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Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdyba nuoširdžiai sveikina visus Lietuvių 
Bendruomenės narius su Vasario Šešioliktąja, Nepriklausomybės Švente. 

Tegu šie metai būna kupini naujų galimybių, [kvepiančių darbų ir sumanymų.

Nuo kunigaikščių laikų lietuvius lydėjo Raitelis - valdovo, o 
tuo pačiu ir savistovumo, simbolis. Modernioji Lietuva šį simbolį 
papildė trispalve, kuri sunkiais negandų laikais stiprino ryžtą bei 
viltį ir skatino pasiaukojimą kovoje dėl Nepriklausomybės. Apie 
Vytį ir Trispalvę - ir jų istoriją - skaitykite psl. 7.
Čia matomą valstybės Didžiojo herbo projektą Heraldikos komi
sijai prieš kelerius metus sukūrė dailininkas Arvydas Každailis

Egzotiškas dailės rinkinys - Lietuvai
ELTA. Lietuvos Dailės muziejus gavo vertingą dovaną iš 

Australijos. Per vandenynus į Klaipėdos uostą atplukdyta 
Australijos visuomenės ir kultūros veikėjos dr. Genovaitės Ka- 
zokienės dovanojama egzotiška kolekcija. Šioje siuntoje - uni
kalūs, ilgai rinkti Australijos, Okeanijos tautų meno kūriniai. 
Per 100 kūrinių mecenatė dr. G.Kazokienė ekspedicijų me
tu surinko Naujojoje Gvinėjoje, N.Zelandijoje. Kai kurie 
eksponatai į kolekciją pateko iš Indonezijos, Tailando, Kini
jos, Tibeto. Egzotiškame rinkinyje - tų kraštų tautų kūryba: 
protėvių dvasių skulptūriniai atvaizdai, ritualinės kaukės, 
papuošalai, šilkmedžio pluošto dekoruotos skiautės, kokoso 
riešuto raižiniai.

Genovaitė Kazokienė yra didžiausia Lietuvos dailės mu
ziejaus mecenatė, jau dovanojusi per 300 Australijos lietuvių 
dailininkų kūrinių ir 670 vienetų Australijos ir Okeanijos tau
tų meno rinkinį. Dr. G.Kazokienė surengė Australijoje per 
dvi dešimtis lietuvių dailininkų parodų, visaip propagavo 
lietuvių liaudies meną. 1997 m ji apdovanota Lietuvos didžio
jo kunigaikščio Gedimino ordinu.

Naujausioji dr. G.Kazokienės dovanojamoji kolekcija bus 
eksponuota Klaipėdos paveikslų galerijoje 2002 m gegužės 
mėnesį minint Tarptautinę muziejų dieną. Ekspozicija veiks 
iki 2004 m. Ją lydės plati edukacinė programa. Dr. Genovaitė Kazokienė

Lietuvos įvykių apžvalga
Kam nauda?

Jau kurį laiką vedama agitacija prieš 
Lietuvos kariuomenę ir jos vadą įgauna 
aiškesnę formą. ELTAsausio 29 d. praneša, 
kad “Respublika” apie tai rašo taip:

“JAV viešintis Lietuvos kariuomenės 
vadas generolas Jonas Kronkaitis pateko į 
valdančiosios Socialdemokratų partijos kri
tikos ugnį. Socdemų nepasitenkinimą sukė
lė tai, kad kariuomenės vadas dalyvavo lie
tuvių išeivijos organizuotoje konferencijoje 
Los Angeles skambiu pavadinimu “Ar 
reikalingas Lietuvai antrasis išvadavimas’’. 
J.Kronkaitis kalbėjo apie šalies politinę, 
ekonominę, socialinę ir netgi dvasinę padė
tį. Vakar socdemų lyderiai pareiškė esą nu
stebinti, kad kariuomenės vadas dalyvavo 
politiniame renginyje - socdemai išsigando 
karinio perversmo. ”

Kariuomenės vadas gen. Jonas Kronkaitis.

Tokie ir panašūs išpuoliai - ne naujiena. 
Bet ir kiti reiškiniai aiškiai rodo, kad 
vystoma propagandos akcija diskredituo
ti stipriausius Lietuvos NATO narystės 
šaltinius ir taip sukliudyti Lietuvai įsijungti 
į NATO, tuo užsitikrinant valstybės sau
gumą. Kodėl tokia akcija vykdoma, galima 
lengvai suprasti pasvarsčius, kam iš jos yra 
nauda.

Vaistų rinka
Interesų mūšis vaistų rinkoje: kompen

suojamiesiems medikamentams išleidžia
mi milijonai, tačiau iš to pelnosi tik farma
cininkai Jei ir toliau išlaidos kompensuo
jamiesiems vaistams didės tokiais tempais, 
po kelerių metų vaistų kompensavimą 
reikės nutraukti, prognozuoja sveikatos 
apsaugos ministras Konstantinas Romu
aldas Dobrovolskis. Jis tvirtina, jog Lietu
voje iš viso vaistų sąrašo kompensuojama 
44% medikamentų, o Latvijoje tik 12%.

Pasai
Lietuvos pasai - nepatikimi Nekoky

biški dokumentai užkerta kelią į užsienį. 
Nuo 2003 metų dabar galiojantis pasas bus 
keičiamas dviem dokumentais - šalies vi
duje naudoti skirta asmens tapatybės kor
tele ir į užsienį vykti skirtu pasu.

Asmens kortelę privalės turėti visi 
Lietuvos piliečiai, kuriems sukako 16 me
tų, o pasas bus išduodamas jų pageidavi
mu. Pasirašius atitinkamas tarptautines 
sutartis, ateityje asmens tapatybės kortelė 
taip pat galės būti naudojama ir kelionėms 
į užsienį.

Manoma, kad dabartinių pasų atsargos 
baigsis jau šįmet.

Socdemai džiūgauja
ELTA Socialdemokratams neblogai 

sekasi įgyvendinti savo idėją - kartu su šių 
metų pabaigoje numatytais Prezidento 
rinkimais surengti ir savivaldybių tarybų 
rinkimus. Šią idėją remia vis daugiau 
parlamentarų.

Grąžinamos žydų kultūrinės 
nuosavybės

Torų perdavimas Izraelio valstybei - 
naujų dvišalių santykių pradžia. Sausio 30 
d. Lietuvos Nacionalinės Martyno Maž
vydo bibliotekos vadovai Izraelio atstovams 
perdavė bibliotekoje saugotus 309 žydų 
religinius rankraščius - toras. Jos bus 
perduotos Izraelyje įsikūrusiai žydų religi
nio ir dvasinio paveldo organizacijai 
“Hechal Shlomo”, kuri vėliau jas paskirstys 
sinagogoms visame pasaulyje. Naciona
linėje bibliotekoje dar liko 58 ypatingą 
reikšmę Lietuvos kultūros paveldui tu
rinčios toros.

Pavyzdžiu kitoms šalims Lietuvą nuro
dęs ir padėkojęs už torų perdavimą, Ame
rikos žydų komiteto tarptautinių reikalų 
direktorius Andrew Baker priminė, kad 
lietuvių ir žydų santykius dar temdo ne
išspręsti dalykai Vienu iš tokių svečias 
paminėjo istorinio žydų geto atstatymą. 
Seimas dar 2000 metais priėmė nutarimą 
Vilniaus senamiestyje atkurti istoriniam 
getui būdingus fragmentus.

Jauni nusikaltėliai
Kauno nepilnamečių auklėjamųjų dar

bų kolonijoje šiuo metu bausmę atlieka 
128 nusikaltėliai nuo 14 iki 18 metų am
žiaus, dešimt iš jų-žmogžudžiai Kolonijos 
direktoriaus pavaduotojas Aleksandras 
Šeputa sako, jog vidutinis nusikaltėlių išsi
lavinimas - šešios klasės. Jų beveik nedo

mina knygos. Labiausiai patinkančios 
televizijos laidos: “Be tabu”, Zbignevo ve
dama laida, įvairios kriminalinės kronikos 
ir žiaurūs filmai. Socialinės ir švietimo 
reformos problemos, nekontroliuojamas 
smurto ir tyčiojimosi iš žmogaus orumo 
srautas per televiziją (išskyrus LTV) - trys 
“banginiai”, ant kurių tarpsta nepilna
mečiai nusikaltėliai

Smurtaujantys, agresyvūs vaikai tapo 
visos Lietuvos skauduliu, kurį gydyti padė
tų Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo 
viešosios informacijos poveikio įstatymas.
Gamtos stichija sukaustė Lietuvą

Žmonės pirmąkart per du dešimt
mečius stebėjo, kaip pamažu susiliejo 
dviejų ištvinusių upių - Minijos ir Tenenio 
- baseinai. Pavakary Nemunas ties Rusne 
pakilo iki 3.20 m ir puse metro viršijo kriti
nį lygį. Iš apsemto pamario keltis neskubama.

Praūžęs uraganas ir sparčiai tvinstan
čios upės pridarė daug rūpesčių ne tik 
pajūrio, bet ir Aukštaitijos gyventojams. 
Per audrą Neringoje pasigesta dviejų vyrų, 
išėjusių marių link ir negrįžusių Jie ruošėsi 
iš marių traukti pontoninį keltą.

Valdas Adamkus Amerikoje
ELTA Meksikoje atostogaujantis Pre

zidentas Valdas Adamkus sausio 29-tąją 
mažiau negu parai atvyko į Washington’ą, 
kur vakare buvo pakviestas pasiklausyti 
JAV Prezidento George W.Bush’o metinio 
pranešimo Kongrese.

Imigracijos lengvatos Anglijoje
Didžiosios Britanijos politika skatins 

išvykti svetur dar daugiau lietuvių. Šią 
savaitę pradėjo veikti Didžiosios Britanijos 
vyriausybės patvirtintos naujosios imigra
cijos taisyklės. Tai - programa, panaši į
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

♦ Sausio 28 d. Afganistano kariai užėmė 
paskutinį Taliban atsparos punktą Kanda- 
hare - kiniečių ligoninę. Joje nuo gruodžio 
mėnesio pradžios gydėsi 19 al-Qaeda ko
votojų, apsisaugoję minomis ir barikado
mis. Žuvo paskutiniai šeši gynėjai, kiti žuvo 
anksčiau ar nepastebėti pabėgo iš apsupi
mo žiedo. Puolimo metu sužeisti 5 afganai 
kariai.
♦ Sausio 30 d. JAV prezidentas George 
W. Bush kreipėsi Į tautą su tradicine “State 
of the Union” prakalba. Savo pranešime 
jis atkreipė ypatingą dėmėsi į tris valstybes 
- Iraną, Iraką ir Šiaurės Korėją - pava
dindamas jas “blogio ašimi”. Šios valstybės 
esą sistemingai tobulina masinio naiki
nimo ginklus, pačios jais apsigįnkluoda- 
mos bei aprūpindamos jais kitas valstybes. 
Oficialiai duodamas įspėjimas šioms trims 
valstybėms.
♦ Musulmonų ekstremistų grupė, sausio 
23 d. Karači mieste Pakistane pagrobusi 
Wall Street Journal reporterį Daniel Pearl, 
grasino JAV vyriausybei, kad nužudys 
žurnalistą, jei nebus išpildyti jų reikalavi
mai. Vasario 2 d. net buvo pranešta, kad 
amerikietis žurnalistas jau nužudytas. Ši 
grupė pareiškimą greit atšaukė, atidėdama 
nužudymo terminą. Reikalaujama paleisti 
JAV suimtus pakistaniečius, grąžinti j 
Pakistaną buvusį Taliban ambasadorių 
Zayeef, aprūpinti al-Qaeda kalinamuosius 
advokatais, sumokėti grobikams du milijo
nus dolerių išpirkos ir L t.
♦ Vasario 2 d. Amsterdame iškilmingai

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL

žaliosios kortelės ar taškų sistemas JAV, 
Kanadoje bei kitose Vakarų valstybėse.

“’IFūksta pinigų” nuosavybės 
teisėms

Anot “Respublikos”, neseniai Seimo 
priimti “tam tikroms visuomenės grupėms 
pataikaujantys įstatymai” greičiausiai šie
met realiai neveiks. Finansų ministrė Da
lia Grybauskaitė vakar pareiškė, jog pinigų 
nebus Aukštojo mokslo įstatymo nuosta
toms įgyvendinti, gali tekti stabdyti Piliečių 
nuosavybės teisės atkūrimo į nekilnojamąjį 
turtą įstatymo vykdymą.

