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Vasario 
Šešioliktoji 
Sydnėjuje
Vasario 16-osios minėji

mas Sydnėjuje vyko sekma
dienį, vasario 17, tačiau 
dieną prieš tai, vidurdienį, 
buvo pradėta nauja tradi
cija. Prie įėjimo į Sydnėjaus 
Lietuvių Klubą buvo pakel
tos Lietuvos ir Australijos 
vėliavos. Vėliavų pakėlime 
dalyvavo būrelis vietinių 
lietuvių, kurių tarpe buvo 
Garbės gen. konsulas Vik
toras Šliteris, 1 jetuvių Klu
bo pirmininkas Alis Migus, 
ALB Sydnėjaus Apyl V-bos 
pirm. Ramutis Zakarevičius 
su žmona Ramona, MP red. 
Dalia Donielienė, Raštinės 
vedėja Lolita Kalėdienė. Vė
liavas iškėlė Apyl. V-bos na
rys Danny Kalėda.

Apie šventę žr. psL3.
Lolitos Kasdienės nuotrau
koje - sydnėjiškiai prie iš
keltų vėliavų.

Adelaidės Lietuvių Moterų Draugijai - 50

Pietų Australijos Lietuvių Moterų Draugijos Ine. Valdyba. Sėdi iš kairės: E.Bernaitienė, 
G.Baškuvienė (iždininkė), M.Stačiūnięnė (pirmininkė), N.Arminienė (sekretorė). Stovi 
iš kairės: V.Pranckūnienė (vicepirmininkė), N.Ilgūnienė, V.Arlauskienė (iždininkė).

Kuraitis Lietuvos įvykių apžvalga
N. Arminienės straipsnį “50-ties metų sukaktis” apie Pietų Australijos Lietuvių Moterų 

Draugijos veiklą skaitykite MP 3 puslapyje.

Kaliningrado problema
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konserva

torių) pirmininkas Vytautas Landsbergis 
mano, kad Kaliningrado srities statuso 
Europoje klausimą pirmiausia turi spręsti 
Rusijos valdžia. Anot V.Landsbergio, 
Rusija turi mąstyti kaip elgtis, kad to krašto 
gyventojai Europos viduryje turėtų daugiau 
laisvių bendrauti, turėtų naudos iš to, jog 
aplink ES, o ne daryti dirbtinių kliūčių Lie
tuvos europinei integracijai.

“Kaliningrado problemas sukūrė ir iš
puoselėjo ne Lietuva. Priešingai, Lietuva 
stengiasi jas švelninti, padeda įvairiais bū
dais. Bet kai Rusijos Dūmos užsienio reikalų 

I komiteto pirmininkas priekaištauja mums, 
jog dar nėra atsakymo dėl srities "statuso”, 
štai šis klausimas adresuojamas visai klai
dinga kryptimi." - sakė spaudos konferen
cijoje VLandsbcrgis, komentuodamas savo 
pareiškimą “Dėl dirbtinių kliūčių Lietuvos 
europinei integracijai”. Anot jo, pati Mask
va turi greičiau spręsti Kaliningrado statuso 
Europoje klausimą, neklaidindama ir ne
vargindama to krašto gyventojų.

Pasak V Landsbergio, artėjant lemiamam 
Lietuvos pakvietimui į NATO, nepatenkin
toji pusė stiprina spaudimą dėl Kalinin
grado ateities. Pirmiausiai norima, kaip sa
kė V.Landsbergis, primesti pažiūrą, kad 
Lietuvai (kaip ir Lenkijai) įstojus į Europos 
Sąjungą, Kaliningrado krašto padėtis pa
blogės, todėl “kaltieji”, kartu su pačia Eu
ropos Sąjunga, turi kažką kompensuoti. 
Reikalaujama, kad Rusija, Lietuva, ir Len
kija kartu parengtų programą bei sutartį 
dėl vizų, tranzito ir taip toliau, kuri “turi 
būti priimta Briuselyje, dar iki Įstojant Lie
tuvai ir Lenkijai į Europos Sąjungą ", - sakė 
V.Landsbergis. Jis atkreipė dėmesį, kad 

pasidavus tokiems reikalavimams, trukdy
mai dėl mūsų narystės Europos Sąjungoje 
būtų atiduoti į Rusijos rankas.

