompiuteris tenka dvidešimčiai 9- 
12 klasių moksleivių. Norint, kad 2004 m 
vienas kompiuteris tektų dešimčiai vyres
niųjų klasių moksleivių, kasmet mokyklų 
kompiuterizavimui reikėtų skirti apie 20 
mln. Lt

Karo akademija
ELTA Lietuvos karo akademijoje (Šik) 

g 5A Vilnius) sausio 26-27 dienomis vyko 
Atvirų durų dienos. Vaikinai ir merginos, 
svajojantys savo gyvenimą susieti su tarnyba 
Lietuvos kariuomenėje, galėjo susipažinti 
su stojimo ir buities sąlygomis.

Konkursai į Lietuvos karo akademiją 
visada yra dideli ir kiekvienais metais vis 
didėja. Pernai prašymus studijuoti Karo 
akademijoje padavė beveik 600jaunuolių, 
tarp jų - 84 merginos. Po konkurso į aka
demiją priimti 164 stojusieji -149 vaikinai 
ir 15 merginų. 69 jaunuoliai, geriausiai 
išlaikę atrankos testus, buvo priimti į per
sonalo vadybos specialybę, 46 - į transporto 
inžinerinės vadybos specialybę, 49 - į 
tarptautinių santykių specialybę.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS irLGTIC biuleteniais.
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BENDRUOMENE/ BARUOSE

Nuoširdžiai sveikiname didžiai gerbiamą
Viktorą Šiiterį,

Lietuvos Garbės generalinį konsulą Australijoje, 
gavusį Australijos Ordino Medalį 
(Order of Australia Medal - O AM)

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Laisvės gynėjų minėjimas Perth’e
Perth’o LB Apylinkės Valdyba, norė

dama tautiečiams priminti prieš 11 metų 
Vilniuje įvykusias tas skaudžias nekaltų 
žmonių žudynes, sausio 13 dieną suruošė 
minėjimą. Už gynusiuosius Aukščiausio
sios Tarybos rūmus bei televizijos bokštą 
nuo sovietų armijos tankų ir kareivių 
užėmimo ir ten žuvusius, Valdyba užpirko 
šv. Mišias, kurias lietuvių lankomoje 
bažnyčioje atnašavo kun. Rutkauskas. Jam 
patarnavo AMalinauskas, vargonais grojo 
V.Francas.

Po pamaldų dalis bažnyčioje buvusių 
tautiečių vyko į Lietuvių Namus papietauti 
ir dalyvauti minėjimo programoje. Ten jau 
rado anksčiau atvykusius.

Po pietų Valdybos pirmininkas AČi- 
žeika pasveikino susirinkusius, palinkė
damas visiems laimingų ir sėkmingų 
Naujųjų Metų, padėkojo pietų gaminto
joms ir visiems prisidėjusiems darbu bei 
aukomis prie šio minėjimo surengimo ir 
pranešė šios dienos programą.

Paskaitą apie įvykius Lietuvoje, prieš 
11 metų vedusius į tą dieną įvykusią 
tragediją, pareikalavusią 14-kos TV bokšto 
gynėjų gyvybių, skaitė AČižeika. Pabaigoje 
jis priminė, kad ta skaudi ir liūdna, bet 
kartu ir garbinga diena liks amžiams įra
šyta Lietuvos istorijoje, kad ateities kartos 
prisimintų gynėjų pasiaukojimą dėl tėvy
nės Lietuvos laisvės. Prelegentas perskaitė 
žuvusiųjų pavardes, jų apdovanojimo (po 
mirties) I laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu

Perth’o LB Apylinkės Valdybos ruoštos 
bendros Kūčios prasidėjo bažnytėlėje, į 
kurią atvyko nemažas skaičius žmonių. Šv. 
Mišias atnašavo kun. Rutkauskas. Joms 
pasibaigus, Kūčių vakarienei visi nuvyko į 
Lietuvių Namus.

Valdybos pirm. AČižeika, paskambinęs 
varpeliu, pradėjo bendras Kūčias, papasa
kodamas apie Kūčių valgius Lietuvoje ir 
šios šventės skirtumus ją švenčiant čia. 
Baigdamas savo kalbą, jis prašė Dievą 
palaiminti Perth’o lietuvių bendruomenę, 
globoti jos šeimas, guosti tuos, kuriuos 

ALB Perth’o Apylinkės 2002
Renginių Kalendorius

Sausio 13 d. Laisvės gynėjų diena.
Vasario 17 d. Lietuvos Nepriklausomybės šventė - Vasario - 16-toji*
Kovo 10 d. Nepriklausomybės atkūrimo diena - Kovo 11-toji*
Balandžio 7d. Atvelykis.
Gegužės 5 d. Motinos Diena ir Metinis bendruomenės susirinkimas.
Birželio 16 d. Trėmimų minėjimas - Gedulo ir vilties diena.
Liepos 7d. Valstybės diena - karaliaus Mindaugo karūnacija* - ir 

Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą minėjimas.
Rugpjūčio 18 d. Žolinė.
Rugsėjo 8 d. Tautos šventė - D.L.K Vytauto Didžiojo pastangos 

karūnuotis.
Spalio 13 d. Derliaus šventė ir metinis VA Lietuvių Sąjungos 

susirinkimas, i ..į.
Lapkričio 17 d. Kariuomenės šventės minėjimas.
Gruodžio 1d. Sporto klubo “Tauras” golfininkų metinis pobūvis.
Gruodžio 15 d. Bendros suneštinės Kūčios.

‘Bažnyčioje prie Rūpintojėlio statoma tautinė vėliava.
ALB Perth’o Apylinkės Valdyba

nutarimą ir du atsiminimus iš knygos 
“Lietuva 1991.01.13”

Baigęs jis pakvietė p. S.Baikauskie- 
nę-Zablockienę paskaityti savo kūrybą. 
Skaudūs ir jaudinantys buvo jos prisi
minimai, aprašyti sekančiai:

“Siaubinga diena į Vilnių atėjo/ Priešai 
Lietuvą atgauti norėjo./ Siuntė tankus su 
šarvais prie bokšto/ kur beginkliai žmonės 
laisvės troško./Lietuvos jaunuoliai gynė savo 
Vilniui gulė prieš tankus, norėjo stabdyti./ 
Žiaurūs tankistai traiškė jų kūnus/ užėmė 
bokštą, bet ne Seimo rūmus. ”

Kiek toliau ji sakė, kad jaunuolių drąsa, 
kančia ir mirtis parodė priešui j Maskvą 
duris. Baigė sakydama: “Brangi Lietuva, 
dabar esi laisva, nepriklausoma ir būk to
kia per amžius. Marija, globok Lietuvą, 
jaunuolių sielas, o mes prisiminsime jų 
kančias’’.

Sekė Tautos Himnas, po kurio buvo 
keletas panešimų. Pirmininkas pasveikino 
tautiečius, sausio mėnesį švenčiančius savo 
gimtadienius, o čia esantiems AKateivai, 
D.Francienei ir ASiebertui visi gražiai, 
linksmai padainavo “Ilgiausių metų”.

Kol Daiva Siebertienė ir Ramunė 
Mikeliūnaitė pardavinėjo loterijos bilietus, 
kiti vaišinosi gimtadienio tortais, pyragais 
ir kavute. Neužilgo prasidėjo loterija, kurią 
pravedė E.Stankevičius ir D.Siebertienė.

Su vėliau atvykusiais minėjime dalyvavo 
46 tautiečiai.

Sutrumpinta iš Perth’o “Žinutės”

Bendros Kūčios
ištinka nelaimės ir visiems duoti stiprybės. 
Po maldos visus pakvietė prieš valgant 
pasidalinti kalėdaičiais.

V.Francui grojant “Tyliąją naktį”, o 
visiems ją giedant, į salę įžengė Kalėdų 
Senelis ir atsisėdo prie eglutės. Iš didžiulio 
maišo jis traukė dovanas ir dalijo vaikams.

Buvo malonu žiūrėti j nušvitusius vaikų 
veidus ir girdėti jų linksmą juoką.

Neskubėjo dalyviai skirstytis namo. 
Nuoširdi padėka Valdybos pirm. AČižeikai 
už gražiai suorganizuotas Kūčias.

Sutrumpinta iš Perth’o “Žinutės”

Lietuviška duona - Hamilton’e

Ponia Uršulė Reinartienė (nuotr. kairėje), kuriai vasario mėnesį sueis 94 metai, jau virš 
40 metų Hamilton’e (Naujoji Zelandija) kepa lietuvišką duoną. Šiais metais jai pasisekė 
gauti “gizelį” iš Sydnėjaus (nuotr. dešinėje). Nuotr. Y. Geul

Kada atnešti kaukes
Dar yra laiko, dar yra laiko, bet ne

bedaug. Juk suneštas kaukes reikės gra
žiai sukabinti, sunumeruoti, kad visi sve
čiai galėtų išrinkti, kuri jiems geriausiai 
patiko. (Dėl to prašome vaikų nepasirašyti, 
jei patieks piešinį).

Entuziastės lauks kaukių Lietuvių 
Namuose vasario 16 d. (šeštadienį) ir, ži
noma, vasario 17 d., kai dauguma mel- 
boumiškių, ir gal net geelongiškių, susi

“Žmones?... Juos blaško vejas. Jie neturi 
šaknų, todėl jiems baisiai negerai.“

Daugumai šie Antoine de Saint-Exu- 
pery žodžiai iš “Mažojo princo” yra gerai 
žinomi Rašytojas nė nenumanė, kad šian
dien jie bus tokie aktualūs Lietuvoje. Todėl 
nenuostabu, kad net 9 devintokai iš 80 da
lyvavusių X-ame Isoldes Poželaitės-Davis 
AM rašinio anglų kalba konkurse, 2001 m. 
iš dešimties p. Isoldos pateiktų temų rašė 
apie sunkumus, kuriuos patiria Lietuva, iš
vykus jaunimui gyventi į užsienį.