Finansų ministrė Dalia Grybauskaitė

Svetimšaliai galės buti Lietuvos 
valdžioje

Po ateinančių savivaldybių rinkimų 
Lietuvos vietinėje valdžioje pirmą kartą gali 
atsirasti mūsų šalyje nuolat gyvenančių 
užsieniečių. Migracijos specialistų duome
nimis, nuolat Lietuvoje gyvenančių užsie
niečių nėra daug - kelios dešimtys tūks
tančių. Tačiau manoma, kad per artimiau
sius dešimt metų jų padaugės du tris kartus. 
Naujausiais statistikos duomenimis, Kaune 
gyvena apie 1 700 užsieniečių, turinčių 
leidimą nuolat gyventi Lietuvoje. Tai su
daro vos 0.6% visų miesto rinkėjų.
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atšvęstos karališkos vestuvės. Olandijos 
sosto įpėdinis 34 metų amžiaus princas 
Willem Alexander vedė argentinietę ban
kininkę Maxima Zorrguieta, buvusio Ar
gentinos žemės ūkio ministro dukterį. Jos 
tėvas buvo specialiai paprašytas neda
lyvauti vestuvių iškilmėse. Jis olandams 
nepriimtinas, nes buvo ministru diktato
riaus Videla laikais, kai Argentinoje nu
žudyta apie 30 000 opozicija valdžiai 
įtariamų žmonių.
♦ Vasario 3 d. smarkus žemės drebėjimas 
sukrėtė Tbikijos sritį į vakarus nuo sostinės 
Ankaros. Bolvadin mieste sugriauta daug 
pastatų. Žuvo daugiau nei 40 žmonių, 
sužeistų virš 200. Žemės drebėjimas įvyko 
sekmadienį, kai valdiški pastatai buvo tušti, 
išvengta dar didesnių aukų.
♦ Vasario 3 d. Izraelio karo aviacija 
raketomis apšaudė ir sunaikino metalo 
dirbtuvę Gazoje. Izraelis apkaltino palesti
niečius dirbtuvę naudojus bombų gamybai.
♦ Afganistano vyriausybė neturi pakan
kamai savo karinių pajėgų, kad galėtų su
drausti ją remiančios koalicijos vadus ir 
sulaikyti juos nuo tarpusavio kovų. Gardez 
gubernatoriumi paskirtas Radshah Khan 
Zadran po trijų dienų buvo priverstas pa
sitraukti iš Gardez vasario 1 d., Haji Sai- 
fullah pajėgų genties išstumtas. Abu var
žovai vadovauja skirtingoms paštun genties 
grupėms. Per šias tarpusavio kovas žuvo 
virš 60 kovotojų, gi Zadran renka savo 
pajėgas ir ruošiasi atsiimti Gardez miestą.

□

Lietuviai “garsėja”
Ispanijos spauda vos ne kasdien pra

neša apie kraupius lietuvių nusikaltimus, 
tačiaupripažįstama, kad lietuvaičius jų ša
lis domina gerokai mažiau nei prieš keletą 
metų. Mūsų piliečiai dabar dažniau vyksta 
į Šveicariją. Baiminamasi, kad netrukus šią 
valstybę gali sukrėsti pranešimų apie lie
tuvių nusikaltimus banga.

Sportas
Sausio 29 dieną Lietuvos olimpinė 

delegacija išvyko į XIX žiemos olimpines 
žaidynes Salt Lake City (JAV). Lietuvos 
Tautinio olimpinio komiteto (LTOK) būs
tinėje Vilniuje susirinko beveik visas šalies 
žiemos sporto šakų elitas. Olimpiniai pasai 
ir mūsų delegacijos narių ženkleliai buvo 
įteikti šešiems busimųjų žaidynių, kurios 
vyks vasario 8-24 dienomis, dalyviams. 
Šokėjų ant ledo pora Margarita Drobiazko 
ir Povilas Vanagas išvyko anksčiau į prieš- 
olimpinę treniruočių stovyklą.

Iš viso Lietuvos olimpinę delegaciją 
sudaro 24 asmenys.

Pagalba
Du kartus per savaitę dešimtys kaimie

čių plūsta į nemokamus šnekamosios 
anglų kalbos kursus. Jie vyksta Pastarųjų 
Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios, 
kitaip vadinamos mormonais, būstinėje. 
Šie kursai susilaukė didžiulio skaičiaus 
norinčiųjų be jokio mokesčio mokytis anglų 
kalbos. Kursuose prisirenka tiek, kad žmo
nės nesutelpa į paskaitų patalpas.

Mormonų misionieriams ėmus už dyką 
mokyti anglų kalbos, vieni kauniečiai nu
džiugo, kiti išsigando “sektantiškų pinklių”. 
Šie kursai rengiami periodiškai jau kokius 
metus, - sakė Pastarųjų Dienų Šventųjų 
Jėzaus Kristaus Bažnyčios Kauno skyriaus 
prezidentas Genadijus Motiejūnas. Daugu
ma misionierių, pasak G.Motiejūno, atvykę 
iš JAV. Šiuo metu Kaune jų dvylika. Kalbos 
mokytojams nuo 19 iki 22 metų.

Pagerbtas žudynių liudininkas
Kaune veikiantis Sugiharos fondas 

.“Diplomatai už gyvybę” surengė iškilmingą

ŽVIIOJIMU
Pastaruoju metu LR Seimas priėmė įs

tatymus, kurie sukėlė aštrų nepasitenkinimą 
tarp Lietuvos gyventojų. Tai - įstatymai apie 
valstybines pensijas sovietų aktyvistams ir 
apie nacionalizuoto turto negrąžinimą. Per
spausdiname atvirą visuomeninio pobūdžio 
laišką (adresuotą Prezidentui Seimo Pirmi
ninkui bei Ministrui Pirmininkui) ir komen
tarą, kurie buvo publikuoti “XXI amžiuje”.

Red.
* ♦ *

Vyriausybė pritarė Seimo nario A.Sa- 
lamakino parengtoms valstybinių pensijų 
įstatymo pataisoms, papildant valstybines 
pensijas gaunančių asmenų sąrašą buvu
siais eiliniais sovietinių partinių ir repre
sinių struktūrų darbuotojais, Antrojo pa
saulinio karo veteranais. Vienas iš pakei
timo motyvų yra pretendentų į valstybines 
pensijas dalyvavimas antihitlerinės koa
licijos karo veiksmuose.

Žudymais, įkalinimais, tremtimis ir ūkio 
naikinimu sovietinė okupacija Lietuvos 
valstybei padarė nepalyginamai didesnę 
žalą nei trumpalaikė hitlerinė okupacija. 
Išvadavimas nuo hitlerinės okupacijos, 
įvedant ilgalaikę žiaurią sovietinę, laiky
tinas kariniu nusikaltimu mūsų valstybei, 
o prilyginimas tos valstybės karo veteranų 
-ypačnusipelniusiems Lietuvai asmenims, 
yra bjaurus pasityčiojimas iš pastarųjų, 
sovietinės okupacijos įteisinimo ženklas bei 
jos prilyginimas kovai už Lietuvos nepri
klausomybę.

Kategoriškai protestuojame prieš siū
lomą Valstybinių pensijų įstatymo pataisą 
ir Vyriausybės pritarimą tokiai pataisai, jas 
laikome antivalstybinėmis, smerktinomis 
apraiškomis. (3 parašai)* * *
Komentaras

Priimdama šią pataisą Vyriausybė turi 
surasti 4 mln. litų labai varganame Sodros 
biudžete. Įdomu ir tai, kad visai neseniai 
buvo keliama mintis, jog reikia atsisakyti 
“privilegijuotų” pensijų, bent jau naujų 
neskirti. Po to pasirodė šios įstatymo pa
taisos projektas.

Enkavedistų ir stribų su tremtiniais vie
nodas traktavimas - sunkiai suprantamas 
daugeliui. Argi valstybiniu požiūriu budelis 
ir auka - tas pats?

Tio pat metu nemažas abejones sukėlė 

ceremoniją, kurioje buvo paskelbtas 2001- 
ųjų Tolerancijos žmogus. Juo tapo keturias
dešimtmetis Tomas Šernas, vienintelis likęs 
gyvas Medininkų tragedijos liudininkas. 
Šiuo metu jis yra evangelikų reformatų 
dvasininkas.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS irLGTIC biuleteniais.

Sugrįžo Moters diena
Daugumos nutarimu, Seimas įtraukė 

Moters dieną, kovo 8-ąją, į atmintinų die
nų sąrašą. Kovo 8-oji, kaip Tarptautinė 
moters diena, buvo viena iš pagrindinių 
Sovietų Sąjungos švenčių, todėl šiam nu
tarimui nepritarė Seimo dešinioji mažu
ma. Už šią šventę balsavo 54 Seimo nariai, 
11 buvo prieš ir 7 susilaikė.
Karininkei - pulkininko laipsnis

BNS. Iš majorės į pulkininkes leite- 
nantes buvo pakelta Krašto apsaugos mi
nisterijos Finansų ir biudžeto departa
mento direktorė 45 metų Lina Lajaus- 
kienė.

Krašto apsaugos ministras Linas 
Linkevičius ir sausumos (lauko pajėgų) 
vadas brigados generolas Valdas Tutkus 
L.Lajauskienei įteikė pulkininko leite
nanto antpečius. Pulkininko leitenanto 
laipsnis moteriai suteikiamas pirmą kartą 
per visą Lietuvos kariuomenės istoriją 
nuo 1918 metų.

Seimo priimtas įstatymas dėl namų, kon
fiskuotų sovietinės valdžios, negrąžinimo 
savininkams (pristatė Seimo narys Papo
vas). Daugiausia tokių yra Kaune, bet 
nemažai ir Vilniuje. Nemaža dalis tų namų 
priklausė žydams, tad tuo įstatymu paliesti 
jų interesai, o žydų erzinti neverta: po to 
kyla tarptautinis šurmulys. Antra vertus, 
biudžete nenumatyta lėšų savininkams 
teisingai apmokėti už jų nuosavybę.

Šis Seimo nutarimas apskųstas ir bus 
nagrinėjamas Konstituciniame teisme. 
Manoma, jog pasipils skundai ir į Strasbūro 
tarptautinį teismą. Tai ne į naudą Lietuvai, 
ruošiantis stoti j NATO.

Abu šiuos įstatymų projektus pateikė 
slavų kilmės Seimo nariai.

Įdomus ir trečiasis, buvęs “vyresnysis 
brolis”, dar sunkokai kalbantis lietuviškai, 
dabar jau Lietuvos pilietis ir Seimo narys, 
Ekonomikos komiteto pirmininkas Vikto
ras Uspaskich. Jis gražus, jaunas, nesikei- 
kia, yra turtingiausias iš visų Seimo narių. 
Praėjusiais metais jis su žmona deklaravo 
turto už 160 mln. litų - daugiau nei visų li
kusių Seimo narių kartu paėmus. Jis nupir
ko daugumą Kėdainių miesto gamyklų, jo 
prekybinė firma “Vikonda” dirba daugelyje 
Lietuvos miestų. (Žurnalistai taip ir nesu
gebėjo paaiškinti, kaip per tokį trumpą 
laiką galima įgyti tiek turto). Jis vis prime
na, jog litūviai nemoka tvarkytis. Prieš rin
kimus V.Uspaskich agitavo už APaulausko 
socialliberalų partiją, bet liko nepartiniu.

Neseniai jį ėmė persekioti Baltijos TV 
žurnalistas Vytautas Matulevičius. Jis įrodė, 
jog Viktoro turtinė veikla yra nešvari. 
Pakartotinoje TV laidoje buvo atsklei
džiami nauji negražūs faktai. Už žurnalisto 
nugaros stovi brolis, gana įtakingas Seimo 
narys, buvęs ministras, liberalas Algimantas 
Matulevičius.

Po kritikos iš valdžios pusės - jokio 
atgarsio. Galbūt per stambi žuvis net ir 
teisininkams. Iš tiesų, jį reiktų priskirti 
oligarchų luomui, artimam Rusijai.

Tokie faktai rodo dabartinės valdžios 
orientaciją į Rytus. O Rytai, savo ruožtu, 
labai ilgisi didžiosios TSRS, svajoja ją 
atstatyti. Ten dar iki šiol Leningrado ir 
Sverdlovo administracinės sritys, kiek
viename mieste išsaugotos Lenino gatvės 
ir paminklai didžiajam vadui... Baltarusijos 
prezidentą A Lukašenką dabartinė valdžia 
tik geru žodžiu mini ir nori su juo “su
artėti”. Tad nelabai ramu mums daros.

RKatinas (Lietuva)

Be L.Lajauskienės, šiuo metu Lietu
vos kariuomenėje yra dar 71 pulkininkas 
leitenantas. Lietuvos kariuomenėje šiuo 
metu tarnauja 222 moterys karininkės, iš 
jų šešios turi majoro laipsnį.

Paskirtas viceministras
Sausio 9 d. naujuoju, penktuoju užsie

nio reikalų viceministru paskirtas buvęs 
Lietuvos ambasadorius D.Britanijoje Jus
tas Paleckis. Jis globos ryšius su Seimu bei 
santykių su pasaulio žydų bendruomenė
mis, holokausto ir žydų kultūrinio paveldo 
klausimus.