“Yra politikų, kurie tikisi iš Kaliningrado 
daryti problemą ir Lietuvos jungimuisi į 
NATO, todėl ramus reagavimas ypač rei
kalingas", - sakė V.Landsbergis. Todėl, anot 
jo, kai kurių Lietuvos politikų polinkis 
teisintis ir “suversti kaltę” Europos Sąjun
gai tik talkina Rusijos diplomatų pastan
goms iškreipti situaciją. Tėvynės Sąjungos 
lyderis taip pat atkreipė dėmesį, kad prieši
nimasis Lietuvos artėjimui į ES darosi 
prioritetinis, kai dėl narystės NATO iš tiesų 
jau beveik susitaikyta.
Dėl žemės pardavimo užsieniečiams

Nuosaikiųjų konservatorių sąjugos 
lyderis Gediminas Vagnorius ragina poli
tines partijas ir žemdirbių organizacijas 
atsisakyti bet kokių Lietuvai nenaudingų 
žemės pardavimo užsieniečiams pereina
mojo laikotarpio idėjų ir neprovokuoti Eu
ropos Komisijos. Jis taip pat ragina Seimo 
daugumą ir Vyriausybę atsisakyti žemės 
ūkio pseudoliberalizavimo eksperimento ir 
gamybos mažinimo. Jis siūlo per šiuos ir 
ateinančius metus perorientuoti žemės 
ūkio politiką pagal ES taikomas regulia
vimo principines nuostatas ir diplomati
niais keliais pareikšti griežtą protestą dėl 
žemės ūkio gamybos kvotų mažinimo.

G. Vagnoriaus žodžiais: "Atsisakiusi Eu
ropos Sąjungoje plačiai taikomų tiesioginių 
išmokų, tikslinių kainų ir eksporto rėmimo 
finansinių mechanizmų, Lietuvos valstybė 
pati diskriminuoja savo žemės ūkį. savo noru 
griauna šalies žemės ūkio konkurencinį 
pajėgumą”. Sumažinta žemės ūkio gamyba 
provokuoja ir Europos Komisiją nustatyti 
Lietuvai atitinkamai mažesnes gamybines

Kaziuko mugė Vilniuje
ELTA. Šimtmečių tradicijas turinti 

Kaziuko mugė šiais metais Vilniuje vyks 
kovo 1-3 dienomis. Jos organizatoriai - 
sostinės savivaldybė ir užeiga “Marceliukės 
klėtis”. Vilniaus senamiestyje rengiamos 
Kaziuko mugės ribos šįmet išsiplės - 
prekiautojams bus atvertos ne tik, kaip iki 
šiol, Pilies, Didžioji, Rūdninkų, Arklių 
gatvės, Rotušės aikštė bei K.Sirvydo, 
Rūdninkų ir Arklių skverai, bet ir Vokie
čių gatvė.

Gražiai “Kaziuku” vadinamoje mugėje 
šiais metais bus ne tik gausybė prekių, bet 
ir renginių. Pilies gatvės pradžioje vilniečius 
pasitiks simboliniai mugės vartai, pro 
kuriuos praėjęs kiekvienas galės nusikal- 
dinti šios šventės simbolį - Kaziuko mugės 
monetą. Pilies, Vokiečių bei Didžiojoje 
gatvėse svečius linksmins klajojantys mu
zikantai, pokštaus ir visiems gerą nuotaiką 

ir finansines kvotas. G.Vagnoriaus nuomo
ne, kai kurių Lietuvos organizacijų reika
lavimai nustatyti pereinamą laikotarpį že
mės ūkio paskirties žemės pardavimui 
užsieniečiams neatitinka Lietuvos žemdir
bių interesų - Lietuva turi daug dirvonuo
jančios žemės, o ir derlingiausios žemės 
kaina yra žemiau 1000 litų už ha.

G.Vagnoriaus nuomone, Lietuvai ir jos 
žmonėms naudinga skatinti investicijas ir 
žemės pelningą pardavimą. Šis žemės par
davimas turingiems užsieniečiams pakels 
žemės vertę ir paskatins kaime ekonomi
nius ir investicinius procesus.