Kodėl gi p. Isolda Poželaitė-Davis AM, 
Kazimieras Butkus, Vladas Morkys, Birutė 
ir Vytautas Vaitkus, Aleksutė Virgininkas, 
Valė Stanevičius, Stasys Montvidas, Jolanta 
ir Jurgis Janavičius, Alexandra Vingis iš 
Australijos bei daugelis kitų tautiečių grįžta 
prie savo ištakų? Manau, atsakymas vienas 
-jų šaknys čia, Lietuvoje. Likimo išblaškyti 
po visą pasaulį jie nori atiduoti meilę ir 
skolą savo Tėvynei, kurią kažkada buvo 
priversti palikti Anot vieno lietuvių poeto, 
jie “be kaltės - kalti’’. Patyrę karčią imi
granto dalią, jie supranta, kaip svarbu, kad 
Lietuvos jaunimas būtų išsilavinęs, kad jam 
būtų suteiktos tokios pat sąlygos mokytis 
kaip ir vienmečiams užsienyje, nes tik tokio 
jaunimo reikia Lietuvai.

Pasak poeto Vytauto Kirkučio, dalin
kite gėrį ir nebijokite, nepritrūksit, nes 
“gėris - begalinis, kuo daugiau jo išdalinsi!, 
tuo daugiau turėsit... ” Būtent tokie yra 
mecenatai įvairiose pasaulio šalyse. Pasta
ruoju metu dažnai spaudoje minimos pa
vardės: Isolda Poželaitė-Davis AM ir Ka
zimieras Butkus - abu Šiaulių Juliaus Ja
nonio gimnazijos Garbės nariai. Pirmoji - 
neeilinė asmenybė. Artimai bendraujantys 
mato jos darbštumą, žodžio tesėjimą, reik
lumą, ypač sau, ir begalinę meilę jaunimui. 
Neseniai teko skaityti jos straipsnį apie 
moksleivių bičiulio Kazimiero Butkaus gi
gantiškus darbus, kuris ne tik dosniai remia 
mokslą ir meną, finansuoja anksčiau mi
nėtą konkursą įvairiose mūsų šalies vie
tovėse, bet ir padeda ligoninėms, Šeimos 
centrams, “Caritas”. Būtų sunku išvardinti- 

rinks į Vasario 16-osios minėjimą.
Jeigu kas jokiu būdu nesuspės iki tos 

datos, tai žinokit, kad salę dekoruosime 
šeštadienį, vasario 23 dieną. Tik praneš
kite mums, kad ir jūsų kaukei numatytu
me vietą.

Primename, kad atnešę kaukes mokės 
tik $5 už įėjimą, o be kaukių - $7. Bet visi 
turės balsavimo teisę. Laukiame.

Melburno Entuziastės

tai, ką šis žmogus daro. Tikrai teisi p. Isolda 
rašydama: “Būdamas lakūnu ir siekęs aukš
tumų, dabar skatina ir Lietuvos jaunimą at
siplėšti nuo žemės”.

Šiandien be jo paramos būtų sunku ir 
Šiaulių anglų kalbos asociacijai, kuri vienija 
savo gretose 167 narius iš visos apskrities, 
bei Anglų kalbos Centro bibliotekai, įsikū
rusiai Juliaus Janonio gimnazijoje. Moky
tojai, moksleiviai, jų tėvai, Šiaulių Univer
siteto studentai visada liks dėkingi šios 
Asociacijos Garbės nariams: p. Isoldai 
Poželaitei-Davis AM, Kazimierui Butkui, 
Vladui Morkiui, Birutei ir Vytautui Vait- 
kams, Rūtai Kenny, Palmyrai ir Broniui 
Žaliams bei kitiems tautiečiams iš Australijos.

Žiūrėdama į žmones, susirinkusius pa
minėti Šiaulių J.Janonio gimnazijos 150 
metų jubiliejų, supratau paprastą tiesą - 
mieliausias kelias į gimtinę, į mokyklą...

Man buvo didelė garbė Gimnazijos ju
biliejaus proga įteikti p. Kazimiero But
kaus, tarpininkaujant p. Isoldai Poželaitei 
-Davis AM, neeilinę dovaną - 27 Olimpia
dos Sydnėjuje medalių kolekciją. Dovana 
perduota mokyklos muziejui. Pilnutėlė salė 
audringais plojimais pasitiko ir džiugią ži
nią apie jo įsteigtą 50 000 Australijos dole
rių stipendijos fondą penkiems studentams 
visam mokymosi laikotarpiui. Taip norėtų
si, kad Gėlės žodžiai iš “Mažojo princo” 
nebūtų pranašingi - jaunimo šaknys turi 
būti čia, Lietuvoje. Anksčiau ar vėliau jie 
taip pat grįš prie savo ištakų.

Peržengę Naujųjų Metų slenkstį norime 
padėkoti visiems mūsų mieliems draugams, 
rėmėjams už amžiną, nepailstančią meilę 
Lietuvai, už tai, kad nuolatos jaučiame Jūsų 
buvimą šalia mūsų ir mūsų vaikų. Tikimės, 
kad Jūs visada būsite su mumis savo geru
mu, išmintimi, tikėjimu.

Augutė Vaičiulienė 
Šiaulių J Janonio gimnazijos angių k. mokytoja 
ekspertė, Šiaulių anglų k. mokytojų asoc. pirm.
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Lietuviai pasaulyje___________
Lietuvos eksportas - krepšininkai
Šiuo metu užsienyje žaidžia apie 140 

lietuvių krepšininkų. Kaip buvę Lietuvos 
krepšinio lygos (LKL) nariai, jie kartu kelia 
Lietuvos krepšinio mokyklos prestižą. Gar
siuose užsienio klubuose rungtyniaujantys 
lietuviai noriai atstovauja savo šalies nacio
nalinei komandai svarbiausiose tarptauti
nėse varžybose.

“Lietuviai labai paklausūs užsienio klu
buose, kurių treneriai labiau vertina rnūsų 
žaidėjų profesionalumą, kantrybę, ryžtą nei 
amerikiečių. Nežinau kitos srities rnūsų spe
cialistų, kurie būtų taip graibstomi užsienie
čių, kaip krepšininkai. Tai rodo didelį LKL 
prestižą ir glosto savimeilę. Krepšininkų mig
racijos į užsienį nesustabdysime tol, kol mer
dės Lietuvos ekonomika ”, - tvirtino LKL 
prezidentas, garsus krepšinio veteranas 
Šarūnas Marčiulionis.

Šios Lygos vykdančiojo direktoriaus 
Zenono Kamarūno nuomone, neįmanoma 
vienareikšmiai atsakyti į klausimą: gerai ar 
blogai, kad šiuo metu užsienyje rungtyniau
ja arti pusantro šimto Lietuvos krepšininkų.

“Jie įrodė savo profesionalumą ir uždirba 
didelius pinigus užsienyje. Ten galėdami nor
maliai gyventi ir sportuoti, jie išlieka Lietu
vos patriotai ir noriai atstovauja mūsų rink
tinei stambiausiose varžybose. Žaisdami 
įvairiose valstybėse, jie gerai žino jų rinktinių 
stipriąsias ir stipriąsias puses, todėl guli daug 
padėti ir mūsų nacionalinės komandos tre
neriams. Darbo vietos šalies geriausiuose klu
buose nelieka tuščios. Kiekvieno sezono pra
džioje juos papildo jauni ir perspektyvūs žai
dėjai, kurie stengiasi greičiau tapti krepšinio 
žvaigždėmis”, - svarstė Zenonas Kamarūnas.

Pasak jo, pats vertingiausias mūsų krep
šininkų migracijos dalykas yra tai, kad gar
siuose klubuose jie dirba pagal savo profe
siją ir gali nuolat tobulėti, naudodamiesi 
ne Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigais. 
Palyginti su kitų sričių specialistais, krep
šininkai sudaro tik mažą išvykstančių dirbti 
į užsienį tautiečių dalį. Didesnį nerimą tu
rėtų kelti tai, kad pastaraisiais metais Lie
tuva prarado nemažai intelektualų, kurie 
dirba svetur dažniausiai nekvalifikuotą ir 
mažai apmokamą darbą

Vienas geriausių visų laikų Lietuvos 
krepšininkų Šarūnas Marčiulionis, pirmasis 
iš tautiečių rungtyniavęs NBA klubuose, 
atsisveikinęs su didžiuoju krepšiniu, įsisuko 
į šios sporto šakos organizacinius, vadybos 
verpetus. Tačiau sugrįžęs į Lietuvą, jis greit 
įsitikino, jog po jos nepriklausomybės at
kūrimo iškilo grėsmė žlugti populiariausiai 
sporto šakai, nes valstybė buvo nepajėgi jos 
remti. “Dar žaisdamas Šiaurės Amerikos 
“National Basketball Association (NBA), 
domėjausi šios pasaulio elitinės lygos veiklos 
modeliu, vadyba. Su savo bendraminčiais la
biausiai tinkančius mūsų krepšiniui dalykus 
pabandėme pritaikyti tačiau negaliu tvirtinti 
kad LKL-gryna NBA kopija. Daugelio idė
jų, kurios tinka turtingai Amerikai neįmano
ma įgyvendinti sunkius ekonomikos laikus 
išgyvenančioje Lietuvoje”, - teigė Šarūnas 
Marčiulionis.

Pasak Zenono Kamarūno, naujoji krep
šinio struktūra buvo kuriama “laukinio 
kapitalizmo” metais, kai naujieji verslinin
kai suprato, jog jiems reikalinga reklama, 
o Lietuva neišgyvens be krepšinio. 1993 m 
kūrėsi struktūriškai pajėgūs ir profesiona
lūs krepšinio klubai, su savo emblemomis, 
tradicine komandų sportine apranga. LKL 
čempionato dalyviai kovojo dėl čempionų 
aukso žiedų, jų rungtynes transliavo televizija.