Nepriklausomybės akto signataras J. 
Paleckis 1993-1996 m. buvo tuometinio 
prez. Algirdo Brazausko patarėjas užsie
nio politikai, o 1996-2001 m. - Lietuvos 
ambasadorius D.Britanijoje. Baigęs žur
nalistikos specialybę Vilniaus universi
tete, jis mokėsi Sovietų Sąjungos Užsienio 
reikalų ministerijos aukštojoje diploma
tinėje mokykloje, dirbo Sovietų Sąjungos 
ambasadose Šveicarijoje ir Vokietijoje.

Prancūzija žada remti
Prancūzija sutinka, kad Ignalinos 

atominės jėgainės uždarymas yra visos 
Europos reikalas. Ji yra pasirengusi padė
ti mobilizuoti Europos Sąjungos finansi
nius šaltinius. Bus panaudojamos Prancū
zijos technologinės žinios bei administra
cinė patirtis.
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BENDRUOMENĖJ BAR U OJE

“Mūsų Pastogės" skaitytojus ir visus Australijos lietu
vius - jau seniai atvykusius, čia gimusius ir dabar atkelia
vusius - sveikiname Vasario Šešioliktosios proga.

MP Redakcija Ir Leidėjai

“Tada ir mes” Sydnėjuje
Autorių bei knygų pristatymas ir, 

bendrai, literatūrinės popietės tapo pa
trauklia tradicija Sydnėjaus Lietuvių Klu
be. Renginius sumaniai organizuoja Bib
liotekos Bičiulių Būrelis.

Sekmadienį, vasario 3 dieną, buvo pri
statyta naujausia sydnėjiškio Jurgio Jana
vičiaus knyga “Tada ir mes”. Nors ji išleista 
ir visuomenei atversta Vilniuje dar praė
jusią vasarą, čionykščiai tautiečiai artimiau 
su ja susipažino - ir savo egzempliorių ga
lėjo įsigyti - per šią popietę. Renginį pra
vedė Pajauta Pullinen, o sudėtingą paren
giamąjį darbą atliko Dana Skorulienė.

Pirmąjį žodį taręs patsai Jurgis Jana
vičius paaiškino, kaip knyga gimė. 1991 
metais autorius lankėsi Vilniuje ir iš smal
sumo užsuko į naujai pasirodžiusio kultū
ros laikraščio “Šiaurės Atėnai” redakciją. 
Jo redaktoriams tada rūpėjo išsiveržti iš 
pusšimtį metų kūrybą varžiusių rėmų ir 
grįžti prie vakarietiškosios literatūros 
palikimo, tad naujas bendradarbis buvo 
sveikintinas. Kaip Jurgis Janavičius saikiai 
prisimenė, šitaip buvo užmegzti pirmieji 
kuklūs ryšiai. Jie sustiprėjo per sekančią 
kelionę Lietuvon 1994 metais, kai, vietoj 
laikraščiui prašomų patarimų, jis pradėjo 
rašyti “laiškus iš Australijos”. Per nenu
trūkusį bendravimą rašinių susikaupė apie 
30, o tai, su Gedimino Kavaliausko, Anta
no Gailiaus, Petro Morkaus ir Sigito Ge
dos pagalba, eventualiai ir sudarė dabar
tinio leidinio korpusą.

Antruoju kalbėjęs poetas Juozas Almis 

Iš kairės: knygos “Tada ir mes” autorius Jurgis Janavičius, Isolda Poželaitė-Davis AM 
ir poetas Juozas Almis Jūragis.

Jūragis sustojo prie autoriaus kūrybinės 
asmenybės. Jis prisiminė netikėtai išsivys
čiusius pokalbius apie literatūrą dar anais 
ankstyvaisiais laikais, nes abu - prieš tai 
vienas kito nepažinę Jūragis ir Janavičius
- buvo paskirti į vandentiekio statybas ir 
vėliau prisidėjo prie Warragamba užtvan
kos įgyvendinimo. Almis Jūragis prisimi
nė ankstyvuosius Jurgio Janavičiaus ra
šinius spaudoje ir paskaitas Sydnėjaus 
Šviesos Sambūrio vakaruose. Vėliau sekė 
Jurgio bendradarbiavimas avangardiniuo
se “Literatūros Lankuose” ir “Metmeny
se”, į kurių puslapius tik retesnis galėjo 
patekti. Jurgis Janavičius rašė ir angliškai
- ypač prisimintinas jo kūrinys “Journey to 
the Moon”, apie 3 metus ėjo jo įkvėpti taip 
pat avangardiniai “Poezijos ir prozos lakš
tai”, o vėliau “Mūsų Pastogėje” jis redagavo 
kultūrinį puslapį “Polėkiai”. Visa tai yra 
ryškus įnašas Australijos lietuvių kutūri- 
niame gyvenime ir kaipo toks solidžiai 
užfiksuotas “Lietuvių egzodo literatūroje”. 
Su dabartiniu rinkiniu “Tada ir mes” Jurgis 
Janavičius globaliniu ratu grįžo į Lietuvą, 
ir būtent su dideliu kūrybos kraičiu.

Isoldos Poželaitės-Davis AM žodžiai 
buvo skirti kaip tik pagerbiamajai knygai 
Ji atkreipė dėmesį į leidinio estetinę pusę 
(išdėstymą, iliustracijas) ir pastebėjo, jog 
aplankui parinkta oranžinė spalva turbūt 
nėra atsitiktinė. Jei Lietuvoje ši spalva 
neįprasta, Australijoje ji yra būdingas kai 
kurių gamtovaizdžių elementas. Pasak p. 
Isoldos, knygoje talpinamus “laiškus iš

Knygos autorius Jurgis Janavičius (centre) su Bibliotekos Bičiulių Būrelio aktyvistėmis, 
iš kairės: Pajauta Pullinen, Irena Dudaitienė, Dana Skorulienė ir Jadvyga Burokienė.

Australijos” persmelkia sąsaja tarp da
barties ir praeities, ir tai atliekama taupiu 
bei taikliu kalbėjimu. Vaizdai, pasakojimai
- kur vietovės yra Australija, Naujoji 
Gvinėja, o žmonės lietuviai, australai, abo
rigenai ir kokios kitos tautybės ten bebūtų
- visa tai piešiama be moralizavimo. 
Žvilgsnis pastabus, stilius taupus, pasako
jimas realistiškas, o kompoziciją galima 
aptarti kaip klasikinę. Ponia Isolda pridū
rė, jog knygos recenzentas Lietuvoje, 
Sigitas Parulskis, rašė, kad “tokios knygos 
užgyvenemos kaip raukšlės ir randai”. Taigų 
knygą tarsi sudaro paprastos linijos, bet už 
jų slypi turtingas ir margaspalvis turinys.

Antrąją popietės dalį sudarė parinktų 
knygos dalių skaitymas. Viktoras Ratkevi
čius, Onutė Maksvytienė, Kastytis Stašionis

Geelongo “Židinio” metinė sueiga
Sausio 20 dieną įvyko Geelongo lietuvių 

skautų “Židinio” metinė sueiga. Sueigą 
atidarė “Židinio” tėvūnas ps. Liudas Bun- 
garda. Pirmiausia, tylos minute buvo pri
siminti metų bėgyje mirę “Židinio” nariai 
Salomėja Bungardienė ir Viktoras Paškevi
čius. Sueigoje dalyvavo 24 nariai. Į prezi
diumą pakviesti: pirmininkauti - s.v. K. 
Starinskas, sekretoriauti -v.s. V. Mačiulis. 
Toliau sueiga vyko pagal dienotvarkę. Į 
mandatų komisiją pakviesti židiniečiai: 
Stasė Lipšienė, Petrė Čerakavičienė ir 
Petras Papreckas. Praėjusios metinės su
eigos protokolą perskaitė “Židinio” kanc
leris Vytas Bindokas. Toliau sekė prane
šimai. Tėvūnas pranešė, kad metų bėgyje 
buvo sušauktos 6 sueigos. Suruoštos 3 iš
kylos. Per Užgavėnes kepėm blynus, per 
Atvelykį ridenom margučius. Motinos 
Dienos minėjime, kurį ruošė LB Apylinkės 
Valdyba, židiniečiai virė pietus (cepelinus). 
Gegužės pradžioje dalis židiniečių gryba
vo Ottoway miškuose. Rugpjūčio mėnesį 

ir Jonas Šatkauskas pamainomis perskaitė 
aštuonis rašinius: “Viengungių stovykla”, 
“Kodėl dabar”, “Trys sekcijos į La Perouse”, 
“Kova su rimtimi”, “Valerija”, “Katinas mai
še”, “UžSuomijos nepriklausomybę”, “Tada 
ir mes”. Garso perdavimą tvarkė Kęstutis 
Ankus.

Kaip įprasta, autoriui ir popietės eki
pažui buvo padėkota gėlėmis ir dovanėlė
mis. Jas įteikė Bibliotekos vedėja Jadvyga 
Burokienė ir dailininkė Leeka Kriauce- 
vičiūtė-Gruzdeff.

Popietėje apsilankė gausus būrys 
kūrybą mėgstančių klausytojų. Visi jie 
skirstėsi su pasitenkinimo jausmu - ir lauk- 
dami sekančios Bibliotekos Bičiulių 
popietės.

Vytautas Doniela

suruoštas vyskupo Motiejaus Valančiaus 
minėjimas - pagerbimas. Lapkričio mėnesį 
dalyvauta Melboumo “Dainos Sambūrio” 
metiniame koncerte. Ir gruodžio 2-ą suor
ganizuota iškyla į gamtą. Kadangi tą dieną 
labai smarkiai lijo, teko grįžti į Lietuvių 
Namus.

Kasininkės pranešimą padarė sesė 
vyresnė skautė Nijolė Bratan. Kasos stovis 
mažai pasikeitė (pora dolerių į gerą pusę). 
Pranešimai buvo vienbalsiai priimti.

Toliau sekė vadovybės rinkimai. Vi
siems sueigos dalyviams pageidaujant, va
dovybė pasiliko ta pati. Šių metų veikla 
numatyta tokia pat, kaip ir praėjusiais 
metais. Per Užgavėnes kepsim blynus, per 
Atvelykį ridensim margučius, Motinos 
Dieną virsim pietus, rudenį važiuosim 
grybauti. Rugpjūčio mėn. ruošim minėjimą. 
Gale metų ruošim iškylą į gamtą.

Sueiga užbaigta sudainuojant “Lietuva 
brangi”. Toliau sekė suneštinė kavutė.

Liudas Bungarda

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame kun. Egidijui Arnašiui už gedulingas šv. Mišias ir 

palydėjimą mūsų mylimo ir brangaus vyro bei tėvelio a. a. Romo Rutkausko j 
amžino poilsio vietą.

Esame dėkingi p. Jablonskienei už rožinio pravedimą prieš mišias, R. 
Matulaitienei ir B.Kymantienei už jautrias giesmes bažnyčioje, D.Strungienei ir 
I.Luscombe už skaitinius, D.ir M.Didžiams bei M.Sosnowski už šiltus 
atsisveikinimo žodžius, Martynukui už patarnavimą mišioms.

Dėkojame visiems, atėjusiems atsisveikinti ir pasimelsti
Ačiū visiems, kurie padėjote šiuo sunkiu mums gyvenimo momentu, o ypač 

dėkingi esame R.Mačiulaitienei, D. ir M.Didžiams už patarimus, nuolatinę pagalbą 
ir kad visą tą laiką buvote šalia.

Sujaudinti ir dėkingi esame už daugybę užuojautų žodžiu, telefonu, kortelėmis, 
spaudoje, užprašytas šv. Mišias, gėles ir vainikus.

Nuoširdus ačiū D.Didžienei už aprašymą spaudoje.
Su dėkingumu ir meile

Vida, Justinas, Jesika ir Jonas

Aukos “Mūsų Pastogei”
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V Šutas NSW $ 5.00 L Venslovas ACT $ 15.00
J. Mikševičius NSW $15.00 P. Bielskis SA $ 5.00
S. Ratas ACT $ 45.00 Mrs. G. Jokūbaitis VIC $ 10.00
R. Šilinis ACT $ 25.00 Z. Augaitis VIC $ 15.00
S. Šabrinskas VIC $ 10.00 J. Balčiūnas VIC $ 20.00
R. Lapinskas NSW $55.00 M. Saženienė VIC $ 5.00
Mrs. J. Lesčius . SA $ 5.00 E Sodaitis VIC $ 5.00
G. Bernotas NSW $ 10.00 V. Račiūnas NSW $ 15.00
J.Kirša VIC $ 45.00 M. Eidėjienė QLD $ 15.00
E. Juška NSW $ 15.00 D. Skorulienė NSW $ 20.00
B. Pavasaris QLD $ 5.00 N.irE. Volkai QLD $ 15.00
S. Stukys NSW $ 15.00 V Gamienė WA $ 5.00
A& D. Jankus SA $ 25.00 A Stupuras VIC $ 10.00
Mrs. V. Lynn NSW $ 10.00 D. Bajalienė NSW $ 5.00
S. Tamašauskas VIC $ 10.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams
G. Patupis WA $ 50.00 “Mūsų Pastogės” administracija
Mrs. P. Stankūnas QLD $ 5.00 _
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Lietuva iš arti Ši žiema buvo šalta
Litas - nuo JAV dolerio prie euro

Paulius Tamulionis

Vasario 1 dieną Vilniuje, Lietuvos ban
ko pagrindinėje prekybos salėje, tvyrojo 
įtampa - j patalpas nebuvo įleidžiami jo
kie stebėtojai - specialistai nekantriai lau
kė lemtingosios skaičių kombinacijos.