Privatizuos “Lietuvos dujas”?
Lietuvos privatizavimo komisija pritarė, 

kad Vokietijos koncernas “Ruhrgas”, kartu 

dalins Senamiesčio teatras. Rotušės aikš
tėje, laikinoje “Marceliukės klėties” pasta
tytoje scenoje visomis mugės dienomis 
koncertuos etnografiniai kolektyvai, šoks 
ir dainuos vaikų grupės, vyks įvairiausi 
konkursai. Pagerbdami prekiautojus, šven
tės organizatoriai kiekvienam jų įteiks po 
simbolinį mugės ženklą, visi bus kviečiami 
rungtis išmonės konkursuose. įdomiausiai 
įsirengę ir susitvarkę savo prekyvietę bus 
apdovanojami.

Šiais metais “ Kaziukas” ketina pasiekti 
ir mugės rėmėjo “RIM1” prekybos tinklą. 
Kaziuko mugės dienomis šio tinklo cen
truose Šiaurės miestelyje ir Savanorių pros
pekte gyventojus linksmins liaudies kapela 
ir diksilendas, savo amato subtilybes de
monstruos puodžiai, vytelių pynėjai, vyks 
tradicinių lietuviškų patiekalų ragavimas ir 
šventinės loterijos. □ 

su partnere Vokietijos bendrove “E.O. 
Energie” būtų įrašytas į “Lietuvos dujų” 
strateginių investuotojų sąrašą. Iš konkurso 
pasitraukus Prancūzijos kompanijai “Gaz 
de France”, “Ruhrgas” liko vienintelis kon
kurso dalyvis.

Privatizacijos grafikas reikalauja, kad 
potencialus strateginis investuotojas turi iki 
balandžio mėnesio pradžios pateikti ga
lutinę paraišką, nurodydamas galutinę kai
ną už “Lietuvos dujų” 34% akcijų paketą.

“Lietuvos ryto” žiniomis, “Ruhrgąs”yra 
pasiruošęs sumokėti 150 milijonų litų. Jeigu 
Vyriausybė sutiktų keisti dujų kainų ap
skaičiavimo metodą, leidžiant “Lietuvos 
dujoms” gauti didesnę pelno dalį, akcijų
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Patašius8 Trumpai iš visur
♦ Vasario 18 d. Rusijos karo laivyno 
vadovybė galiausiai pripažino, kad povan
deninis laivas “Kursk” nuskendo sprogus 
jo paties torpedai, o ne dėl kažkokio susi
dūrimo su NATO laivu. Kaltinama laivo 
įgula, neatsargiai elgusis su torpedos kuru, 
pavojingai jautriu vandenilio peroksidu, 
nesilaikyta saugumo taisyklių.
♦ Vasario 20 d. italų policija Romoje 
suėmė 4 marokiečius, įtariamus pasiruoši
mu teroro veiksmams. Pas suimtuosius rasti 
Romos miesto planai, specialiai pažymint 
JAV ambasadą ir kitus taikinius. Rasti 
Romos vandentiekio planai ir apie 4 kg 
cianido. Policija užtiko šviežiai iškastą 
tunelį iš kaimyninio pastato į JAV amba7 
sados požemį.
♦ Vasario 20 d. Pakistano valdžios parei
gūnus pasiekė Islamo fanatikų grupės 
susukta vaizdajuostė, rodanti sausio 23 d. 
Karači mieste pagrobto amerikiečio repor
terio paskutines gyvenimo dienas. Nufil
muotas jo nužudymas, perpjaunant jo gerk
lę, parodyta nukirsta galva. Pakistano po
licija jau senokai suėmė kelis grupės narius, 
dalyvavusius reporterio pagrobime, dabar 
ieško jo žudikų.
♦ Vasario 20 d. pakeliui iš Kairo į Luxor 
užsidegė pilnas keleivių senos konstrukci
jos egiptiečių traukinys. Iš 3000 keleivių 
žuvo virš 360, kai kurie jų užsimušė šok
dami iš važiuojančio traukinio.
♦ Vasario 21 d. nuo gerklės vėžio mirė 
populiarus britų televizijos artistas John 
Thaw, vaidinęs pagrindinį vaidmenį se

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.

paketo kaina galėtų padidėti iki 250-300 
milijonų litų. Valstybinės kainų ir energe
tikos komisijos vadovas Vidmantas Jan
kauskas prileidžia, kad skaičiavimo meto
dą yra įmanoma keisti, numatant “Lietuvos 
dujom” ne daugiau kaip 10% pelno. Apie 
vokiečių pageidautą 20% pelną “net neverta 
kalbėti”. Baigus “Lietuvos dujų” privatiza
vimo programą, skirtą strateginiam Vakarų 
investuotojui, žadėta šių metų viduryje 
skelbti Rusijos dujų tiekimo konkursą. 
Jam irgi bus parduota 34% “Lietuvos du
jų” akcijų. Vyriausybė kol kas sau pasiliks 
24% akcijų. Akcijų likutis yra privataus 
kapitalo rankose.