Po pirmųjų išbandymų tuomet pajė
giausia šalies krepšinio lyga pasiekė savo 
brandą trečiaisiais veiklos metais. Tada net 
šeši Lietuvos klubai rungtyniavo įvairiuose 
Europos turnyruose, o LKL čempionate
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žaidė sparčiai tobulėję Žydrūnas Ilgauskas, 
Saulius Štombergas, Virginijus Praškevičius 
ir daugelis kitų dabartinių šalies krepšinio 
žvaigždžių, kurios ir šiandien dėkingos LKL 
krepšinio mokyklai.

Kuo žaidėjai geriau žaidžia, tuo jų rei
tingai kyla ir jiems siūlomi didesni atlygini
mai. Krepšininkų migracija į užsienio klu
bus ypač suaktyvėjo po to, kai 1999 m “Žal
giris” iškovojo Eurolygos taurę. Čempionų 
lyderiams garsūs užsienio klubai pasiūlė 
pelningus kontraktus, kurių buvo neįmano
ma atsisakyti. Praėjusį sezoną vien už 
Atlanto rungtyniavo apie 60 Lietuvos krep
šininkų. Patyrusieji žaidėjai patraukė net į 
Lenkijos, Rusijos, Vokietijos ir kitų šalių 
vidutinio lygio klubus, kuriuose uždirba 
keliskart didesnį atlyginimą nei Lietuvoje. 
LKL čempionate žaidžia jaunimas arba 
veteranai, išskyrus Kauno “Žalgirį” ir 
Vilniaus “Lietuvos rytą”. Šie jau kelintus 
metus tarpusavyje kovojantys dėl čempionų 
aukso žiedų klubai - turtingiausi Tačiau 
jie sugeba išlaikyti net po kelis aukšto 
meistriškumo krepšininkus ir papildyti savo 
gretas kitų komandų perspektyviu jaunimu.

Taigi, ar Lietuvai gręsia krepšinio pavo
jus, krepšininkų pasiūlos badas? Kai kas 
rūpinasi dėl to, kad į Lietuvos komandas 
jau atkeliauja užsieniečiai, juodaodžiai. Į 
šį klausimą Šarūnas Marčiulionis atsakė 
techniškai, kaip administratorius.

Pasak jo, mažoje ir varganoje valstybėje 
sumažėjus gyventojų perkamajai galiai ir 
sunykus firmų reklamos biudžetui nerealu 
išlaikyti daug pajėgių klubų. Penkiose še
šiose komandose tobulinant jų vadybą 
lengviau išlaikyti daugiau pajėgių žaidėjų 
ir sukurti patrauklesnį krepšinio produktą

Sučiupo legendinį vagį
Arvydas Lekavičius

36 metų kaunietis Rimantas Zalagaitis, 
pravarde “Zalaga”, kuris JAV buvo įvar
dytas kaip antras žmogus pagal pavogtų 
automobilių skaičių šioje šalyje, o Lietuvoje 
žinomas kaip nusikaltėlių strategas, pateko 
ir į Italijos bei Olandijos teisėsaugos parei
gūnų akiratį. Sausio viduryje R.Zalagaitis 
buvo sulaikytas Amsterdamo oro uoste, kai 
po slidinėjimo Prancūzijos kalnuose ketino 
grįžti į Lietuvą. Italų policija įtaria, kad šis 
kaunietis ir du jo bendrininkai iš Lietuvos 
gali būti susiję su 17 kilogramų kokaino 
kontrabanda. Jo vertė - apie pusantro 
milijono JAV dolerių.

Vienoje Karibų jūros valstybėje nusikal
tėliai narkotikus sudėjo į specialų metalinį 
konteinerį, prie kurio pritvirtino magnetą 
ir prisegė prie laivo, plaukusio į Italiją.

Kai laivas su narkotikais artėjo prie 
Italijos uosto, į šią šalį atvyko R.Zalagaitis 
su dviem pagalbininkais iš Kauno ir Šiau
lių. Jie turėjo specialią nardymo įrangą Kai 
laivas įplaukė į muitinės teritoriją lietuviai 
panėrė po vandeniu. Manoma, kad pats 
R.Zalagaitis tuo metu liko viešbutyje ir 
laukė operacijos rezultatų. Tačiau narkoti
kų paimti taip ir nepavyko - narus iš 
Lietuvos sulaikė Italijos muitinės pareigū
nai. Netrukus Italijos policininkai įsiveržė 
į viešbutį, kuriame gyveno R.Zalagaitis, 
tačiau kaunietis jau buvo pabėgęs. Po kiek 
laiko lietuviai stojo prieš Italijos teismą bet 
ten taip ir nepavyko įrodyti, kad lietuviai 
ketino paimti prie laivo šono pritvirtintą 
konteinerį su narkotikais.

Rimantas Zalagaitis jau tapo gyvąja 
nusikalstamo pasaulio legenda. Itin suma
naus vagišiaus vardą R.Zalagaitis įgijo dar 
prieš dešimt metų. Apie jį nusikalstamame 
pasaulyje buvo kalbama: “Jeigu nebūtų ko

Lietuvos karininkai Kanadoje

Pagal Kanados gynybos ministerijos sukurtą programą, du kartus per metus atvyksta 
karininkai iš Rytų Europos, kurie čia mokosi 18 savaičių. Kursai vyksta Kanados 
kariuomenės stovykloje, kuri vadinasi Camp Borden. Dėstoma tik anglų kalba. Kursų 
metu yra surengiama “tautybių diena”, kur karininkai, padedami Kanadoje gyvenančių 
savo tautiečių, vienaip ar kitaip atkreipia lankytojų dėmesį į savo krašto įdomybes. Tarp 
keturiolikos tautybių, lietuvių karininkų šiemet buvo šeši.

V. Pečiulio nuotraukoje: mjr. Vytautas Gylys, mjr. Audronis Navickas, kpL Vidas 
Zabiela, kpL Raimondas Vaikšnoras, kpt. Aristidas Gerasimavičhis ir Lietuvos Karo 
akademijos viršininkas pik. Algis Vaičeliūnas. Su jais - būrelis Kanados lietuvių moterų 
ir vyrų, kurie padėjo surengti “tautybių dieną”.

televizijai. Tačiau Zenono Kamarūno nuo
mone, Lietuvos krepšinio lygos įvaizdis 
išlieka teigiamas. Tai rodo atkaklios rung
tynės tarp panašaus meistriškumo koman
dų, žiūrovų pilnos sporto salės. Jos tuštėtų, 
jei rungtynės būtų neįdomios. Nereikia 
bijoti ir užsieniečių invazijos, klubuose ri
bojamas legionierių skaičius. Be to, “mūsų 
lyga turi ir savo kūdikį - Šiaurės Europos 
krepšinio lygą (NEBL). Norime, kad daugiau 
šalies klubų dalyvautų gero lygio tarptautinėse 

vogti “Zalaga” apvogtų pats save”. Iš kitų 
nusikalstamo pasaulio autoritetų R.Zala- 
gaitis išsiskyrė dabitos manieromis, mokėjo 
gražiai pakalbėti ir įtikinti pašnekovus. Jis 
madingai rengėsi, važinėjo prabangiais 
automobiliais. Dažnai nuvykęs į Lenkiją 
išsinuomodavo didžiulius namus su basei
nais, iškviesdavo vietines šokėjas ir kartu 
su jomis prisiuostęs kokaino šėld avo kelias 
dienas. Į šias orgijas “Zalaga” kviesdavo ir 
kitus Kauno banditus. Pasiausti “Zalaga” 
mėgo ir Klaipėdoje.

Dar sovietiniais laikais R.Zalagaitis 
priklausė garsiajai Vilijampolės “kampi
nių” gaujai, kuri vien tik per 1984 metus 
apvogė daugiau kaip 100 butų ir garažų. 
Nuo 1990 m. R.Zalagaitis ėmėsi prabangių 
automobilių vagysčių. Brangios mašinos 
buvo vagiamos ne tik Lietuvoje, bet ir 
Lenkijoje bei Rusijoje. Šiose šalyse R.Zala
gaitis pažinojo daug nusikalstamo pasaulio 
bosų. Vien tik “Zalaga” tuo metu per sa
vaitę pavogdavo du tris prabangius auto
mobilius. Nusikaltėliai jį vadino vagysčių 
strategu. Didelė grėsmė R.Zalagaičiui iš
kilo 1993 m. vasarą, kai buvo pavogtas 
Kaune prie “Vilijos” kavinės stovėjęs “dak
tarų” gaujos automobilis. “Daktarai” grei
tai išsiaiškino, kad mašiną pavogė “Zalaga” 
ir paskyrė jam sunkią bausmę. Tačiau po 
to, kaip manoma, R.Zalagaitis smogė 
atsakomąjį smūgį. 1993 m. spalio 7 dieną 
“Vilijos” kavinėje buvo nužudyti penki 
“daktarų” aplinkos žmonės. Tačiau žudikai 
padarė klaidą - vietoj “daktarų” lyderių 
buvo nušauti niekuo dėti žmonės - Henri
kas Daktaras ir jo artimiausi bendražygiai 
prieš pat sušaudymą išėjo iš kavinės.

Policija šios žmogžudystės neištyrė iki 
šiol, tačiau savarankišką tyrimą atlikę 
“daktarai” įtarė, kad nusikaltimą drauge 
su keliais bendrininkais organizavo R.Za- 

varžybose ir, reklamuodami turtingas užsienio 
firmas, sulauktų finansinės paramos. Ne 
lietuviai kiša pinigus į NEBL, kaip kartais 
įsivaizduojamą o Skandinavijos, Rusijos ir 
kitų šalių verslininkai kuriuos tenkina aukšti 
šio turnyro reitingai galimybė reklamuotis. 
Jau atsiranda ir Lietuvosfirmų, norinčių ben
dradarbiauti, tai tik stiprina krepšinio 
įvaizdį”, - įsitikinęs Zenonas Kamarūnas. 
Taigi, nuliūsti netenka.