Naujasis fiksuotas lito ir euro kursas 
buvo nustatytas Europos Centrinio Banko 
paskelbtą vakardienos euro ir JAV dolerio 
kuisą padauginus iš keturių.

15 vaL 15 nrin. banko prekybos salėje 
esančiuose ekranuose pasirodė 0.8632 euro 
ir JAV dolerio kursas, kuris ir lėmė naująjį 
fiksuotą 3.4528 lito ir euro kursą. Lietuvos 
gyventojams baigėsi lengvo valiutos kon
vertavimo laikai, kai vienas JAV doleris 
buvo lygus 4 litams. Dabar mintyse paversti 
didesnę litų sumą eurais ar doleriais bus 
gerokai sudėtingiau,

Po beveik aštuonerius metus trukusios 
lito ir JAV dolerio sąjungos Lietuva į nau
jąją nacionalinės valiutos epochą įžengė su 
3.4528 lito kainuojančiu euru. Manoma, 
kad nustatytas naujasis fiksuotas kursas 
nesikeis iki 2007-2008 metų, kai Lietuva 
įstos j Europos Sąjungos pinigų sąjungą ir 
įsives eurą.

Gautas euro ir dolerio kursas buvo dau
gintas iš keturių, nes iki šiol litas su JAV 
doleriu buvo susietas santykiu 4:1. Kitaip 
tariant, litas buvo ketvirtis dolerio. Skaičius 
yra su keturiais skaičiais po kablelio, nes 
tarptautinėse rinkose įprasta valiutų vertę 
nustatyti būtent tokia forma. Lietuvos ban
kas apvalinti sumos iki “patogesnio” skai
čiaus negalėjo, nes tai reikštų arba lito de
valvavimą, arba revalvavimą. Nuo persie- 
jimo dienos niekas nebegali pasakyti, kiek 
litų ir centų kainuos JAV doleris kitą mė
nesį ar jau rytoj komercinių bankų keityk
lose.

Vasario 1 dieną 17 vaL Lietuvos banko 
vadovas R.Šarkinas naują oficialų lito kursą 
pranešė be emocijų. “Ateities neprognozuo
siu. Bus ir kilimų, ir kritimų’’, - į klausimą, 
kiek kainuos JAV doleris, atsakė vyriausia
sis bankininkas. Be to, R.Šarkinas užsimi
nė, jog yra galimybė, kad ir iki 2007-2008 
metų gali būti pakeistas lito kursas. Mat 
Lito patikimumo įstatymas skelbia, kad 
santykį su bazine valiuta galima keisti esant 
ekstre-malioms situacijoms ekonomikoje. 
“Tačiau įstatymas neapibrėžia, kokia tai 
turėtų būti grėsmė. Žinoma, Lietuvos bankas 
pasirengęs priimti tinkamus sprendimus, jei 
iškiltų pavojus nustatytam kursui išlaiky
ti”, - tikino R.Šarkinas.

Lietuvos gyventojai dar vis skubėjo į 
bankus paskutinę dieną konvertuoti tu
rimų paskolų bei indėlių. “Labai pavar
gome. Tiesiog užplūdo klientai. Paskolas 
konvertavo tikrai daugiau nei 5% visų kli
entų”, - kalbėjo “Hansa-LTB” Iždo depar
tamento direktorius Marius Adomavičius. 
Tačiau, bankininko nuomone, valiutų keiti
mo procesas trūks dar ilgai - dalis gyventojų 
atsipeikės vėliau. Ekspertai pataria ilgalai
kius indėlius ir paskolas JAV doleriais versti 
į eurus, o trumpalaikius - į litus.

Nuo savo atsiradimo 1999 m. euras, 
veikiamas Europos šalių ir JAV pergalių 
bei praradimų, keliavo žemyn, palyginti su 
JAV doleriu. Todėl Lietuvai teks savo kailiu 
pajusti, ką reiškia tarptautinė konkurencija 
- litas kartu su euru dabar judės, priklau
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somai nuo JAV ir Europos ūkių laimėjimų. 
Prieš pat lito persiejimą euro nuvertėjimą 
lėmė netikėtos žinios, kad JAV ekonomika 
ketvirtąjį ketvirtį augo 0.2%, nors ir buvo 
tikėtasi tolesnio smukimo. Šalia doleriui 
palankios žinios prisidėjo Europos Komi
sijos nuogąstavimai dėl pernelyg didelio 
Portugalijos ir Vokietijos biudžetų deficito 
bei išaugusios infliacijos Vokietijoje. Prob
lemos Europos šalyse buvo viena pagrindi
nių priežasčių, lėmusių euro smukimą. Eu
ro kursą dirbtinai palaikė tik Europos 
nacionalinių bankų intervenciniai eurų 
pirkimai

Tačiau niekas negali nors apytikriai 
pasakyti, kokį tašką pasiekė euras JAV 
dolerio atžvilgiu. Kai kurie finansų analiti
kai teigia, jog euras jau pasiekė dugną, kiti 
įsitikinę, kad dugnas gerokai žemiau. 
Pavyzdžiui, agentūros Reuters apklausos 
duomenys rodė, kad šių metų sausio mėne
sį dolerio kursas euro atžvilgiu bus gerokai 
virš 0.9 ribos. Tačiau realybė parodė, kad 
sausį euras nusirito iki kiek daugiau nei 
0.86 JAV dolerio. Tiesa, ekspertai prisime
na ir daug gilesnes euro duobes, kurios gali 
būti galimo euro kurso orientyrai

“Lietuvos rytas” pasidomėjo, kaip gali
ma vertinti euro, su kuriuo siejamas litas, 
kursą. “Kaip žmogus, kuris naudojasi finan
sinio lizingo paslaugomis, susietomis su JAV 
doleriu, džiaugiuosi, kad JAV doleris stiprėja, 
nes reikės mokėti mažiau litų. Tačiau kaip 
pilietis baiminuosi dėl Lietuvos eksportuo
tojų. Jei susiejus litą su euru pastarasis ims 
kilti, tai reikš kilpą įmonėms”, - dėstė Vil
niaus banko valdybos pirmininko patarėjas 
Gitanas Nausėda.

“Hansa-LTB” Iždo departamento direk
torius M. Adomavičius tikino, kad gyvento
jams neverta nerimauti dėl euro kurso. “Už
fiksuojame litą ir užsitikriname pigias 
atostogas Vakaruose, taip pat pigų importą”,
- kalbėjo bankininkas. Be to, pasak jo, jei 
euras kils, Lietuva, perkanti energetinius 
išteklius JAV doleriais, turės galimybę 
naudoti pigesnes dujas.

Kai kurios didžiosios įmonės jau seno
kai pasiruošė būsimoms permainoms. Pa
vyzdžiui, didžiausio degalų importuotojo 
“Lukoil Baltija” vadovas Ivanas Paleičikas 
sakė, kad buvo Maskvoje “LUKoil” būsti
nėje ir susitarė pirkti degalus eurais. “Par
duodame per mėnesį degalų už 10-15 mln. 
JAVdolerių. Apyvartayra didžiulė ir nuosto
liai dėl kurso svyravimo taip pat gali būti 
didžiuliai”, - aiškino I.Paleičikas.

Tačiau kai kurie pramonininkai eks
portuojantys į Vakarus, su liūdesiu pasitiko 
lito persiejimą prie euro.

“Istorija kartojasi. Aiškiai matome ant 
kelio grėblį ir tvirtu žingsniu einame jo link 
Užmynę ant šio grėblio, pasekmes jausime 
dar ilgai”, - kalbėjo elektronikos įmonės 
“Vilniaus Vingis” generalinis direktorius 
Vaclovas Šleinota. Jis įsitikinęs, kad dėl 
silpno euro JAV dolerio atžvilgiu pramonės 
įmonės praras konkurencingumą ir bus 
priverstos vėl mestis į Rusiją. Pasak VŠlei- 
notos, geriausias laikas persieti prarastas
- tai padaryti reikėjo anksčiau.

Bankininkas M.Adomavičius linkęs 
neskaičiuoti euro litais. “Galima sakyti, kad 
jau tampame euro zonos šalimi ir visą 
produkciją pardavę Vakaruose parsivežame 
eurus, nepaisant to, kiek litų euras kainuotų ”,
- samprotavo bankininkas. “L.r.”

Lina Kazokaitytė

Pagaliau į Lietuvą atėjo tikra žiema. Kai 
kur pietų Europoje pirmą kartą prisnigo, 
siautėjo pūgos. Lietuviai pamažu apsiprato 
su netikėta kalėdine dovana. Sniego kiekis 
tris kartus viršijo normą. Vilniuje sniego 
dangos storis siekė 40 centimetrų, apylin
kėse - pusmetrį o kai kur vėpūtinių aukš
tis galėjo viršyti ir metrą. Tokiu metų laiku 
sniego dangps storis paprastai būna 6-11 
cm. Gausiau Lietuvoje buvo prisnigę tik 
1958 metų žiemą ir 1995 metų pabaigoje.

Nuo Kalėdų Lietuvoje siautė jau ketu
rios pūgos. Tokia žiema su kelias dienas 
trunkančiomis pūgomis buvo prieš penke
rius metus. Sniegas gerokai apsunkino 
kasdienį gyvenimą. Po švenčių tapo dar 
sunkiau “įvažiuoti” į įprastas darbo vėžes. 
Dėl užpustytų kelių ne visiems gyventojams 
pavyko laiku grįžti iš svečių ar nukakti į 
darbą. Sutrikęs eismas, užpustyti keliai 
privertė sostinės savivaldybę panaudoti 
visus turimus technikos rezervus ir iš garažų 
ištraukti seną sovietinę techniką. Per dieną 
UAB “Vilniaus specialiojo autotransporto” 
mašinos sunaudojo apie 5 tonas kuro.

Daug vargo sniegas sukėlė ir greitosios 
pagalbos medikams. Neretai ligonį teko 
nešti ar iki automobilio privežti rogutėmis. 
Vilniuje, neatlaikiusios sniego svorio, įgriu
vo statomų Ledo rūmų stogo konstrukcijos. 
Nuostoliai gali siekti 2 mln. litų. Gydytojai, 
policininkai jau pradėjo registruoti sušalu
sius asmenis.

Meteorologijos specialistams ši žiema 
kol kas neatrodo išskirtinė. “Niekoypatin
ga. Buvo ir šaltesnių žiemų, tik mes jų ne
prisimename. Normali žiema. Tereikia ja 
džiaugtis”, - ragino specialistė dr. Audronė 
Galvonaitė. Pastarosiomis žiemomis snigo 
mažai ir beveik nebūdavo pūgų, todėl žmo
nės spėjo atprasti nuo tokių gamtos išdaigų.

Apskritai sinoptikai gali numatytų kada 
laukti šaltų žiemų. Specialistai neatmeta 
galimybės, kad tokiems šaltiems orams 
įtakos turi ir padidėjęs saulės aktyvumas. 
Jis viršijo normą 2-2.5 karto. Toks akty
vumas sukelia 
stiprų atmos
feros cirkulia
vimą, vėjus, cik
lonus ir su tuo 
susijusias sti
chines nelai
mes, pvz., nuo
šliaužas, griūtis. 
Sinoptikai nea
bejoja, kad pa
didėjęs saulės 
aktyvumas nei
giamai veikia 
tiek fizinę, tiek 
psichinę žmo
gaus sveikatą. 
Padaugėja su Vilniuje sniegas mašinas paslėpė ne tik nuo vagių , bet n* nuo šeimininkų

Užsienyje lietuviai nerimsta
BNS. Lietuvos piliečiams vis dažniau 

nusikalsiant užsienyje, Užsienio reikalų 
ministerija turėtų į ambasadas siųsti dau
giau konsulinį darbą dirbančių diplomatų. 
Tai pareiškė ministerijos Konsulinio sky
riaus direktorius Gediminas Šiaudvytis ir 
pridūrė, jog užsienyje padaromų nusikal
timų skaičiai tapo iš tiesų dramatiški.