“Lietuvos dujų” privatizavimo procesas 
susilaukė kritikos iš Tėvynės Sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) seniūno Andriaus 
Kubiliaus, kuris bauginasi, kad Vyriausybei 
nepasirašius tinkamos akcininkų sutarties 
su strateginiu investuotoju, kurioje būtų 
numatyti bendri akcininkų veiksmai val
dant įmonę, Vyriausybė nesugebės atsispir
ti Rusijos bendrovės (ir galimos dujų tie
kėjos) “Gazprom” spaudimui, reikalaujan
čiam jai suteikti įmonės valdymo teisę. 
Andrius Kubilius pažymėjo, kad pataikau
dama “Gazprom” reikalavimams, Vyriau
sybė yra išbraukusi “Lietuvos dujas” iš 
strateginių įmonių sąrašo (strateginę reikš
mę turinčiose įmonėse energetinių išteklių 
tiekėjai negali įsigyti valdymo teisės) ir kad 
jeigu šiandien Vyriausybė iš tikrųjų pla
nuoja “Lietuvos dujų” valdymą atiduoti 
“Gazprom”, tai Lietuva patirs didžiulių 
geopolitinių nuostolių.

Dėl Ignalinos AE uždarymo
Seimo Ignalinos atominės elektrinės 

regiono problemų komisijos delegacija 
išvyksta dviejų dienų vizitui į Austriją, kur 
lankysis Thrptautinėje atominės energijos 
agentūroje (International Atomic Energy 
Agency IAEA). Šios komisijos vadovė 
Kazimiera Prunskienė praneša, kad vizito 
metu bus mėginama išsiaiškinti atominės 
energetikos perspektyvas, sužinoti IAEA
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rialuose “The Sweeney”, “Inspector Mor
se” ir “Kavanagh QC”. 60 metų amžiaus 
John Thaw daug rūkė. Jis sakė negalįs su
stoti rūkęs, nes pasidarąs nesugyvenamu.
♦ Vasario 22 d. Sydnėjuje mirė 85 metų 
amžiaus Sir Roden Cutler, VC, NSW vals
tijos gubernatorius (1966-1981), šiose pa
reigose išbuvęs daug ilgiau, negu bet kuris 
kitas valstijos istorijoje. Gimęs 1916 Manly 
priemiestyje, baigęs Sydnėjaus Universitetą, 
jis kovojo prieš Vielų, prancūzus Sirijoje 
australų artilerijos pulke ir už narsumą 
buvo apdovanotas Victoria Cross. Ten jis 
neteko ir vienos kojos.
♦ Vasario 22 Angoloje, kovodamas prieš 
vyriausybės dalinius, žuvo Unitą sukilėlių 
lyderis Jonas Savimbi. Jis sukūrė ir vado
vavo Unitą organizacijai nuo 1966 m., 
pradžioje kovodamas prieš portugalus, 
vėliau - prieš Angolos vyriausybes, tik ret
karčiais įeidamas į koaliciją su valdančio
mis grupėmis.
♦ Vasario 22 d. tarpininkaujant Norvegi
jai, Šri Lankos vyriausybė sutarė netermi
nuotas paliaubas su Thmil Tiger sukilėliais. 
Po kelių mėnesių turėtų prasidėti taikos 
derybos. Pilietinis karas Šri Lankoje tęsiasi 
beveik 20 metų.
♦ Tebesitęsia kovos tarp Izraelio ir pales
tiniečių “aktyvistų”. Palestiniečiai pakeitė 
taktiką ir siekia nukauti Izraelio karius. 
Vieno užpuolimo metu vasario 19 d. nu
kauti net šeši Izraelio kariai užkardoje 
Gazos ruože. Izraelio kariai atsakydami 
stengiasi nukauti palestiniečių policininkus.

nuostatą dėl tolesnio Ignalinos Atominės 
Elektrinės (AE) eksploatavimo. Susitiki
muose su specialistais bus kalbama apie 
IAEA vaidmenį Ignalinos uždarymo pro
cese, apie veiksnius, kuriuos būtina įvertinti 
priimant sprendimą nutraukti branduo
linių įrenginių eksploataciją. Besilankant 
IAEA parlamentinė delegacija sužinos apie 
tarptautinius reikalavimus, keliamus teisi
nei ir vaidybinei infrastruktūrai branduo
linės saugos kontekste.