Alvydas STANIULIS, (“K.d.”), MP 

lagaitis. “Išsiaiškinome, kad jis važinėjo po 
Rusiją ir ieškojo samdomų žudikų”, - sakė 
neseniai iš kalėjimo į laisvę grįžęs H.Dak- 
taras. Pasak H. Daktaro, jį ir jo draugus 
nužudyti buvo pasamdyta viena Rusijos 
gauja, kurioje buvo 23 profesionaliai pa
rengti žudikai: “Tarp šios gaujos narių buvo 
ir sportininkų, ir net specialaus KGB būrio 
“Alfa”kovotojų”. H.Daktaras tvirtino, kad 
dabar iš šios gaujos liko tik keli žmonės - 
kiti buvo nužudyti.

Po žudynių “daktarai” ilgai sekė R.Za- 
lagaičio pėdomis. Už “Zalagos” galvą buvo 
paskirta 50 000, o vėliau 100 000 JAV 
dolerių premija. RZalagaičio nuotraukos 
buvo išsiuntinėtos po Lietuvą ir Rusiją. 
Vienu metu Baltarusijoje “daktarų” smogi
kai vos nepagavo “Zalagos”. Iš Baltarusijos 
jis nuo persekiotojų bėgo į Lenkiją o iš ten 
-į JAV.

Amerikoje R.Zalagaitis sukūrė gaują, 
kuri vogė prabangius automobilius ir gabe
no juos į Europą. JAV kauniečio vadovau
jama gauja pavogė ir į Europą parplukdė 
apie 100 prabangių automobilių, kurių ver
tė - apie 3 milijonus JAV dolerių. Čikagos 
dienraščio “Chicago Tribune” žiniomis, pa
gal pavogtų automobilių skaičių R.Zala- 
gaičio gauja užima antrąją vietą per visą 
JAV istoriją Daugiausia - apie 130 auto
mobilių - pavogė ir išgabeno į užsienį viena 
lenkų gauja. R.Zalagaitis Amerikoje buvo 
suimtas, tačiau kažkaip jį paleido.

Grįžęs į Lietuvą, R.Zalagaitis vėl pate
ko į teisėsaugos pareigūnų akiratį. 2000- 
ųjų vasarą apsimetęs saugumo tarnybos 
pareigūnu, jis Šiauliuose pagrobė vieną 
verslininką Šis buvo atvežtas į Kauną kur 
R.Zalagaičio bendrininkai šiaulietį kanki
no ir reikalavo pinigų. Tačiau ir šį kartą 
R.Zalagaičiui pavyko pergudrauti Lietuvos 
teisėsaugos pareigūnus ir pabėgti į užsienį. 
Bet šį kartą jį pačiupo olandai

Sutrumpinta iš “L.r.”
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Pagal ps. Jeronimo Delkaus dienoraštį 
spaudai paruošė VIENIŠAS VILKAS

Tęsinys iš MP nr. 4

Trečiadienis (tęsinys). Po pietų vėl 
užsiimama kaukių paruošimu - užbaigtie
ji darbai bus rodomi parodoj per Ne
priklausomybės Šventės minėjimą.Va
kare pravedama apklausa iš 2000 Syd- 
nėjaus olimpiados - žinių patikrinimas. 
Laimėtojais tapo Daniel Šepokas (mė
lynieji), Elizabeth Sonios (raudonieji) ir 
Andrius Belkus (violetiniai). Atėjus tylos 
laikui, stovyklautojai greitai sukrinta 
poilsiui - bent jau DAUGUMA!

Ketvirtadienis, sausio 10. Prieš vėlia
vos pakėlimą praėjusios nakties “už
puolimo” grobiai jau plevėsuoja ant vėliavų 
stogų. Adjutante praneša (jau 50-čiai 
stovyklautojų), kad “sunkių kovų” olim
piados laimėtojais, nors ir maža persvara, 
tapo violetinė grupuotė, vedama Jonathan 
Lee, padedant Lydijai Karp, Andriui 
Belkui, Melissai Belkutei ir Viktorui Mi
kui. Nugalėtojus sekė “geltonieji”, “mė
lynieji” ir “raudonieji”. Visi olimpiados 
dalyviai buvo apdovanoti už įdėtas pas
tangas. Po ir vėl masyvių pusryčių (neste
bėtina, kad žmonės prideda svorio), 
nuotykių vadovai atvyksta parengti dienai 
nustatytus užsiėmimus, kaip antai: nu
sileidimas nuo pakriaušės, vaikščiojimas 
ant virvių, ištiestų daugiau kaip 7 metrų 
aukštyje, taip pat naudojimas “skraidančios 
lapės” (flying fox). Vadovai daug darbo 
įdėjo aiškindami grupės, kaip vieneto, 
svarbą. Bene įdomiausia, o tuo pačiu ir 
svarbiausia užsiėmimo dalis buvo vaikš
čiojimas ant “dviejų virvių” (bent 10 metrų 
ilgio) 7 metrų aukštyje. Vakarinis laužas 
buvo vienas iš tyliausių - dar nepaskel
bus “Nakties ir ramybės” daugelis nu
vargusių stovyklautojų krito gilian mie
gan. Tą vakarą pirmą kartą pasigirdo 
“naktinio choro” niūniuojamos lietuviš
kos dainos. Jos sklido po plačią Kariong 
apylinkę. Tie sielą raminantys garsai ir 
širdį verianti harmonija priklausė Dai
nai Šliterytei, Virginijai Cox, Kristinai 
Rupšienei ir Audrutei Markowskei, kada 
ne kada pritariant Dariui Gakui, Jeroni
mui Belkui ir Daniui Homul

Penktadienis, sausio 11 d. Po vėliavos 
pakėlimo (53 stovyklautojai) stovyklos 
viršininkė užriša baltus kaklaraiščius 
naujosioms aguonytėms: Emilijai ir 
Gintarei Homaitėms. Po pusryčių visa 
stovykla, išskyrus kelis, autobusais nu
vežama į vietinį paplūdimį, Ocean Beach, 
kur gelbėtojai (life guards) išaiškina 
saugumo taisykles prie jūros. Diena 
praleidžiama džiaugiantis šviežiu oru 

Aušros” tuntas stovyklauja.
prie jūros. Žaidžiama, maudomasi nuo
latinėj priežiūroj patyrusių Kristinos 
Rupšienės, Danutės Lee, Gedimino 
Saukos, Audrutės Markowskei ir Jono 
Rukšėno. Stovyklos viršininkė Daina 
Šliterytė tuo metu jau sugrįžo į stovyklą ir 
skubiai ruošiasi “Havajų nakčiai”. Tomas 
Jablonskis ir Kajus Kazokas planuoja 
šeštadienio užsiėmimus - sutvirtintą žy
gį. Prieš vakarienę grupelės skautų ren
giasi “geltonšlipsių” egzaminams.

Atėjus vakarui - žaidimai ir dainos: 
švenčiama “Havajų naktis” ir pabaigai - 
jau tradicija tapę šokiai. Stovykloje tyla. 
Tik girdisi artėjantys ir vėl tolstantys 
dainos garsai (“Sutems tamsi naktu
žėlė...”). Tai vyčiai išžygiuoja per stovyk
lą savo užsiėmimams. Paryčiui išgirstame, 
kad naktį įžodį davė du nauji “Geležinio 
Vilko” vyčiai - Viktoras Paltanavičius ir 
Danny Kalėda. Stovykla, tačiau, ir toliau 
liūliuojama “naktinio choro”, iš tolumos 
atskriejančiomis “Daug daug dainelių, 
mieloji sese...”

Šeštadienis, sausio 12. Sutvirtintas 
žygis paruoštas! Šiais metais, gi su dideliu 
skirtumu - paremtas skautiška sistema. 
Pradedant Kimo žaidimu, tęsiama morze, 
kelionės ženklais, pirmąja pagalba, daina, 
kompaso naudojimu, “skraidančia lape”, 
užsiėmimais vandenyje ir baigiant., miltų 
ir vandens “bombų” kautynėmis. Atrodo, 
kad visi dalyviai buvo labai patenkinti. 
TUojau po pietų - egzaminai skautams 
kandidatams. Visi išlaikė su pasižymėjimu, 
dėka juos paruošiant įdėtų Kristinos 
Rupšienės pastangų. Paskutinį kartą už
sivelkamos uniformos.

Vėliavos nuleidimas. Prieš tai - įsaky
mai ir įžodis. Jaunosios Rhiannon Ka- 
lėdaitė ir Magdelena Soulos pasipuošia 
raudonais paukštyčių kaklaraiščiais, tuo 
tarpu Alija Stašionytė, Elizabeth Soulos ir 
Viktoras Mikus - jie jau “geltonšlipsiai”! 
Tvarkingiausia palapine paskelbiama 
“Žvaigždžių” skilties, susidedanti iš 
Melissos Belkutės, Alanos Obeliūnaitės, 
Lydijos Karp, Alijos Stašionytės ir Yas- 
minos Gakaitės.

Pavyzdingiausiais stovyklautojais ta
po Aleksander Karp ir Elizabeth Soulos. 
'lUo tarpu pažangumo įvertinimai išreikš
ti Rimui Kazokui, Andriui Jurkšaičiui, 
Melissai Belkutei ir Lydijai Karp.

Nors medalių ar kitų apdovanojimo 
ženklų jie negavo, bet nuoširdi padėka 
buvo išreikšta “pilvo prižiūrėtojams” - 
stovyklos virtuvės “šefui” Viktorui Šlite- 
riui ir jo padėjėjui Romui Kalėdai. (Ne
patikrintomis žiniomis, jiems leista įsigyti 
gairelę su motto “pilname pilve - sveika 
dvasia”).

Paskutinis laužas - pats gražiausias. Jo

Pasiruošimas “Havajų nakčiai”. Priekyje kairėje: stovyklos viršininkė Daina Šliterytė, 
viduryje paukštyčių vadovė Danutė Lee. Nuotrauka Tomo Jablonskio.