2000 metais už įvairius nusikaltimus 
užsienyje buvo suimti ar nuteisti 1827 Lie
tuvos piliečiai, o 2001 metais šis skaičius 
padidėjo 70% - iki 3 091. Daugiausia nusi
kaltimų Lietuvos piliečiai padarė Lenkijoje 
(909), iš jų Varšuvoje -580, Seinuose - 329. 
Antroje vietoje yra Ispanija - 824 sulai
kymai (daugiausia dėl plėšimų, reketo, 
valiutos padirbinėjimo, vagysčių), toliau 
Vokietija - 660 ir Didžioji Britanija - 101 
sulaikymas.

Nusikaltimai šiose valstybėse sudaro 

širdies ir kraujotakos sistemos veikla su
sijusių ligų, dažniau kamuoja depresija, 
stresas. “Gerose užsienio klinikose, jau esant 
ar laukiant didesnio saulės aktyvumo, pro
filaktiškai stiprinama ligonių savijauta”, - 
tikino medicinos docentas.

Mokslininkų įrodyta, kad orai veikia tik 
negaluojantį žmogų. Esant tam tikroms 
meteorologinėms sąlygoms visada junta
mas poveikis silpnajai organizmo vietai. 
Jeigu žmogus skundžiasi širdimi, orai 
privers ja susirūpinti. O pati negalia bus 
kilusi visai dėl kitų priežasčių.

Nuo senų laikų mokslininkai domėjosi 
kaip meteorolabilūs (jautrūs orams) ir me- 
teorostabilūs (atsparūs orų poveikiui) žmo
nės skiriasi psichiniu, fiziniu, socialiniu po
žiūriu. Nustatyta, kad jautrūs orams žmo
nės dažniau serga infekcinėmis ligomis, 
būna per didelės kūno masės, nuolat gydosi 
širdies ir kraujagyslių sistemos ligas, reu
matą, artritą ar plaučių ligas. Daugumos 
meteorolabilių žmonių kraujospūdis esti 
žemas, o meteorostaMių - nesutrikęs. Ypač 
smarkiai į meteorologinius veiksnius - tem
peratūrą, drėgmę ir pan. reaguoja melan
cholikai. Šio temperamento žmonėms 
būdinga orų kaitos nuojauta.

Bet ši smarki žiema jau praėjo. O kaip 
būdavo praeityje? Pasirodo, turima žinių 
apie Lietuvą ir gilioje senovėje.

Seniausių rašytinių žinių apie Lietuvos 
klimatą galima rasti Ipatijaus vienuolyno 
metraštyje, mininčiame, kad 1190 metais 
žiema buvusi labai šilta, be sniego. Vėles
niuose rašytiniuose šaltiniuose taip pat 
aprašytos netikėtos orų permainos.

1364 m Lietuvoje buvo labai atšiauri 
žiema: žvėrys nuo šaldo, o vilkai nuo alkio 
gaišo. Būta labai daug sniego.

1493 m. sausį ir vasarį buvo tokia šilta 
žiema, kad pražydo sodai, išaugo žolė, 
paukščiai krovė lizdus, tačiau kovo mėnesį 
šalčiai viską pražudė.

1571 m. vasarą tris dienas buvo toks 
šaltis, kad iššalo žiemkenčiai... Kitais 
metais po šio bado prasidėjo maras.

Sutrumpinta iš “Veido”

81% visų Lietuvos piliečių padarytų nusi
kaltimų užsienyje. 2000 metais užsienyje 
žuvo autoavarijose arba buvo nužudyti 178 
Lietuvos piliečiai, 2001 m. - apie 150. 
Daugiausia žūčių - Lenkijoje ir Ispanijoje.

Paprašytas pakomentuoti priežastis, dėl 
kurių daugėja Lietuvos piliečių nusikaltimų 
užsienyje, ministerijos pareigūnas sakė, 
kad, jo nuomone, priežastys “glūdi pačioje 
Lietuvoje - ekonominis ir su juo ateinantis 
moralinis nuosmukis ’’.Kartu buvo pažymė- 
ta, kad šiais metais Lietuvos piliečiai 
valstybės sieną kirto net 4 milijonus kartų, 
todėl, palyginti su šiuo rodikliu, nusikaltimų 
skaičius nėra labai didelis, tačiau nerimą 
kelia sunkėjantis nusikaltimų pobūdis. 
Anksčiau daugiausia lietuvių buvo sulai
koma už vagystes ar nelegalų darbą, dabar 
- už reketą, nužudymus, fizinį pasiprieši
nimą policijai.
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Vasario 16-qjq prisimenant
Stanislovas BUTKEVIČIUS, istorikas

Kiekviena tauta, didelė ar maža ji būtų, 
savo istorijoje yra patyrusi lemtingų įvykių, 
kuriuos ji prisimena, jais didžiuojasi, džiau
giasi ar liūdi ir juos įprastu būdu visa tai 
fiksuoja savo buityje. Tokiu labai lemtingu 
istorinės ataskaitos tašku mūsų Tautos gy
venime yra 1918 m. vasario 16 dienos Ne
priklausomybės paskelbimo Aktas.

Šiuo dokumentu, visą Tautą atstovau
janti 20-ties įgaliotų asmenų Taryba Eu
ropai ir pasauliui paskelbė, kad atkuriama 
suvereni, nepriklausoma, demokratiškais 
principais besitvarkanti Lietuvos respub
lika, kuri 1795 m., istorinių kataklizmų me
tais, buvo praradusi laisvę ir nepriklausomybę.

Idėja karo verpetuose
Reikia prisiminti, kad šis Aktas fiksavo 

ne juridiškai įformintą naujos valstybės 
Nepriklausomybę, bet tik tokios valstybės 
idėją. Mat tuo metu karas tebevyko visu 
smarkumu ir vokiečiai vis dar tikėjosi pa
siekti išsvajotą pergalę. Jų kariuomenė tu
rėjo okupavusi milžiniškus europinės Ru
sijos plotus, tame tarpe ir Lietuvos žemes.

Dėl Lietuvos valstybingumo atkūrimo 
buvo vedamos intensyvios derybos su vo
kiečių karine vadovybe, kuri Lietuvos at
stovams siūlė plačią autonomiją Vokietijos 
Reicho protektorate, nepripažįstant Lietu
vai suverenios valstybės statuso.

Esant tokiai situacijai, Akto signatarai, 
skelbdami suverenios valstybės atkūrimą, 
žengė labai rizikingą žingsnį, statydami ant 
kortos Lietuvos likimą. Jei vokiečiai būtų 
laimėję karą, tai jų karo vadovybės pažadė
ta autonomija Lietuvai būtų buvusi praras
ta. Antantės pergalės atveju šis Aktas Lie
tuvos diplomatams galėjo teikti juridinį 
pagrindą Lietuvos nepriklausomybės bylai 
būsimoje Taikos konferencijoje. Akto sig
natarai neapsiriko: jų politinės prognozės 
pasirodė esančios teisingas. Vokiečiai karą 
pralaimėjo. Bet kokie politiniai susitarimai 
su vokiečių karo vadovybe būtų Lietuvos 
laisvės bylai tik pakenkę.

Tiro tarpu Lietuvos atkaklus siekimas 
suverenios valstybės statuso visiškai atitiko 
Amerikos Prezidento Woodrow Wilson pa
skelbtai 14 punktų Deklaracijai Tad Nepri
klausomybės Aktas Paryžiaus konferencijos 
metu pasirodė esąs labai naudingas - Lie
tuvos delegacijos vadovas prof. Augustinas 
Voldemaras Akte paskelbtais principais 
labai sėkmingai pasinaudojo.

Sunki pradžia
Iš visų besikuriančių jaunų demokrati

nių valstybių kelias į kultūrinę ir politinę 
nepriklausomybę mūsų tautai buvo pats 
sunkiausias ir skausmingiausias, nes pra
eityje pragaištingų socialinių kataklizmų 

įtakoje tauta buvo ištisai praradusi socia
linį elitą (bajoriją), kuri ne tik nepadėjo 
tautai siekti nepriklausomybės bent jai 
gerai pažįstamoje diplomatijos sferoje, ne 
tik kad nestovėjo kovos lauke pirmose gy
nėjų gretose, bet, priešingai, daugeliu atve
jų trukdė ir kolaboravo su lenkais, siekda
ma reanimuoti gėdingai žlugusią ir išsigi
musią unijinę-feodalinę respubliką, lenkų 
tituluojamą Rzeczpospolitos vardu. Šitą 
sunkų ir atsakingą darbą turėjo atlikti pati 
viena iš pobaudžiavinės valstietijos kilusi 
inteligentija, remiama berašau Lietuvos ar
tojų vaikų, jiems stingant žinių, pažinčių, 
valdymo įgūdžių ir patirties. Tiesa, vėliau, 
jau atgautos nepriklausomybės metais dau
gelis smulkiosios bajorijos atstovų aktyviai 
įsijungė į valstybės atkūrimo darbą, o pašliję 
socialiniai santykiai susibalansavo ir har
monizavosi, bet kritiškiausių kovų dėl ne
priklausomybės metu krauju Tėvynę gynė 
ir ją saugojo, anot Dionizo Poškos, “Žemai
čių ir Lietuvos” mužikų vaikai

Verta prisiminti, jog ši nauja demokra
tiška valstybė kūrėsi ne tuščioje vietoje. Ji 
turėjo savo istoriją ir šlovingą praeitį. Jau 
XVI a. gale, nuo 1579 m. Lietuva turėjo 
savo universitetą Vilniuje, žinomą visoje 
Europoje ir vienintelį tuometinės Rusijos 
imperijos platybėse. Nors paskaitos, kaip 
ir visuose universitetuose, buvo skaitomos 
lotynų kalba, bet popamokiniu akademinio 
gyvenimo metu šioje mokslo šventovėje 
gimtajai lietuvių kalbai vietos neatsirado: 
buvo kalbama lenkiškai ir kt kalbomis.

Thutos kalbos istorija
Lietuvos didikų rūmuose klestėjo Rene

sanso ir Baroko kultūra, bet lietuvių kalba 
surado sau vietą tik baudžiauninko dūmi
nėje pirkioje ir dvaro arklidėse bei karče
mose. Lietuvos dvaras ir Katalikų Bažnyčia, 
gal to specialiai ir nesiekdami vis dėlto vyk
dė plataus masto liaudies lenkinimo darbą. 
Tik XVI a. Lietuvą pasiekusi protestantiz
mo banga bent Bažnyčioje pristabdė vals
tiečių lenkinimo procesą, o dvaruose ši 
tautai pragaištingą veikla ir toliau tęsėsi.

Tiesa, lenkų romantikai plačiai garsino 
Lietuvos vardą, aprašinėdami jos gamtą, 
žmones, jų papročius. Deja, šis romantiškas 
ir patrauklus procesas vyko ne lietuvių, bet 
lenkų kalba. Kas Lietuvoje nežino Adomo 
Mickevičiaus poemos “Ponas Tadas” įžan
ginių žodžių - “Lietuva, mano Tėvyne!”. 
Deja, jie buvo lenkiškai užrašyti (Litwo! 
Ojczyzna moja!). O kur dar H-Sinkevičius, 
I.Kraševskis, Eliza Ožeškienė ir daugelis 
kitų. Gražiais žodžiais ir atvira širdimi dek
laruojama neišvengiama “Requiem” lietu
vių Tautai

Tokių nepalankių socialinių procesų 
įtakoje graži, skambi ir sąvokomis turtinga 
lietuvių kalba, savo tautos didžiūnų kultū

rinio trumparegiškumo įtakoje atsi
dūrė atmestos ir paniekintos pasakų 
pelenės vaidmenyje. Bet tik tokiu bū
du ji išvengė pražūties, nes tamsiems 
ir beraščiams baudžiauninkams ji buvo 
reikalinga ir nepakeičiama, kaip vienin
telė tarpusavio susižinojimo priemonė.

Aukštasis mokslas, literatūra, 
spauda, visos meno rūšys naudojosi 
kitomis kalbomis, jas vystė ir tobulino, 
o gimtoji lietuvių kalba liko užkon
servuota baudžiavinės barbarybės 
lygyje, ji nesivystė, bet tik gyvastį 
išlaikė. Tad nėra ko stebėtis, jei net 
geranoriškai nusiteikę vokiečių moks
lininkai ir kultūrininkai galvojo, kad 
lietuvių tautai ir jos kalbai gresia spar
tus sunykimas. Norėdami pasitarnauti 
kalbotyrai ir Lietuvos kultūrai 1878- 
1879 m. įkūrė specialią draugiją - 
“Litauische literarische Gesellschaft”, 
kad, anot jų, “nežūtų be pėdsako tauta 
ir jos kalba, verta pagarbos ir užuojau
tos, nes ši kalba netrukus išnyks vokie
čių, rusų ir lenkų kalbų drauge spau
džiama”.