Nors atrodo, kad Seimo valdančioji 
dauguma yra priėmusi atsakingą poziciją 
dėl Ignalinos branduolinių reaktorių, kuri 
neprieštarauja Europos Sąjungos reikala
vimams, naujai besikurianti Rolando Pakso 
Liberalų demokratų partija rodo savotišką 
laikyseną. Po Rolando Pakso vizito Visa
gine ir pasitarimų su jėgainės vadovais ir 
profsąjungos atstovais, išgirdęs jų aimanas 
dėl reaktorių uždarymo datos ir sunkių 
elektrinės uždarymo socialinių padarinių, 
R.Paksas teigė, kad vienas iš naujosios Li
beralų demokratų partijos tikslų bus bran
duolinės energijos išsaugojimas Lietuvoje. 
R.Paksas tvirtino, kad jis supranta Europos 
Sąjungos susirūpinimą dėl seno tipo reak
toriaus saugumo, tačiau negali būti nei kal
bos apie visišką Ignalinos AE uždarymą. 
Jo manymu, “...turime rimtai aptarti visas 
galimybes pakeisti Šertuosius jėgainės reak
torius į modernius ir saugius”. Būtent toks 
sprendimas padėtų išvengti elektros ener
gijos stygiaus ir clckros kainų šuolio po 
dabartinės jėgainės uždarymo.

Vėliau, R.Paksas argumentavo, kad 
antrojo Ignalinos AE bloko uždarymas yra 
techniškai sunkiai įgyvendinamas, ekono
miškai žalingas ir politiškai klaidingas. 
Atrodo, kad šios laikysenos pasekmės Lie
tuvos įstojimui į ES R.Paksui visiškai 
nerūpi.

Kritikuoja kariuomenės vadą
Seimo Nacionalinio saugumo gynybos 

komiteto pirmininko Alvydo Sadecko nuo
mone, Lietuvos kariuomenės vado gen. 
majoro Jono Kronkaičio pranešime, per- 

■skaitytame Los Angeles sausio 25 d., vartoti

Islamo grėsmė
Šiandien viso pasaulio žiniasklaidoje 

dažnai minimas islamo vardas ir su juo 
susijęs New Yotk’o pastatų sunaikinimas, 
kur žuvo virš 3 000 žmonių. Prezidentas 
George WBush, paskelbęs karą prieš te
rorizmą, pasiuntė stiprias oro ir laivyno 
pajėgas prieš Afganistaną, iš kur, manoma, 
buvo diriguojami terorizmo veiksmai.

Islamo religija yra jaunesnė už krikš
čionybę. Jei krikščionybė skelbiasi esanti 
Europos civilizacijos pagrindu, tai islamas, 
pasivadinęs universalia religija, bandė 
perimti viso pasaulio žmonijos tikėjimą.

Islamo pradžia tenka laikyti, kai 622 m 
rugsėjo 20 d. vienas arabų mistikas Maho- 
medas, išvarytas iš Mekos, atvyko į Mediną. 
Jis savo vizijas skelbė žmonėms ir pagei
davo, kad būtų pastatyta šventovė - mečetė 
ant tos vietos, kur pirmieji jo pasekėjai jį 
sutiko. Mečetės pastatymas buvo naujosios 
religijos gimimas ir nuo to pradėti skai
čiuoti islamo metai.

Mahomedas buvo kupranugarių varo
vas, kuris daug metų bandė savo idėjoms 
rasti pasekėjų, bet nesėkmingai. Jis skelbė, 
kad archangelas Gabrielius Hiros kalno 
uoloje jam apsireiškė irpasakė: “Muhame
dai, pilnoje tiesoje tu esi Dievo pranašas”. 
Vėliau jis regėjo dar keletą vizijų, kur 
pakeltas magiško elnio buvo nuneštas į 
Saliamono šventovę Jeruzalėje, kur vizi
jomis jam parodė viso pasaulio erdves. 
Mahomedas 624 m. jau turėjo nemažą būrį 
pasekėjų, o 628 m jis be jokių varžymų 
sugrįžo j Meką ant kupranugario, kur jo 
laukė virš 10 000 pasekėjų. Dar po kelių 
metų jo skelbiamas mokslas-idėjos buvo 
surašytos į Šventą Knygą - Koraną. Meka 
tapo islamo “Jeruzalė”.