Riukštytės po “Havajų nakties” pasismaguriavimo. Nuotrauka Tomo Jablonskio.

kulminacinį tašką pasiekė Lydijos Karp ir 
Alanos Obeliūnaitės pateiktas vaizdelis 
- interpretacija “Barbie Girl su Stovyk
los Sox”.

Ir vėl “Ateina naktis” - tyliai šnabž
dama “labanaktis”. Paslapčiomis brau
kiama ašara, kai senieji, na ir naujieji 
draugai, taria vienas kitam “iki pasi
matymo”... po dar kartą pasisekusios 
“Aušros” tunto, atsižvelgiant į orus, atitin
kamai pavadintos “Žarijos” stovyklos.

Kai kurie vadovai dar pasilieka kitos 
dienos darbams - stovyklos sutvarkymui 
Jų tarpe dar matosi svečiai Ray ir Audro
nė Judamai bei Natalie ir Edis Karp, jau 
nekalbant apie nuolatinį “juoko iki ašarų” 
sukėlėją Antaną Braželį.

Nei gaisrai, nei audros neatbaidė mūsų 
skautukų - nuo tradicinio atsipalaida
vimo po monotoniško gyvenimo mieste - 
nuo stovyklos. Bet jos nebūtų, jeigu ne tie 

keli pasišventėliai - stovyklos rengėjai ir 
organizatoriai. Padėka skiriama prisidė- 
jusiems prie pasisekimo, tai: Dr. Steve 
Markowskei - už sveikatos priežiūrą, Jutai 
Šliterienei-už “Havajų nakties” papuoša
lus. Gi jau minėtiems Vitorui Šliteriui ir jo 
naujam pagalbininkui Romui Kalėdai -už 
“apsaugojimą skautukų nuo bado”.

Bet gal širdingiausias ačiū turėtų būti 
tariamas stovyklos vadovams: Dainai 
Šliterytei, Kristinai Rupšienei, Jonui 
Rukšėnui, Viktoriukui Šliteriui, Audrutei 
Markowskei, Danutei Lee, Irenai Kalė- 
dienei, Jonui Lee, Tomui Jablonskiui, 
Romai Gakienei, Kajui Kazokui, Dariui 
Gakui, Gediminui Saukai, Raimondui 
Vingiliui ir tai “nematomai stumiamajai 
jėgai užkulisiuose” - Jeronimui Belkui

Žengiame į Naujuosius 2002 Metus. O 
rytuose patekėjo ir “Aušra”... □

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Stebi viską per žiūronus, 
O kiek čia gražių mergyčių, 
O tas kvapas koks malonus! 
Jūra ošia mirguliuoja, 
Kiek žmonių ten plūduriuoja!

Dulkę iš seniau pažįsta, 
Šie du puikūs policistai, 
Jo nelaimę sužinoję,

Mantą visą susidėjęs, 
Ant laikraščio labai seno, 
Pijus iš lėto nuėjo, 
Kad taip sau pasipliuškenus, 
Pacifiko neramiose 
Ir vylingose bangose!

(Pijušėlis sugrįžęs):
“Nei valiutos, nei drabužių, 
Viską pavogė rupūžės! 
Žiūronus turėjau ne savo, 
Ir juos “nufotografavo”! 
Laikraščius tiktai paliko, 
Kaip namo sugrįšiu plikas?”

Jie tik rankomis numojo, 
Ir suteikėjam maloniai, 
“Už dyką” namo kelionę!

_________ Stasio Montvido eilės ir piešiniai
Mūsų Pastogė Nr. 5, 2002.02.04, psl. 5
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Kas -
Antanas 
Laukaitis

Pokalbis su I-osios Lietuvos 
Tautinės Olimpiados dalyviu 
Šių metų vasarą - birželio 21-31 die

nomis - Šiauliuose vyks jau III-oji Lietuvos 
Tautinė olimpiada. Joje dalyvaus virš 1000 
lietuvių sportininkų 23-se sporto šakose.

II-ji Lietuvos Tautinė olimpiada vyko 
1998 m. Kaune ir Vilniuje, praėjus 60 metų 
nuo 1938-jų metų I-osios Olimpiados.

Pirmoji mūsų Tautinė Olimpiada vyko 
Kaune, liepos 17-31 dienomis. Tai buvo pa
saulio lietuvių sporto sąskrydis, kuriame 
dalyvavo virš 2 000 sportininkų iš įvairių 
pasaulio kraštų. Visi užsienio lietuviai 
sportininkai buvo labai iškilmingai sutikti. 
Gausiausias užsienio lietuvių būrys atvyko 
iš Latvijos - 65, iš Amerikos - 24. Iš Vil
niaus krašto (tuometinės Lenkijos) buvo 
išleisti tik 24 sportininkai. Jiems vadovavo 
Pranas Žižmaras. Kai Lenkijos ultimatumo 
Lietuvai metu vienas lenkų karininkas 
labai įžeidžiančiais žodžiais atsiliepė apie 
Lietuvą, Pranas Žižmaras vėliau susirado 
šį karininką kavinėje, skėlė jam į veidą ir 
iššaukė dvikovon kardais. Šioje dvikovoje, 
nors jis ir buvo sužeistas, bet kovą laimėjo. 
Šis įvykis labai plačiai nuskambėjo pa
saulio lietuvių tarpe. Kai vilniečiai atvyko 
į Kauno geležinkelio stotį, ten buvo susi
rinkę tūkstančiai žmonių ir Pranas Žiž
maras buvo išneštas ant rankų, o vilniečiai 
su gėlėmis buvo palydėti per visą Kauną. 
Gaila, kad šis narsus sportininkas vėliau 
sovietų buvo suimtas ir išvežtas į Sibirą. 
Tolimesnis jo likimas nežinomas.

Pasibaigus karui, nemaža dalis buvusių 
I-sios Tautinės Olimpiados dalyvių atsidūrė 
Vakaruose. Keliolika jų apsigyveno ir Aus
tralijoje. Malonu čia buvo susitikti su geru 
prietelium, dabar Sydnėjuje gyvenančiu

kur - kaip?
Viktoru Ratkevičium (anksčiau draugų 
vadinamu Ratuku). Prieškarinėje Lietuvoje 
Viktoras buvo žinomas kaip iškilus plau
kikas. I-oje Tautinėje olimpiadoje jis lai
mėjo sidabro medalį, antras įveikęs 400 
metrų nuotolį laisvu stiliumi Vėliau tapo 
100 metrų plaukimo nugara Lietuvos 
čempionu. Šalia plaukimo, Viktoras buvo 
ir boksininkas, savo svoryje Lietuvoje 
pasiekęs gražių laimėjimų.

Kada ir tau; Viktorai, pradėjai sportuoti?
Būdamas 15 metų įstojau į Kauno Jacht

klubą. Tas klubas kultivavo įvairias vandens 
sporto šakas. Aš pasirinkau plaukimą. Po 
labai intensyvaus darbo, tapau 100 metrų 
plaukimo Lietuvos čempionu. Tbo metu ne 
tik aš, bet ir dauguma Lietuvos jaunuolių 
buvo auklėjami stiprioje tautinėje dvasioje. 
Didelį įspūdį man padarė Lietuvos krepši
ninkai, kai pirmą kartą Rygoje laimėjo 
Europos krepšinio pirmenybes.

Šalia plaukimo, kuris buvo kultivuoja
mas tik vasarą (nebuvo uždaro baseino), žie
mą žaidžiau ledo rutulį, krepšinį, boksavausi.

O kaip gi patekai į I-ją Lietuvos Tautinę 
Olimpiadą?

Patekti į ją nebuvo taip lengva. Buvo 
daroma didelė atranka. Išpildęs tam tikras 
normas, buvau pakviestas į olimpinę rinkti
nę. Olimpiadoje atstovavau plaukimą ir 
vandensvydį. Dalyvauti šioje olimpiadoje 
buvo didelė garbė ir sportininkai daug dir
bo, kad į ją patektų. Kai prasidėjo Olimpia
da, mūsų nuotaika buvo labai pakili, ypač 
matant lietuvius iš kitų pasaulio kraštų. 
Nors lietuvių sportininkų iš kitų šalių nebu
vo daug, bet suvažiavo šimtai svečių, norin
čių pamatyti tėvų žemę. Olimpiados išvaka
rėse visi sportininkai, lydimi orkestro, žygia
vo per visą Kauną prie Nežinomo kareivio 
kapo. Iš amžinai degančio aukuro buvo 
uždegtas olimpinis žibintas, nuo kurio per 
atidarymą uždegtas olimpinis aukuras.

Olimpiados atidarymo dieną visi sporti
ninkai su savo vėliavomis buvo išsirikiavę 
Kauno stadione. I-ąją Tautinę Lietuvos

Viktoras Ratkevičius (1938 m) - I-osios 
Tautinės Olimpiados sidabro laimėtojas.

Olimpiadą atidarė tuometinis Lietuvos 
prezidentas Antanas Smetona. Ne tik man, 
bet ir visiems sportininkams tai buvo nepa
mirštamas ir nemirštantis tautinis įspūdis. 
Tai buvo pirmasis pasaulio lietuvių sporti
ninkų susivienijimas. Visa dešimttūkstan
tinė minia ir visi sportininkai ypač dideles 
ovacijas sukėlė Vilniaus krašto sportinin
kams ir jų vadovui Pranui Žižmarul

Po olimpiados, Viktorai, ir toliau akty
viai sportavai pačioje Lietuvoje, o vėliau - 
Vokietijoje. O kaip gi Australijoje?

Pradžioje, kai apsigyvenau Adelaidėje, 
žaidžiau krepšinį. Tada dar nebuvo “Vy
ties”, bet mūsų lietuvių komanda. Vėliau, 
atsiradus geresniems žaidėjams, aš pasitrau
kiau. Visas sportinis mūsų gyvenimas čia 
man yra labai artimas ir nesu nuo jo nutolęs.

Be sporto esi gerai žinomas kaip teat
ralas ir meno žmogus. Kada pradėjai tuo 
domėtis?