Drąsiai galima sakyti, kad mūsų 
Tauta tos liūdnos pranašystės išvengė 
tik todėl, kad tuo lemtingu metu griu
vo feodalinės imperijos ir jų griuvėsiuose 
galėjo kurtis demokratinės valstybės, o jų 
tarpe ir mūsų daug vargo patyrusi Lietuva.

Jei ne Vasario 16-tos Aktas, jei Lietuva 
būtų likusi Unijinės Rzeczpospolitos sudė
tyje, kaip to geidė Lenkija su J.Pilsudskiu 
priešakyje, ir tam pritarė Prancūzija, tai 
drąsiai galima sakyti, kad žodis Lietuva 
būtų virtęs tik istorine sąvoka, kaip Prūsija, 
legendinė Troja, Kartagina ir kt, ar geogra
finė vieta, kur lietuvių būta (locus ūbi 
Lithuania fuit).

Trumpa nepriklausomybė
O vis dėlto, istorinių ir politinių bei 

socialinių palankių aplinkybių dėka, Tauta 
atgavusi laisvę, kad ir per trumputį nepri
klausomo gyvenimo laikotarpį parodė savo 
intelektualinio ir ekonominio gyvenimo 
unikalumą, prilygstantį socialiniam stebuk
lui: ant karo griuvėsių sukūrė valstybę, 
likvidavo feodalinę žemėvaldą, suformavo 
racionalios ekonomikos pamatus, atkūrė ir 
išpuoselėjo gimtąją kalbą, išugdė kūrybingą 
ir nedarančią valstybei gėdos inteligentiją, 
sukūrė veiksmingą švietimo ir mokslo sis
temą - nuo baudžiavinės “vargo mokyklos” 
iki universiteto (Vilniaus universitetas po 
1831 m. sukilimo buvo uždarytas), ir įrodė 
Europai, kad ši maža bet gyvybinga tauta 
myli laisvę ir moka ja naudotis.

Deja, tik trumpai, apgailėtinai trumpai 
Tauta turėjo laimės džiaugtis politinės ne
priklausomybės ir ekonominio savarankiš
kumo teikiamais privalumais. Istoriniai ka
taklizmai neaplenkė mūsų Tautos, ir 1940 
m. du plėšikai - Hitleris ir Stalinas nutarė

Vasario Šešioliktosios Signatarų rūmai Vilniuje

praplėsti savas imperijas. Nepadalintą 
Lietuvos teritoriją “nupirko” Stalinas. 
Nauja nelaimių banga užliejo mūsų kraštą.

Antrojo pasaulinio karo žiaurumai, dvi 
viena kitą sekusios okupacijos, trukusios 
50 metų (1940-1990) visame tautos gyve
nime paliko gilius ir pragaištingus pėdsa
kus, kurių iš anksto niekas negalėjo nu
matyti ar sustabdyti. Tie pėdsakai visu bai
sumu išryškėjo mūsų laikais. Bet šituos 
dramatiškus ir be galo sudėtingus reiški
nius aptarti publicistiniame rašinyje nėra 
jokios galimybės ir gal dar ir neįmanoma 
be gilių mokslinių studijų.

Pagarba didvyriams
Belaukiant 2002 metų Vasario 16-osios 

yra apie ką pagalvoti visiems Lietuvos pi
liečiams - nuo kaimo žemdirbio iki šalies 
ministro, nuo eilinio inteligento iki akade
miko. Tad su didžiausia pagarba nulenki
me galvas ne tik prieš Vasario 16-tos Akto 
signatarų atminimą, bet ir prieš jų amži
ninkus, žuvusius už Tėvynę visuose Nepri
klausomybės kovų frontuose.

Nulenkime galvas ir prieš tų savo tau
tiečių atminimą, kurie žuvo nukankinti če
kistų kalėjimuose, prarado sveikatą ar gy
vybę Gulago pragaruose, žuvo nelygioje ir 
beviltiškoje pokario partizanų kovoje, ar 
ginant naujai atgimusį savąjį Parlamentą. 
Jie visi kentėjo ir žuvo už bendrą mūsų 
Tėvynę Lietuvą. O mes gyvieji būkime verti 
tos jų kilnios ir šventos aukos.

Baisogala, 
2002 m. sausio 26 d.

(Specialiai “Mūsų Pastogei”)

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Alų begeriantį Pijų, 
Šnekina meilus “prekijas”: 
“Štai kamkorderj parduodu - 
Beveik veltui atiduodu!
Buvo man uošvienės duotas 
Ir visai mažai vartotas!”

Mintyse sau pasitaręs, 
Dulkė “bandelį” padarė - 
Pirko video mašiną. 
(Tas prekes jis gerai žino): 
“Nepapeiksi kaip norėtum, 
Tai bus dovana Loretai!”

Ant šaligatvio sustojus, 
Pijų tuoj aplink apstojo, 
Policįja - o jų būryje - 
Tas meilus bare “prekijas”. 
Dulkė tarė: “Aš pirkėjas, 
Kiek jis prašė - sumokėjau!”

Pijui niekas nepasakė, 
Kad jis pirko vogtą prekę! 
(Antri metai šioj šalyje, 
Jam dar daug kas paslaptyje) 
Ir “prekųui”, ir pirkėjui 
Reikės stotis prieš teisėją! 
________ Stasio Montvido eBės ir piešmiai 
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Pavojingi krūmynų (bush) gaisrai
Neseniai Sydnėjaus ir visos NSW vals

tijos gyventojai matė, o nemažai ir nuken
tėjo nuo didžiulių gaisrų. Daugelis naujai į 
Australiją atvykusių mūsų tautiečių ste
bėjosi ir klausė manęs, kaip čia yra, kad 
žali ir sveiki eukaliptų medžiai bei krūmai 
taip dega, lyg kas būtų juos benzinu api
pylęs. Svarbiausia, kad kamienas nesudega 
ir gana greitai atsigauna.

Eukaliptai, kurių priskaičiuojama apie 
700 rūšių, yra didžioji (90%) Australijos 
miškų dalis. Tik po I-o jo Pasaulinio karo 
tuometinė Australijos valdžia, matydama di
delį minkštojo medžio trūkumą, įsivežė iš 
Europos ir pasodino kelis milijonus pušai
čių, vėliau didindama jų plotus. Dabar mes 
važiuojam į tuos pušynus rinkti rudmėsių 
ir kazlėkų, nes tie grybai kitur neauga.

Gaisro metu eukaliptų lapai ir žievė su
dega, nes juose yra aliejaus, kuris net be 
gaisro, karštos saulės pakepintas, garuoja. 
Tuoj už Sydnėjaus, kur neseniai degė miš
kai, yra labai gražūs Mėlynieji Kalnai. Tai 
viena iš gražiausių ir daugiausiai lankomų 
turistinių vietovių. Šį vardą kalnai gavo nuo 
melsvos spalvos rūko, kai saulės spinduliai 
apšviečia garuojančias eukaliptų dujas.

Daug kas nežino, kad Australijos euka
liptų sėkloms ir sporoms sudaiginti reikia 
ugnies. Karšti vėjai išnešioja sėklas ir sporas 
į sudegusius pelenus, kurie padeda joms 
augti. Pati eukalipto žievė yra atšokusi nuo 
kamieno, ji lengvai nusilupa ir sudega. Ta
čiau pats eukalipto medis lieka sveikas ir 
gana greitai išauga nauji daigai, kai medyje 
atsiradę nesudegę įtrūkimai praleidžia sau
lės spindulius ir padeda medžiui ataugti. 
Pelenai turi daug naudingų medžiagų, 
kurios pagreitina augalų augimą.

Šie milijoninius nuostolius padarą krū-

kur - kaip?
mynų (krūmų) gaisrai yra labai pavojingi 
Degant sausai žolei ir lapams, ugnis eina 
žemės paviršiumi tačiau ji gali peršokti ir 
toliau, visai nesiekiant žemės.

Nors paskutinis gaisras apie Sydnėjų 
buvo visai netoli keliolikos lietuvių namų 
bei gražiosios Engadine Lietuvių Sodybos, 
tačiau laimei, ugnis buvo sustabdyta ir 
lietuviai nenukentėjo.

Lietuvos krepšininkų nutikimai
Mano geras bičiulis, prieš kurį laiką 

viešėjęs Australijoje d r. Arūnas Pakula yra 
“Žalgirio” ir Lietuvos krepšinio komercinis 
vadovas. Gerai mokėdamas net 9 kalbas, 
jis yra ir oficialus vertėjas, darant kontrak
tus su kitų kraštų krepšininkais. Taip pat 
jis yra atstovas tarptautinėse krepšinio 
federacijose. Jis dažnai pasisako spaudoje, 
per radiją ir televiziją. Lietuvoje apie ge
riausią visų laikų krepšininką Arvydą 
Sabonį yra daug ir įvairių spėliojimų. Ar 
jis iš viso grįš žaisti ir kur jis žais - Ame
rikoje, Ispanijoje ar Lietuvoje? Šiuo metu 
A.Sabonis su šeima gyvena Ispanijoje ir dr. 
A.Pakula apie jį rašo, kad didysis 37 metų 
krepšininkas Arvydas šiuo metu dar nėra 
taip pasiilgęs krepšinio, kad bėjo negalėtų 
gyventi Profesionalų Portland “Trail Blazers” 
klubo prezidentas vis dar tikisi kad Sabas 
grįš pas juos, kur jis žaidė nuo 1995 iki 2001 
metų, nes jo ten labai trūksta. Tačiau jo 
labai laukia ir Kauno “Žalgiris”, kuriam 
šiuo metu nelabai gerai sekasi Jie yra pa
ruošę ir laiko Sabo marškinėlius su 11 
numeriu. Pats Arvydas sako, kad dabar 
nuveža iš ryto vaikus į mokyklą, vėliau į 
tmiruotę, nes sūnus Žygimantas treniruo
jasi ir jau žaidė savo rungtynes. Padeda 
vaikams paruošti pamokas, su draugais 
važiuoja žvejoti ir šypsodamasis sako, kad 
negalima įsivaizduoti, kaip malonu atsi
busti ir nejausti kojose jokio skausmo. Jei
gu kada ir žaistų, kaip sako Sabonis, tai tik 
ne dėl pinigų. Dabar jis ramiai ir gražiai 
atostogauja Ispanijoje.

Gana didelis skaičius gerų Lietuvos 
krepšininkų vyrų ir merginų žaidžia Euro
poje ir kituose pasaulio kraštuose už sve
timų kraštų komandas, neskaitant kelių 
dešimčių (daugiau nei 60) studentų krep
šininkų, besimokančių ir žaidžiančių įvai
riuose Amerikos universitetuose ir kole
džuose. Gyvenant svetimuose kraštuose 
pasitaiko įvairiausių, kartais ir juokingų 
nutikimų. Vokietijoj žaidžiantieji EJocius 
ir G. Aidietis vokišką tvarką atsimins turbūt 
labai ilgai Tik apsigyvenę jie turėjo įsigyti 
4 šiukšlių konteinerius ir į kiekvieną dėti 
atskirus dalykus. Visa tai labai akylai stebė
davo kaimynės moterys ir pamatę ką ne 
taip, per langą ar tiesiogiai šaukdavo. Ne
svarbu, ar tu supranti vokiškai, ar ne, jos 
vis vien šaukdavo vokiškai. O kartą, kai jie 
rengėsi vakarieniauti žvakių šviesoje, tai 
tuoj paskambino kaimynas ir paklausė, ar 
pas juos kas nedega, nes laiptinėje jaučiasi 
kvapas. Nustebino krepšininkus ir tai, kad 
prie durų lauke pamatė paliktus batus. 
Lietuvoje ilgai jie taip nepabūtų, nors durys 
į kiemą yra rakinamos. Šiaip tai vokiečiai 
yra mandagūs, nors ir nemėgsta bendrauti 
svetima kalba, o į kitas tautas žvelgia iš 
aukšto. Tačiau tvarka visur yra labai gera 
ir pavyzdinga. Jie žaidžia pasaulinės vaistų 
firmos “Bayer” išlaikomoje komandoje.

Arvydas Sabonis

Pinigai mokami reguliariai.
Lietuvių krepšininkai žaidė ir Izraelyje. 

Čia lietuvio krepšininko šeimai klubas buvo 
išnuomavęs butą prabangiame rusų emi
grantų rajone. Vienas specialus kambarys 
buvo su neperšaunamomis sienimis ir lan
ginėmis bei švininėmis durimis. Kituose 
kambariuose beveik visą laiką buvo girdimi 
šūviai kalnuose, o naktį net šūvių šviesos 
matėsi Tame pačiame name gyveno emig
rantai iš Kauno. Jie linkėjo krepšininko 
šeimai kad netektų matyti kas darosi kal
nuose. Izraelyje jiems nepatiko dideli karš
čiai ir tai kad žydai jiems nemokėjo tiek, 
kiek buvo sutarta.