Jau vokiečių okupacijos metu buvau 
įstojęs į Kauno Valstybinę Baleto Mokyklą, 
tačiau manęs tai netenkino. Vėliau, išlai
kęs egzaminus, pradėjau lankyti Kauno 
Dramos teatro studiją. Nuo to laiko aš 
labai pamėgau šią meno šaką ir atvažiavęs 

į Australiją eilę metų dirbau šioje srityje. 
Mes turėjome gerų režisierių. Vienas jų - 
Juozas Jučas iš Kauno radiofono. Jis įsteigė 
teatro studiją ir tris metus vedė ją, mokin
damas mus, kas reikalinga teatriniam dar
be. Buvo ir kitų gerų režisierių bei artistų. 
Nesigiriant, mūsų Adelaidės lietuvių te
atras čia buvo vienas iš geriausių.

Dabar gyvendamas Sydnėjuje, ar pa
stebi skirtumą tarp Adelaidės, kurioje ilgai 
gyvenai, ir Sydnėjaus?

Skirtumų tikrai yra. Anksčiau, nesvarbu 
kuriame mieste begyventų lietuviai, jie 
buvo jautresni, jaunesni, labai uoliai rėmė 
visus lietuviškus renginius, savo Lietuvių 
Namus, organizacijas ir negailėjo nei savo 
laiko, nei piniginės paramos. Dabar jau 
viskas darosi lėčiau. Eilė žmonių iš mūsų 
tarpo pasitraukė... Taigi, skirtumas matosi. 
Tarp plačiai Sydnėjuje išsisklaidžiusių 
tautiečių pastebimas didesnis skirtumas 
nei mažesnėje Adelaidėje. Tačiau reikia 
džiaugtis, kad visoje Australijoje lietuviškas 
gyvenimas dar nemiršta.

Kaip buvęs garbingas Lietuvos olimpie
tis, ar žadi šiais metais vykti jau į IlI-ąją 
Lietuvos Tautinę olimpiadą?

Jeigu tik sveikata leis, tikrai žadu šioje 
olimpiadoje dalyvauti. Ir į Lietuvą važiuo
siu tol, kol galėsiu. Nors pasaulyje daug 
kraštų esu matęs, tačiau man maloniausia 
atostogas praleisti Lietuvoje, ypač tada, kai 
ten vyksta kokie nors renginiai.

Kaip garbingas Pirmosios Lietuvos 
Tautinės Olimpiados dalyvis ir sidabro me
dalininkas, gal gali ką nors palinkėti mūsų 
sportininkams ir bendrai jaunimui?

Lietuvos sportininkai, tiek pačioje tė
vynėje, tiek ir gyvendami svetur, yra pasie
kę gražių rezultatų ir tapę pasaulio čempio
nais įvairiose sporto šakose. Aš linkiu mūsų 
jaunimui ir sportininkams sekti jų gražiu 
pavyzdžiu, nepamesti sporto, nes sportas 
stiprina žmogų ne tik fiziškai, bet ir mora
liškai. Tokių žmonių labai reikia atgims
tančiai Lietuvai

Ačiū, mielas Viktorai, už šiuos gražius 
prisiminimus. Ir sėkmės Tau ateityje.

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

Tęsinys, pradžia MP Nr. 1 (2001)

Jis glostė abu arklius, šnibždėdamas 
savo padėką ir meilę jiems. Jo veidas buvo 
išbalęs ir ašaros riedėjo skruostais, kai 
bučiavo Bėres kaktą. Skausmas suspaudė 
ir mano širdį. Apsisukus pasileidau bėgti 
namo, šnibždėdama: “Sudie, mano drau
gai... Sudie mūsų gelbėtojai...”

Aš irgi nenorėjau iš čia keltis. Mano 
visos draugės ir draugai gyveno šioje 
stovykloje. Buvau laiminga, juk tai buvo 
mano namai.

Bet nenorom turėjau susigyventi su 
savo dalia, prisiminus, kad mes buvome 
tik numeriai, kurie galėjo būti kilnoja
mi iš vietos į vietą, lyg būtume buvę

Mūsų gelbėtojai - “Bėrė” ir “Raudonukas”- su naujais šeimininkais 
________________________ ____ _ _____________ vokiečiais.
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bejausmiai daiktai.
Ir vėl stebėjau mamą rišant daiktus į 

ryšulius ir kraunant prie durų. Ji triūsė 
kantriai, nesiskųsdama, nes žinojo, kad 
jai nebuvo kitos išeities.

Kai ta liūdna diena atėjo, mes buvom 
pakrauti į gyvulinius vagonus. Man tai 
priminė bėgimą nuo rytų fronto Prūsijoje. 
Tik dabar nebeturėjom arklių ir vagonas 
buvo su stogu. Šį kartą ant mūsų nelis ir 
nesnigs, pagalvojau.

Mano mokyklos draugės ir draugai su 
gėlėmis atėjo mus išlydėti. Apsikabinau 
Birutę, Daną ir Irką. Mano akys pasruvo 
ašaromis. Jos irgi verkė.

“Užteks žliumbti, Ale. Karvių vago
nas jau laukia mūsų. Lipkim į vidų,” -

išgelbėjo ma
ne Romas, 
kai pasilei
dau į dūdas.

“Kaip ge
rai, kad tu 
irgi važiuoji 
su mumis,” - 
pašnibždėjau 
jam per aša
ras.

“Nusi
šluostyk vei
dą ir nusi
šypsok. Čia 
nebuvo mūsų 
tikri namai.

Koks skir
tumas? Sto
vykla yra sto
vykla.”

NEPASITIKĖJIMAS
Po kelių švilpukų traukinys paliko 

Blomberg’ą. Prasidarę mažą vagono durų 
tarpelį, kad nebūtų viduje tamsu, važiuo
dami mes stebėjom prabėgančius žalius 
slėnius ir miškais apaugusius kalnus. Po 
kelių valandų pasiekėm kelio galą. Tai bu
vo Goettingen DP stovykla, anglų zonoje.

Kariuomenės sunkvežimiai jau laukė 
mūsų. Pasimetę mes lakstėm nešiodami 
savo ryšulius į laukiančias mašinas. Ne
trukus pilnos pabėgėlių mašinas pajudėjo 
kareivinių link, kurias vokiečiai pastatė dar 
prieš karą. Ten mes buvom apgyvendinti

Prie stovyklos vartų mus pasitiko ko
mendantas. Jis vaikščiojo nuo vieno sunk
vežimio prie kito, vartydamas sąrašus ir 
nurodydamas vairuotojams, kur mus vežti

Mūsų šeimą patalpino beveik viduryje 
kareivinių, trijų aukštų pastate. Kambarys 
buvo ilgas ir siauras, antrame aukšte. Prie 
durų stovėjo nedidelis, geležinis pečius, o 
šalia jo, maža anglių krūvelė. Palei abi 
sienas buvo išdėstytos dviaukštės lovos, o 
viduryje ilgas stalas su suolais iš abiejų 
pusių. Kambario gale buvo langas į gatvę.

“Ateik, Ale. Padėk man pastumti stalą 
arčiau prie lango. Ten gausim daugiau 
šviesos,” - mama tuoj pristatė mane prie 
darbo.

“Kuri bus mano lova?”
“TU gali pasirinkti kurią tik nori, 

išskyrus šitą.”
“Kodeine šitą?”
‘Tu ir vėl ginčijiesi. Geriau paduok 

man tas antklodes ir aš tau parodysiu.”
“Še,” - atitempus, padaviau jai
“Palaikyk šį kampą, kol aš prisegsiu 

kitą,” - mama visada mane stebino savo 
sugebėjimu paversti bet kokią mums duotą 
pastogę į patogią gyvenvietę.

“Matai dabar koks čia bus geras 
sandėliukas daiktams pasidėti?”

“Beveik geriau negu spinta,” - pritariau 
aš, gėrėdamasi jos sumanumu

“Šalta...Tėvai, vietoj stovinėjęs, užkurk 
pečių. Ale, tu parnešk vandens. Aš užpilsiu 
žolelių arbatos, gal kaip nors apšilsime, kol 
eisim vakarienei į stovyklos valgyklą.”

Ir taip mamos dėka mūsų keistas, ilgas 
kambarys pavirto į mūsų namus.

Po kelių valandų pasibeldęs, pravėrė 
duris tėvo amžiaus žmogus.

“Atsiprašau. Nežinojau, kad jūs jau čia 
gyvenat. Mane irgi paskyrė į šį kambarį,” - 
tyliai vyriškis atsiprašė mamos.

‘Tai ateikite į vidų,” - pakvietė ji
Pasižiūrėjęs į vienintelę dar neužimtą 

lovą prie durų, jis ten pasidėjo savo pundelį.
“Ponia, ar galiu užimti šią lovą?”
“Žinoma. Čia taip pat yra ir tavo 

kambarys. Įsitaisyk kaip nori.”
Laikui bėgant šis vyras laikėsi atskirai 

nuo mūsų. Jis beveik niekada nekalbėjo su 
mumis ir pareidavo vakare tik permiegoti 
Tas žmogus man atrodė labai paslaptingas. 
Kartais aš spėliojau, koks jo gyvenimas 
galėjo būti prieš karą. Gal panašus į pan 
Kazimiersz, ir dėl to tapo toks užsidaręs? 
O gal ir ne?

liroj išėjus per duris, buvo ilgas kori
dorius su laiptais abiejuose galuose, kurie 
vedė žemyn į kiemą. Mūsų koridoriaus 
pusėje buvo eilė kambarių - tokių, kaip ir 
mūsų, o kitoje pusėje buvo įrengtos išvietės 
ir dušai “Valio... Mums nebereikės dau
giau eiti maudytis į miesto pirtį,” - sušukau 
įėjus į dušą ir aidas nuskambėjo tarp sienų.

“Na ir kas tokio?” - atsakė Romas iš 
kito galo prausyklos, nes moterų ir vyrų 
skyriai buvo padalinti tik plona siena.