Neseniai “Lietuvos ryto” komandoje 
pradėjo žaisti juodaodis amerikietis Walsh 
Jordan, kuris labai dažnai yra maišomas su 
garsiuoju krepšininku Michael Jordan (jie 
net ne giminės). Gyvendamas Vilniaus se
namiestyje jis jau baigia apsiprasti su lietu
višku gyvenimu Jis nevedęs, yra 29 metų 
amžiaus. Tarp Lietuvos gražuolių turi ne
mažą pasisekimą. Jis baigęs universitete 
verslo vadybą ir Amerikoje turi savo biznį. 
Prieš atvykstant į Lietuvą, žaidė įvairiose 
Amerikos komandose, Islandijoje, Vokieti
joje, Kroatijoje, Bosnijoje. Amerikiečiui 
patinka gyventi ir žaisti Lietuvoje. Ypač 
jam patinka lietuviai, savos komandos sir
galiai kurie dėl žaidimo tiesiog kraustosi 
iš proto. Vilniuje jam labai patinka Ritos 
Dapkutės (atvykusios anksčiau iš Ameri
kos) “Ritos slėptuvė”, kur patiekiamas jam 
priimtinas ir geras maistas. Įdomu, kad šis 
juodaodis krepšininkas yra labai tikintis 
krikščionis ir prieš kiekvienas varžybas 
meldžiasi bet viešai to nedemonstruoja ir 
aikštelėje nesižegnoja. “Aš savaip šnekuosi 
su Dievu”, - sako jis.

* * *
Tėvas priekaištauja sūnui: - Klausyk, Jo

neli man labai nepatinka tavo maniera ne
šioti tuos auskarus. Ar tu žinai ką tai reiš
kia? - Klausyk, tėvai, taigi čia dabar mada. 
- Mada tai mada, bet jeigu vyras nešioja 
auskarus, tai jis arba piratas, arba žydras. 
O laivo prieš namą kažkodėl nematau...

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

Tęsinys, pradžia MP Ne 1 (2001)

Stovyklos kiemą supo tokie pat kaip 
mūsų daugiaaukščiai pastatai o aplink juos 
buvo spygliuota viela. Ta tvora man priminė 
mano pirmą lagerį Vokietijoje, kur jauni 
žmonės buvo atskirti nuo savo šeimų. Tai 
mane gąsdino.

Po poros dienų aš vėl pradėjau lankyti 
mokyklą. Mano klasė nebuvo didelė, tik 
Romas, aš ir dar kelios mergaitės.

Mes greitai susidraugavom. Po pamokų 
kieme žaidėm su sviediniu, ėjom pasi
vaikščioti į netoli esantį mišką arba slan
kiojom po miestą. Mano tėvas nustojo 
rūpintis savo arkliais. Mama ir bobutė 
triūsėsi namuose kaip visada. Ir vėl pra
dėjom jaustis saugiai, kol vieną dieną 
atvažiavo mašina pilna rusų karininkų.

Komendanto visiems buvo įsakyta 
susirinkti stovyklos aikštėje. Žmonės buvo 
išsigandę, vaikščiojo ūždami kaip širšės. 
Netrukus rusai per garsiakalbius kreipėsi į 
susirinkusią minią:

“Draugai... Jums nėra reikalo čia 
gyventi kaip ubagai... Grįžkit į savo 
tėviškes... Sovietai laukia jūsų ištiesę 
rankas... Tik pasakykit “taip” ir mes jus 
parvešim namo pas jūsų mylimas šeimas... 
Jūs esat tėvynei reikalingi...”

Tai dar daugiau įsiutino pabėgėlius. 
Kada karininkai išėjo į aikštę, tikėdamiesi 
privilioti aukų į savo mirtinus spąstus, 
žmonės šoko svaidyti į juos kas jiems pasi
taikė po ranka. Persigandę, komunistai 
pasileido bėgti atgal į komendanto įstaigą, 
gerai suprasdami kad jeigu ši minia juos 

nutvers, sudrąskys į gabalus. TUo metu DP 
stovyklos gyventojai jau buvo pradėję įtarti 
sąjungininkų užmačias, nepasitikėjo jais, 
nes dabar lageriuose sklido įvairios baisios 
istorijos. Ėjo gandai kad anglai ir ameri
kiečiai leido rusams apgaudinėti savo 
žmones, išveždami juos per sieną ir ten 
sušaudydami be jokio teismo. Ėjo kalbos, 
kad kraujas tekėjo iš po užkaltų vagonų 
durų, kai pilnas traukinys kazokų buvo 
sąjungininkų per jėgą grąžinti į Sovietų 
Sąjungą, nes daugelis geriau žudė savo 
šeimas ir patys save, vietoj to, kad pasiduo
ti KGB kankinimams.

Nugirdau ir kitą istoriją apie baltarusų 
šeimas pietų Vokietijoje. Jos užsidarė 
bažnyčioje, ieškojo prieglobsčio nuo sovie
tų. Bet amerikiečių kareiviai pataikaudami 
rusams, įsilaužė į bažnyčią ir, visus sugaudę, 
atidavė sovietams. Kai vienas iš jų su savo 
šeima bandė pabėgti, buvo amerikiečių 
nušautas. Kitoj DP stovykloje ukrainiečiai 
kuriuos tie patys sąjungininkai vertė grįžti 
atgal pas sovietus, užsirakino savo bažny
čioje, išžudė savo vaikus ir tada patys nusi
žudė. Gyvendama anglų zonoje buvau labai 
sukrėsta, kai nugirdau apie jugoslavus, 
kurie buvo anglų apgauti. Vietoj vežę juos 
į Italiją, kaip buvo pažadėję, jie nuvežė juos 
užkaltuose vagonuose į Jugoslaviją ir ati
davė Tito partizanams. Ten jie buvo kankin- 
ti, iššaudyti ir kai kurie dar gyvi užkasti.

Panašūs pasakojimai nesiliovė. Mano 
tėvai buvo jų išgąsdinti ir pradėjo neri
mauti, nes mūsų stovykla buvo visai netoli 
Rytų Vokietijos sienos. Mačiau juos puo
lant į paniką, nes jie tikėjo, kad yra rimta 
galimybė, kad ir mus vieną dieną atiduos 
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rusams. Tėvas pasidarė nesukalbamas. Jis 
vaikščiojo tylus ir paniuręs. Su mama ne
buvo geriau

“Kodėl negalim persikelti į stovyklą, ku
rioje Vincas su savo šeima gyvena?” - vieną 
dieną paklausė mamos bobutė.

“Hm... Ta DP stovykla yra gana toli nuo 
čia. Nors ji tebėra anglų zonoje, bet yra 
beveik ant Prancūzijos sienos. Tėvai, ką tu 
galvoji?”

“Kaip visada tu turi gerų idėjų, bobute. 
Kodėl mes anksčiau apie tai nepagalvo- 
jom?” - nušvito jis.

“Jeigu rusai pasieks Prancūziją, tai pa
saulyje nebeliks saugios vietos nuo jų,”- 
neiškentus įterpiau savo trigrąšį.

“Ale, vaikeli. Tylėk. Niekas neklausė 
tavo patarimo,” - tėvas nutildė mane.

Ir taip po poros savaičių ir daug nema
lonumų su stovyklos valdininkais, tėvai 
galutinai gavo leidimą persikelti į stovyklą 
pas dėdę Vincą.

Dabar jau buvo 1948 m. sausio mėnuo. 
Su savo ryšuliais sulipom į traukinį. Buvom 
pervargę, sušalę ir išalkę, kai pasiekėm DP 
stovyklą, kur gyveno dėdė. Mano teta ap
sidžiaugė mus pamačius ir mielai tą vakarą 
dalinosi savo nedideliu maisto daviniu. 
Dėdė pastatė tėvui butelį degtinės.

“Tikiuosi kad neužpykai ant mūsų, kad 
užsikrovėm tau ant sprando?” - teisinosi 
tėvas, išgėręs porą stikliukų.

“O, Dievuliau... Tikrai ne... TU gerai 
padarei čia atvažiuodamas. Šį vakarą jau 
yra per vėlu, bet rytoj nusivešiu tave į ko
mendanto įstaigą su visais perkėlimo 
dokumentais.”

“Ačiū, Vincai. TU esi sielos švogeris.”
“Tarp kitko, ar tu žinai kad aš esu 

komendanto šoferis?”- pilnas didybės 
pasigyrė dėdė.

“Tikrai? Kaip tau gerai Gal gali mus 
užtarti jam rytoj? Ar nebūt geriau, kad aš 
atiduočiau tuos popierius tau dabar?”

“Jokios bėdos... Aš tau tai padarysiu. 
Man reikės jį vežti anksti rytą, tai turėsiu 
progos su juo pakalbėti.”

“Tikiuosi, kad jis leis mums čia pasi
likti” - tėvas vėl suabejojo.

Mano puseserė Hanka irgi džiaugėsi 
mane pamačius. Dabar mudvi buvom daug 
vyresnės. Jai buvo penkiolika, o man sep
tyniolika metų. Tą vakarą mūsų kalbom 
nebuvo galo.

Moterys ruošė vakarienę ir planavo kur 
galės mus suguldyti nes dėdės šeima turėjo 
tik vieną kambarį. Ir taip sukrovę daiktus 
ant viens kito, sugulėm nakčiai ant grindų, 
kur radom vietos.

Su dėdės pagalba per komendantą, mus 
lengvai patalpino ir taip naujoje stovykloje 
vėl turėjom savo namus.

Šis lageris Greven’e buvo panašus į 
Blomberg’o, mažam miestelyje. Pabėgėliai 
gyveno vokiečių namuose ir nebuvo jokios 
spygliuotos vielos. Man tai patiko.

Kai šeima gavo savo butą, mes vaikai 
vėl pradėjom eiti į mokyklą. Puseserė su
pažindino mane su savo draugais. Vėliau 
susitikau daugiau mergaičių, kurias paži
nojau iš tarptautinės skautų stovyklos ir taip 
greitai apsipratau naujoje vietovėje.

Šioje mokykloje, mano klasėje buvome 
trys mergaitės ir keturi berniukai. Vieną 
dieną mes nagrinėjom vaidinimą, kur 
kiekvienas iš mūsų turėjom vaidinti po 
charakterį: motiną, tėvą, dukterį, sūnų, 
puseserę, pusbrolį, tetą ir dėdę.

Mano rolė buvo dukters. Juokaudami 
visą dieną ir toliau vaizdavom tuos pačius 
charakterius.

(Bus daugiau)
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Vytis ir trispalvė
Simbolis - raitelis

Lietuva turi 600 metų heraldikos tra
dicijas, kurios susiformavo didžiojo kuni
gaikščio Vytauto valdymo laikais. Vidur
amžiais kiekvieną valstybę reprezentavo 
valdovo herbas ir valdovo vėliava. Jau 
Žalgirio kautynėse lietuvių pulkai iš kitų 
išsiskyrė raudonomis vėliavomis su baltu 
raiteliu, o raitelis, kaip kunigaikščio sim
bolis, randamas net ant Kęstučio monetų.

Šis simbolis, iš pradžių ženklinęs kuni
gaikščio valdžią ir reprezentavęs j j tarp kitų 
valdančių asmenybių, ilgainiui virto Lietu
vos valstybės vėliava. Iki XVIII a. pabaigos 
raudona vėliava su baltu raiteliu buvo nau
dojama tiek kariaujant, tiek per dvaro 
ceremonialus, iškilmingas šventes.

Koks raitelio vardas?
Dauguma žmonių mano, kad pavadi

nimas “Vytis” šalies herbui prigijo nuo jo 

In memoriam
Netekome prelate

Gauta skubi žinia, kad vasario 5d. Melboumo SL Vincent’s ligoninėje mirė pre
latas d F. Pranas Dauknys. Laidotuvės įvyks vasario 12 dieną, gedulingos 
mišios bus laikomos 10 vaL ryto St Mary Star of the Seas bažnyčioje. Laidotuvės - 
Fawkner kapinėse. Apie velionį kunigą plačiau - kituose MP numeriuose. MP inf.

a.a. Elzei Ratienei,
mirus, užjaučiame vyrą Stasį, sūnus Stan ir Peter, jų šeimas bei artimuosius.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Brangiai dukrai

a.a. Rasai Vaitiekūnaitei,
mirus, jos mamą Vidą Vaitiekūnienę, brolius Juozą, Andrių, Algį, seserį Marytę 
bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime.

Zaikauskų ir Staugaičių šeimos

po sunkios ligos iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame mamą Vidą 
Vaitiekūnienę, brolius Juozą, Andrių, Algį, sesę Marytę, tetą Nijolę ir visus kitus 
artimuosius. Netekties skausmu dalijamės su Jumis.