(Bus daugiau)
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RPIechavičius - Žemaitiios valdovas
Gimimo pragos 1890 m. vasario 1 d.

Generolas Povilas Plechavičius - spal
vingiausią asmenybė tarpukario Lietuvos 
kariuomenėje. Tautos istorijoje jis įsitvir
tino trimis žygdarbiais: 1. Nepriklauso
mybės pradžioje pašalino bolševizmo 
užuomazgas Žemaitijoje 1918-1919 metais; 
2. Be kraujo praliejimo įvykdė 1926 m. 
gruodžio 17 d. perversmą ir 3. Privertė vo
kiškuosius okupantus sutikti, kad jo orga
nizuota Vietinė Rinktinė būtų išdėstyta 
Lietuvoje, o jai vadovautų tik lietuviai 
karininkai.

Busimasis generolas pradžios mokslus 
baigė Lietuvoje, vėliau mokėsi Rusijoje. 
Maskvoje 1908 m. baigė gimnaziją, 1911 
m - Komercijos institutą, 1914 m. Oren- 
burge - Kavalerijos mokyklą. Tarnaudamas 
rusų kavalerijoje, Pirmajame pasauliniame 
kare kovėsi su vokiečiais, austro-vengrais 
ir turkais. Prasidėjus Rusijoje revoliucijai, 
kovėsi su bolševikais. 1918 m. liepos 25 d. 
su broliu Aleksandru, taip pat Rusijoje 
buvusiu karininku, Povilas grįžo į tėviškę, 
kur apie juos ilgai neturėta jokių žinių.

1918-1919 m. Lietuvoje padėtis buvo 
dramatiška: kaimą plėšė karą pralaimintys 
vokiečiai, visame krašte siautėjo ginkluotų 
plėšikų gaujos, 1919 m. vasarą iš Latvijos į 
Lietuvą įsiveržė gerai ginkluoti bermon
tininkai, iš rytų naują okupaciją nešė boše- 
vikų armija. Deklaruotoji Nepriklausomy
bė buvo daugiau nei trapi. Lietuvos Valsty
bės Taryba krašto dar nekontroliavo, nebu
vo nei savo policijos, nei kariuomenės. Tai 
buvo chaoso metai pilna to žodžio prasme.

Povilas ir Aleksandras Plechavičiai gim
tinėje ir apylinkėse rado siaubingą padėtį: 
Rusijos pavyzdžiu Skuode, Salantuose, 
Plungėje ir kituose miesteliuose kūrėsi 
bolševikų komitetai, kurie žudynėmis, te
roru ir plėšimu bandė įtvirtinti savąją val
džią, tikėdamiesi Lietuvą pajungti bolševi
kinei Rusijai.

Karinę patirtį turintys broliai Plecha
vičiai, vietinių gyventojų remiami, pradėjo 
organizuoti pasipriešinimo būrius ir pradė
jo tikrą karą su gausiais priešais. 1918 m 
lapkričio 15 d. Lietuvos Valstybės Taryba 
Povilą Plechavičių paskyrė Sedos apskrities 
vadu ir suteikė jam įgaliojimus organizuoti 
Žemaitijoje miliciją, komendantūras, savi
gynos būrius, vietinę administraciją. Lap
kričio 23 d. P Plechavičius savanoriu įstojo 
į besikuriančią Lietuvos kariuomenę.

Gavęs valstybinius įgaliojimus, p. Ple
chavičius pradėjo bekompromisinę kovą su 
gausiais priešais, ypač boEevikais. Jiems 
visoje Žemaitijoje jis tapo priešu Nr.l. 
Bolševikai Plechavičių namuose buvo įtaisę 
tarnaitę bolševikę, kuri turėjo P Plechavičių 
nužudyti. Atsitiktinai išaiškinus agentę, ka
ro lauko teismas nuteisė ją mirti ir Sedoje 
ji buvo viešai sušaudyta. P. Plechavičiaus 
organizacinis talentas, atsakomybės ir pa
reigos suvokimas, visuomenės parama ko
votojams netrukus davė apčiuopiamų lai
mėjimų. Garsas apie narsų ir bebaimį že

Rinktinė, ku-
Dafl. AntŠakalys išleido 38 vokus “Iškiliųjų tautos asmenybių” pagerbi- riai vadovau- 
mui. Čia parodytas gen. Povilas Plechavičius, “Vietinės rinktinės” vadas, ti sutiko gen.

maičių karių vadą, pramintą žemaičių 
valdovu, pasklido po visą Žemaitiją ir už 
jos ribų. PPlechavičiaus pastangomis Že
maitijoje likviduotos bolševizmo užuomaz
gos niekad nebuvo pamirštos. Netgi po 
Antrojo pasaulinio karo Maskvos slapto
sios tarnybos bandė sugauti ir iš Vakarų 
Vokietijos išvežti P Plechavičių. Tik lai
mingo atsitiktinumo dėka pavyko išvengti 
jam regztų pinklių ir gen. P Kubiliūno li
kimo.

Ryžtingai užgniaužus bolševizmo užuo
mazgas Žemaitijoje, P. Plechavičiui buvo 
sufabrikuota byla neva tai už per daug 
žiaurų priešų likvidavimą. Tbisme kaltini
mą palaikė žinoma kairiųjų advokatė. Kai 
žodis buvo suteiktas kaltinamajam, jis 
lakoniškai pareiškė: “Gerbiamas Teismas, 
jei tuo metu ten nebūtų buvę manęs, ar kito 
panašaus asmens, tamstos šiandieną čia ne
sėdėtumėte”. Kaltinamasis buvo išteisintas.

Aptvarkęs Žemaitiją, P.Plechavičius 
1920 m. kovojo su lenkais prie Seinų, Au
gustavo miškuose, prie Varėnos ir kitur. Už 
kovas dėl Lietuvos laisvės jis buvo apdo
vanotas Vyčio Kryžiaus ordinu.

1924 m. RPIechavičius baigė Aukštuo
sius karininkų kursus Kaune, 1926 m. - 
generalinio štabo akademiją Prahoje. Lie
tuvos kariuomenėje jis dirbo įvairiose pa
reigose. Tarnybą pradėjo kapitonu, baigė 
- generolu leitenantu.

1926 m gruodžio 17 d. perversmas isto
rikų ir politikų įvairiai vertinamas. Apie 
ruošiamą perversmą buvo informuotas pre
zidentas Kazys Grinius ir Vyriausybė. Ta
čiau niekas nebandė užkirsti perversmui 
kelią. To meto kairuoliška politika, po 
demokratijos priedanga leidusi burtis 
priešvalstybiniams elementams, nepatiko 
patriotinei visuomenei, ypač jauniems 
karininkams. Tai, kad P. Plechavičius su
tiko vadovauti perversmui, leidžia teigti, 
jog buvusioje politinėje situacijoje per
versmas buvo neišvengiamas ir save pa
teisino. Perversmas praėjo sklandžiai be 
jokių ekscesų ir tarptautinėje politikoje 
nesukėlė jokių keblumų.

1929 m. vasario 13 d. gen. P. Plecha
vičius išėjo į atsargą. Pirmosios bolševikinės 
okupacijos metais jis pasitraukė į Vokietiją, 
o prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, 
grįžo į Lietuvą.

Prastėjant Vokietijos reikalams Rytų 
fronte, ypač po Stalingrado katastrofos, 
naciai panoro organizuoti lietuviškąjį SS 
dalinį. Nepavykus to padaryti, jie griebėsi 
sankcijų: buvo uždarytos aukštosios mokyk
los, žymūs inteligentai buvo ištremti į 
Stutthof o koncentracijos stovyklą, buvo 
suintensyvintas jaunimo gaudymas dar
bams Vokietijoje. Blogėjant padėčiai Rytų 
fronte, naciams būtinai reikėjo naujų kari
nių dalinių. Todėl 1943 m rudenį vokiečiai 
vėl prabilo apie lietuviškojo SS dalinio or
ganizavimą. Mūsų kariškiai, tarėjai, visuo
menės veikėjai sutiko organizuoti karinį 

dalinį, kuriam 
vadovautų lie
tuviai karinin
kai ir kuris 
gintų Lietuvą 
nuo raudonų
jų diversantų, 
kitų priešų ir 
artėjančios 
Raudonosios 
armijos. Vo
kiečiams ne
norom teko 
sutikti su to
kiais siūly
mais. Taip gi
mė Vietinė 

P.Plechavičius. 1944 m. vasario 16 d. 
'’enerolas per radiją kreipėsi į Lietuvos 
jaunimą, kviesdamas savanorius į jo orga
nizuojamą rinktinę. Vokiečių nuostabai, į 
generolo kvietimą entuziastingai atsiliepė 
jaunimas: per savaitę buvo sudarytas pla
nuotas savanorių kontingentas. Kada gene
rolui buvo užsiminta, kad vokiečiai gali jį 
apgauti, jis atsakė maždaug taip: “Jei man 
pavyks įvykdyti savo planus, būsiu atlikęs 
naudingą darbą Lietuvai Jei mane naciai 
nužudys - didvyriu įeisiu į tautos istoriją. O 
mirti vis tiek anksčiau ar vėliau reikės”.

Kaip ir reikėjo tikėtis, naciai bandė ap
gauti generolą. Supratęs nacių užmačias, 
jis tarė: “Ašgeriau žūsiu, negu mane privers 
išduoti savo tautą”. Generolas spėjo laiku 
duoti įsakymą dalinių vadams nepaklusti 
nacių reikalavimams ir VR karius paleido 
neribotų atostogų. Tai įsiutino vokiečius. 
Gegužės 15 d. buvo areštuota VR vado
vybė, pradėtas iš anksto suplanuotas VR 
likvidavimas. Būta ginkluoto pasiprieši
nimo, skaudžių netekčių, nacių keršto, ne
mažai VR karių per prievartą pateko į 
Vokietiją. Karui pasibaigus, likę gyvi kariai 
pasklido po pasaulį, įsijungė į partizaninę 
kovą, daug žuvo ir pateko į gulagus.