Šeimos bičiuliai:
EBimba, A.Butkutė, S.Eimutis, A. ir G.Karazijos,

L. ir M.Kozlovskiai, D.Lynikienė, M.Mackevičienė, Z.Mackevičius,
J. ir EMičiuliai, V.Petraitienė, T. ir V.Pošiūnai, ILStatkuvienė,

N. ir VŠalkūnai, E. ir A.Šumos, A.Volkienė.

Skaudžios netekties valandoje mirus mylimai dukrai

a.a. Rasai Vaitiekūnaitei,
Jos mamytei, brangiai bičiulei Vidai, broliams Juozui, Andriui, Algiui, seseriai 
Marytei ir visiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Elena Jonaitienė,
Rasa, Eglė, Arūnas

Vietoj gėlių “Mūsų Pastogei” skiriu $50.

atsiradimo pradžios, Kęstučio, Algirdo ir 
Vytauto laikų. Iš tiesų taip nėra.

Vienas autoritetingiausių Lietuvos he
raldikos specialistų istorikas Edmundas 
Rimša įsitikinęs, kad Lietuvos heraldikos 
sistemą dar reikia koreguoti, nors tai pa
daryti dabar, kai daugelis dalykų įtvirtinta 
LR Konstitucijoje, nėra paprasta.

Išstudijavęs daugybę istorijos šaltinių, 
E. Rimša teigia, kad iki XVI a. apie mūsų 
valstybės herbo vardą nieko nežinoma.

Net Jan Duglosz, aprašydamas Žalgirio 
mūšį, nemini jokių herbo vardų. Pirmą 
kartą Lietuvos herbo pavadinimas “Pogo- 
nia” užfiksuota 1551 m Martyno Bielskio 
kronikoje, vėliau paplito lenkų istoriografijoje.

Bene pirmasis Lietuvos herbo pavadi
nimą į lietuvių literatūrą įtraukė Antanas 
Klementas, XIX a. pradžioje versdamas 
eilėraštį apie Vilniaus katedrą. Minėdamas 

ant vienos jos sienos buvusį herbą, jis pa
vadino jį “Vaikymu”.

Istorikas Eustachijus Tiškevičius, apra
šydamas monetas, irgi vartojo “Vaikymo” 
terminą krašto herbui įvardyti “Aušroje” 
1884 m. aprašant pasienio ženklus mini
mas Lietuvos herbas “Vaikymas” ir prūsų 
“Erelis”.

Lietuvių kalbos jausmas priešinosi 
griozdiškam “Vaikymui” ir jie bandė ieško
ti gražesnio vardo. Jonas Basanavičius net 
išleido studiją “Herbas ir Vaikas”, kur 
“Vaikas” suvokiamas kaip “Vaikymo” 
trumpinys.

Terminas “Vytis” bene pirmą kartą buvo 
užfiksuotas Simono Daukanto darbuose. 
Tačiau S.Daukantas šį terminą taikė ne 
herbui pavadinti, bet kilmingam asmeniui 
apibūdinti. Vyčiai - tai priešą vejantys vyrai.

Lietuvos herbą Vyčiu pirmasis pavadino 
Mikalojus Akelaitis “Aušroje”. Šį pavadini
mą perėmė ir kiti tautinio atgimimo vei
kėjai. Po to “Vytis” pilnai įsitvirtino, ir 
kiekvienas lietuvis suprato, ką šis žodis 
reiškia. Bet ne trukus kilo ginčas dėl žodžio 
linksniavimo. Vieniems turėjo būti Vytis, 
Vyties..., kitiems - Vytis, Vyčio... Pagal tai 
vieniems - Vyties Kryžius, kitiems - Vyčio 
Kryžius. Dar prieš Antrą pasaulinį karą lyg 
tai įsigalėjo “Vytis, Vyčio...”, ir ši forma var
tojama ir dabar, po Kovo Vienuoliktosios. 
Bet ne visi sutinka.

Trispalvė
Nors senaisiais laikais raitelis kaip her

bas ir simbolis buvo kartu ir lietuvių vėliava, 
per pastaruosius porą šimtmečių Vakaruo
se susikūrė kitokia vėliavos tradicija. Vė
liava pasidarė tarsi kelių spalvų derinys, 
nors kartais netrūko ir kitokių elementų.

Šitas klausimas iškilo ir atsikuriančiai 
Lietuvai Pirmo pasaulinio karo pabaigoje. 

Dar 1917 m. rudenį Jono Basanavičiaus 
bute vyko ginčai, kokia turėtų būti nepri
klausomos Lietuvos vėliava. Patsai dr. 
Basanavičius pasiūlė 600 metų Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės vėliavą - valsty
bės herbą ant raudono audinio. Kaip pri
simena amžininkai, niekas jo siūlymui 
neprieštaravo, bet nurodė, kad “tokia 
vėliava neišsprendžia keliamo reikalo, ji bus 
valstybinė, o reikia paprastesnės - tautinės”.

Abiejose nepriklausomos Lietuvos 
Konstitucijose tautinė trispalvė buvo įtei
sinta kaip valstybės vėliava. Valstybės vy
rai pritarė ir senajai vėliavai su raiteliu, 
tačiau ji į pagrindinį šalies įstatymą -1922 
m. Konstituciją - taip ir nebuvo įtraukta.

Tautines arba nacionalines vėliavas, 
kaip svarbiausias, dabar turi visos demok
ratinės valstybės. Jos atsirado XVIII-XIX 
a. - revoliucijų ir imperijų irimo laikotar
piu, impulsą joms davė Didžioji Prancūzijos 
Revoliucija. Dažniausiai tokios vėliavos yra 
trispalvės (prancūzams - laisvė, lygybė, 
brolybė). Šios vėliavos turi gana plačias 
naudojimo ribas ir tarsi išreiškia visų 
piliečių interesus. Kitaip tariant, tautinė 
vėliava yra kiekvieno tos valstybės piliečio 
vėliava. Jis gali šią vėliavą neštis į sporto 
varžybas, kultūros renginius, tautines su
eigas, net pasikabinti ant savo namo per 
jam svarbią šventę.

Tolimesnis klausimas
Nors eiliniam piliečiui “viskas aišku”, 

visgi lieka klausimas, ar šalia “tautinės” 
vėliavos Lietuvoje turėtų būti ir “valsty
binė” vėliava, kurioje figūruotų herbas. Iš 
tiesų šiuo klausimu užsiima Heraldikos 
komisija - bet tai jau subtilių istorinių sam
protavimų grandinė.

M Augulytė
ir kiti šaltiniai

Kviečiame į

Į Užgavėnių Kaukių popietę,
sekmadienį, ttisario24 130 vai. po pietų

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

Melbourno Entuziastės

Siuntiniai i Lietuvą iš Melbourno
Melboumo Liet. Katalikių Moterų Draugija organizuoja siuntinių persiuntimą 

į Lietuvą. Dėžes jau galima gauti sekmadieniais tarp 12.00-13.00 vai. Lietuvių 
Klube. Dėžės, persiuntimo ir siuntimo pristatymo į namus kaina $60. Dėžės dydis 
64 x 35 x 35 cm. Svoris iki 30 kg Labai svarbu, kad dėžės nebūtų perkrautos, 
išsipūtusios ir atitiktų duotą dydį. Ant dėžių užrašyti pilną adresą, telefono numerį, 
pažymint kuriame aukšte gyvena gavėjas, jei jo butas daugiaaukščiame name.

Visi siunčiami naudoti drabužiai ir avalynė turi būti gerame stovyje. Prašome į 
siuntinius nedėti pinigų. Kaip ligi šiol, dėsime visas pastangas, kad siuntiniai 
pasiektų gavėjus laimingai, bet atsakomybės neprisiimame. Draugija kartu paruoš 
siuntinių daugiavaikėms šeimoms. Kas turi atliekamų rūbų ir avalynės gerame 
stovyje, ypač vaikams, prašome pristatyti į Lietuvių Namus.

Nuoširdžiai dėkojame M.Kavaliauskienei, J.Penkaitienei, M.Karpavičienei už 
gautus jų rankomis numegztus rūbelius vaikams ir J. Mičiulienei už dosnią piniginę 
auką. Melbourno LKM Drauguos Valdyba

Mirus mylimai dukrai

a.a. Rasai Vaitiekūnaitei, , „
reiškiu gilią užuojautą Jos mamytei Vidai ir visiems giminėms bei artimiesiems.

Irena Bagdonavičienė

Šviesios atminties jaunų dienų draugei

Elzei Ralienei
mirus, vyrą Stasį, sūnus Algį ir Vytą bei jų artimuosius nuoširdžiai atjaučia

Danutė Skorulienė ir sūnus Algis

Mylimai Mamytei mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame Draugijos narei
Irenai Vilkišienei.

Socialinės Globos Moterų Draugija Melbourne

Siuntiniai į Lietuvą iš Sydnėjaus
Melboumo Lietuvių Katalikių Moterų Draugija organizuoja konteinerį su 

labdarą į Lietuvą. Sutiko priimti ir siuntinius iš Sydnėjaus.
Dėžių dydis: didelių - 6£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 Kramiliui teL (02) 9727 3131.

. ’■£* •. Antanas Kramilius

ATITAISYMAI
MP nr.5 A.Laukaičio straipsnyje “Pokalbis su I Lietuvos Tautinės Olimpiados dalyviu” 
ketvirtoje skiltyje antroje eilutėje sakinys turėjo būti: ”Vienas jų - Juozas Gučas iš Kauno 
radiofono”.
MP nr.5 Augutės Vaičiulienės straipsnyje “Žmonės?... Juos blaško vėjas...” Pirmoje skiltyje 
antras sakinys turėjo būti: “Todėl nenuostabu, kad net 9 dvyliktokai iš 80 dalyvavusių...” 
Už spaudos klaidas atsiprašome. Red______________________________________
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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 skaitUngiau 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. 
Gavome kunigą ir šv. Mišios tuo laiku įvyks.
1.00 - 5.00 vai. p.p. - Minėjimas Sydnėjaus Liet. Klube Bankstown’e 
su menine programa, premijų įteikimu. Bus organizacijų kioskai, vi
deo filmai ir speciali programa jaunimui.

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.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Nepriklausomybės minėjimas Canberroje
Canberros lietuviai kviečiami dalyvauti Nepriklausomybės Šventės minėjime, 

kuris Įvyks sekmadienį, vasario 24 dieną, 2.00 vai. po pietų Western Suburbs 
District Rugby Union Club, Catchpole Street, Macquarie.

Paskaitą skaitys dr. Algimantas Kabaila.
Meninę programą išpildys svečiai iš Sydnėjaus: fleitistė Jacinda Mikus ir 

pianistas dr. Ramutis Zakarevičius.
Po to seks užkandžiai, vynas ir kava.
Prašome iki vasario 20 d. pranešti, ar galėsite dalyvauti (turime žinoti žmonių 

skaičių, nes reikia užsakyti maistą). Skambinti Sigitai Gailiūnaitei teL: 6248 6704 
arba Barbarai Šilinienei tel.: 6288 6112.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Vasario 16-tos minėjimas Perth’e
įvyks sekmadienį, vasario 17 d. Jis prasidės su šv. Mišiomis St Francis Xavier 

bažnyčioje, Windsor Street East Perth. Po pamaldų, 12.00val Lietuvių Namuose 
bus bendri pietūs, po kurių įvyks minėjimas su programa, pranešimais, loterija ir 
bendravimu prie kavutės. Galintieji prašomi padovanoti loterijai fantų, o ponios 
- pyragų prie kavutės. Visi maloniai kviečiami dalyvauti minėjime.

Perth’o LB 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 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Sekmadienį, vasario 24 <L, 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 

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

Nuo šių metų pradžios “Mūsų Pastogėje” skelbsime visus naujai 
įstojusius ar atsinaujinusius narius.

Sveikiname naujus Klubo narius: Antaną Mikų, Vicki Stašionfc 
Nigel Toulson, Ritą McDonald ir Stephanie Harrington.

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 liūdėkime kartu. Tepadeda mums visagalis Viešpats.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Pranešame, kad Hobarte 1918 m. Nepriklausomybės paskelbimas 
bus minimas taip:

penktadienį, vasario 15 d, llvaL, vėliavos pakėlimas prie Draugystės Sie
nos (Wall of Friendship), 188 Collins St., Hobart
sekmadienį, vasario 24 <L, 4vaLp.p., minėjimas, Valdybos rinkimai, kavutė 
su suneštiniu maistu. Vyks pas p.p. Šikšnius, 48 Easton Ave, West Moonah. 

Visi prašomi dalyvauti R.Tarvydas, ALB Hobarto Apylinkės pirmininkas.

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

vai dienos Lietuvių Namuose Pettitt Park, Beauford Avė., 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 vaL 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

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.blgpond.com/mpastoge
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 (įkaitant 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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