Gen. PPlechavičius ir VR vadovybė pe
rėjo vokiečių koncentracijos stovyklas, pa
tyrė nacių patyčias, kol galop baigiantis 
karui pasiekė Vakarų sąjungininkų zoną. 
Pats generolas 1949 m. atvyko į JAV, kur 
gyveno daug jo artimųjų, jų tarpe ir mama. 
Gyvendamas Čikagoje, generolas domėjosi 
lietuviška veikla, kultūriniu gyvenimu, ypač 
Lietuvių Veteranų Sąjungos “Ramovė” 
veikla. Generolas pragyveno kilnų gyveni

Padėka
Socialinės Globos Moterų Draugija Melbourne dėkoja p.p. Giedrei 

Kaladienei, Monikai Sodaitienei, E.M.Šidlauskams, nuvežusiems mūsų 
globotinius į kalėdinius pensininkų pietus, p. V.Ročienei už $50.00 auką ir p. 
E.M.Šidlauskam už $16.00.

AČIŪ!
Socialinės Globos Moterų Draugija Melbourne

Sekmadienį, vasario 24 dL, 2 vaL po pietų Bankstowno Lietuvių Klube 

6us ko dar ne6uoo

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

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

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

Siuntiniai į Lietuvą
Melboumo Lietuvių Katalikių Moterų Draugija organizuoja konteinerį su 

labdara į Lietuvą. Sutiko priimti ir siuntinius iš Sydnėjaus.
Dėžių išmieros: didelių - 64 x 35 x 35 cm., mažų - 64 x 17 x 35 cm.

Persiuntimas iš Sydnėjaus per Melboumą kainuos: $70 už didelę dėžę ir $40 už 
mažą dėžę. Yra suvaržymų: vaikams iki 3 metukų negalima siųsti batukų ir apatinių 
rūbų. Tačiau galima siųsti viršutinius rūbus. Negalima siųsti vaistų ir maisto pro
duktų su pasibaigusiomis vartojimo datomis.
Siuntiniai numatomi išsiųsti laike dviejų mėnesių. Susidomėjusius prašome skubiai 
skambinti organizatoriui Sydnėjuje Antanui Kramilhii teL (02) 9727 3131.

Antanas Kramilius

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 
Funerals of Distinction

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 
Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

mą sąžiningai tarnaudamas Lietuvai ir 
nesiekdamas sau jokios naudos nei politi
nės šlovės. Jis liko meilės ir ištikimybės 
Tėvynei pavyzdžiu.

Generolas mirė 1973 m. gruodžio 19 d., 
palaidotas šeimos kape šv. Kazimiero ka
pinėse Čikagoje. Prie kapo duobės jo ben
dražygis gen. S. Dirmantas kalbėjo: "Kaip 
tikras karys, veiksmo, o ne žodžių žmogus, 
velionis nebuvo kalbus ir tomų neprirdšė.Jo 
nuveikti darbai ir nepalūžtomis ryžtas yra 
sektini pavyzdžiai kaip reikia aukotis už 
tautos idealus”.

“Žemaitijos valdovo” gyvenimas ir 
veikla jau tapo gražia legenda. Todėl šį 
pasakojimą apie Didįjį Lietuvį norisi baigti 
jo ištikimo draugo ir bendražygio Felikso 
Veito, 1941 m ištremto į Sibirą, prisimi
nimų ištrauka: “Visa tai atsitiko tenai, aname 
Varduvos krašte, kai žemaičiai kėlėsi 
nepriklausomam gyvenimui. Varduva tekėjo, 
ąžuolai kalneliuose šniokštė o žmonės arė 
dirvonus ir sveikino naujus laikus. Sustoję 
jie dėjo legendas apie šaunų ir drąsų 
karininką, žemaitį Povilą Plechavičių, kuris 
lėkė raitas per jų žemę ir išvaikė visą, kas buvo 
nelietuviška, nesava, kas norėjo pavergti dar 
kartą. Tik jo dėka ramiai plaukia vasarojus, 
piemenukas švilpauja prie upės vagos, 
mergaitės dainuoja lietuviškas dainas, o 
kalne, šventajame gojuje - šlama ąžuolai”.

O gal ir mes šiandien esame laisvi todėl, 
kad kažkada Žemaitijos valdovas lėkė 
raitas per mūsų žemę ir išvaikė visą, kas 
norėjo pavergti dar ne vieną kartą?

Kazys Blaževičius,
buvęs Vietinės Rinktinės kariūnas,

Kaunas
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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 vai. - Melboumo Lietuvių Klubo Koncertų salėje minėjimas su meni
ne programa.

Visus kviečiame kuo skaitlingiau dalyvauti
ALB Melbourne Apylinkės Valdyba

Vasario 16-tos minėjimas Sydnėjuje
vyks šeštadienį (vasario 16 d.) ir sekmadienį (vasario 17 d.) sekančia tvarka: 

Šeštadienį, vasario 16 d.:
12.00 vai. vidurdienį - vėliavos pakėlimas Sydnėjaus Lietuvių Klube 
Bankstown’e.

Sekmadienį, vasario 17 d.:
1130 vai. ryto - šv. Mišios St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe * 
1.00 - 5.00 vai. p.p. - Minėjimas Sydnėjaus Liet. Klube Bankstown’e 
su menine programa, premijų įteikimu. Bus organizacijų kioskai, vi
deo filmai, lietuviškas internetas ir t. L

Jaunimui bus tautodailės dirbinių demonstravimas, piešimo konkur
sas lietuviška tema, krepšinio ir stalo teniso mokymas ir žaidimai, 
“jumping castle” - jauniausiems.

Po vėliavos nuleidimo iki vakaro - lietuviškas disco (vakaruška) su 
lietuviška pramogine muzika Sydnėjaus Lietuvių Klube Bankstowne.

Kviečiame dalyvauti su visa šeima. Bus įdomi ir linksma šventė, prie kurios 
prisidės daug organizacijų ir kuri, tikim, patiks ir jauniems, ir seniems.

Bus galima nusipirkti lietuviškų patiekalų ir kavos su pyragaičiais.

♦Jeigu Sydnėjaus lietuviams nepasisektų sekmadieniui, vasario 17d., gauti kunigą, 
minėjimo dalis St. Joachim’s bažnyčioje Lidcombe neįvyktų. (Teirautis pas Da
nutę Ankienę tel.: 9871 2524. ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

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

šv. Valentino dieną 
EGZOTINĖJE PROGRAMOJE:

1. Vyrų ir moterų striptyzas.
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 konkursio laimėtojams darys masažus.
5. Muzika, šokiai.
6. Dovanos, gėlės, nuostabi nuotaika. Netgi viengungiams 
antra pusė - (99.9%) garantuota.

Įėjimas-$7 /* /v a

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

$15,000 K-Butkus ($170,360)
$50 A.Šabrinskas ($1,050)
$50 a. a. Gudelio palikimas ($475) 
$50 K.Vanagienė ($280)
A+A Bungardienės atminimui:
$20 B.Prašmutaitė ($305)

A. ir J.Šimkai ($565)
$10 O.Šrederis ($525)
A+A Laučienės atminimui:
$20 B.Prašmutaitė ($325)
A+A Paškevičiaus atminimui:
$10 O.Šrederis ($535)
Geelongo Bendruomenės Valdybos aukos
ALF a.a. įnirusiems bendruomenės na
riams pagerbti:
$25 BJankienei
$25 P.Šimaičiui
$25 O.Dargvainytei
$25 L.Skapinskienei
$25 S.Bungardienei
$25 V. Paškevičiui

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Audrius Balbata

AL Fondo iždininkas
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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, Melboumo Lietuvių Namuo
se, 44 Errol Street, North Melbourne.

ALJS invites all to 
attend the 2001 

j AGM on Monday
11 th February 
2002 at 730 pm 

at Lithuanian House Melbourne.

Melbourno Pensininkų 
Sąjungos nariams

Pirmasis šių metų susirinkimas įvyks 
antradienį, vasario 12 dieną, 11 vaL ryto 
Lietuvių Namuose. A.S.

Dėmesio — 
visi į talką

Vasario 9 dieną (šeštadienį) visus 
savanorius, mylinčius lietuvių kalbą, 
maloniai kviečiame į talką, kuri įvyks 11 
vai. ryto Lietuvių Klube Bankstowne.

Plausime langus, dažysime, 
tvarkysime savo Klubą.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, BANKSTOWN 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.

Kviečiame į J

■ Užgavėnių Kaukių popiete*, 1
sekmadienį, vasario 24 d, 130 vai. po pietų ‘

Melbourno Lietuvių Namuose 1
I Įėjimas - $7 arba kaukė ir $5. Vaikams iki 16 m - veltui I
| Melbourno Entuziastės |

Vasario 16-tos minėjimas Geelonge
Nepriklausomybės šventės minėjimas įvyks sekmadienį, vasario 17 dieną, 12.00 

vaL dienos Lietuvių Namuose Pettitt Park, Beauford Ave., Bell Post Hill
Geelongo Lietuvių Bendruomenė Ine.

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

10.00 vaL ryto Vėliavų pakėlimas Lietuvių Namuose
Lietuvių Katalikų Centre

11.00 vai ryto Pamaldos Šv. Kazimiero bažnyčioje
Organizacijos yra prašomos dalyvauti su vėliavomis

1.30 vai. p. p. 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
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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.

8

http://www.lithuanianclub.org.au
http://www.users.bigpond.com/mpastoge

	2002-02-04-MUSU-PASTOGE_0001
	2002-02-04-MUSU-PASTOGE_0002
	2002-02-04-MUSU-PASTOGE_0003
	2002-02-04-MUSU-PASTOGE_0004
	2002-02-04-MUSU-PASTOGE_0005
	2002-02-04-MUSU-PASTOGE_0006
	2002-02-04-MUSU-PASTOGE_0007
	2002-02-04-MUSU-PASTOGE_0008