Arafato slėnyje jis paskelbė savo pasku
tinį žodį tikintiesiems: “Po metų aš 
nebebūsiu jūsų tarpe. Šventai laikykite savo 
gyvenimą, savo turtą ir visa kas yna iki su
grįšite pas Dievą... šelpkite vargšus ir visuomet 
atsiminkite, kad už viską po mirties reikės 
atsakyti prieš Visagalį., mano misija baigta 
ir aš palieku jums Dievo Knygą - Koraną, 
kuriame rasite jo pranašystę... laikykitės kny
goje nurodyto kelio ir nepražūsite... ”

Medinoje Mirties angelas pasišaukė 
Mahomedą, pagal krikščionišką kalendorių 
tai buvo 632 m. birželio 7 d. Mahomedo 
idėjos-religija lyg gaisro ugnis pasklido po 
visą arabų pasaulį: nuo Egipto iki Abisi
nijos, nuo Persijos iki Indijos. Dykumų 
beduinai priėmė Mahomedo mokslą. Ma
homedo pasekėjai skelbė, kad Mekoje Ka- 
abos vietovėje nužengė Adomas, išvarytas 
iš rojaus, o Abraomas ant tos vietos pastatė 
šventovę.

Meka tapo turtingu prekybos miestu. 
Nuo Viduržemio jūros pakrančių iki Af
rikos ir Indijos per Meką keliavo kupra
nugarių karavanai su prekėmis. Naujosios 
religijos gimimas buvo priešingas krikščio
nybei, bet turėjo daug privalumų. “Islamas” 
- reiškia atsidavimas (submission) ir pa
sklido po visą rytų pasaulį, bet pagrinde 

teiginiai ir vertinimai yra traktuotini kaip 
politiniai. ASadeckas sakė manąs, kad 
kariuomenės vado Jono Kronkaičio pra
nešimo teiginiai turėtų būti vertinami kaip 
Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir 
karo tarnybos įstatymo kai kurių nuostatų, 
draudžiančių karių dalyvavimą politinėje 
veikloje, pažeidimas. Saugumo komiteto 
pirmininkas teigia, kad gen. J.Kronkaitis 
išreiškia savo politizuotą požiūrį į Lietuvos 
karininkijos vaidmenį. ASadeckas pra
neša, kad šiuo metu rengiami Nacionalinio 
saugumo pagrindų įstatymo pakeitimai, 
kuriuos priėmus gali būti keičiami krašto 
apsaugos veiklą reglamentuojantys įsta
tymai Juos rengiant, ASadccko nuomone, 
reikėtų įvertinti būtinumą dar detaliau 
reglamentuoti karių tarnybai taikomus 
apribojimus dėl dalyvavimo politinėje 

buvo arabų kalba, nes Koranas buvo pa
rašytas arabiškai. Viena gal visus vienijanti 
jungtis buvo skelbiama idėja, kad visi 
islamo išpažinėjai yra broliai ir seserys ir 
visi yra lygūs: nėra kilmingų, nėra vargšų, 
nėra turtuolių, nėra religijos hierarchijos, 
ty. kunigų ir vyskupų ir 1.1.

Pagrindinės islamo tikėjimo tiesos:
L Nėra kito Dievo - yra tik Alachas ir 

jo pranašas Mahomedas
2. Visi islamo tikintieji privalo: iš ryto, 

per pietus, saulei leidžiantis ir vakare pa
sisukti į Mekos miesto pusę, apsiplauti ir 
kakta paliesti žemę.

3. Laikytis “Zakat”, ty. šelpti vargšus.
4. Visi islamo išpažinėjai privalo Ra

madan mėnesį susilaikyti nuo maisto, gė
rimo ir seksualinių veiksmų kiekvieną die
ną nuo aušros iki tamsos.

5. Kiekvienas tikintysis privalo, nors 
kartą gyvenime, aplankyti Mekos mieste 
esančią šventovę.

Korano 114 skyriuose surašyti nuro
dymai tikintiesiems: nuo teisės, tradicijų, 
mitų, padavimų, filosofijos iki paprasčiau
sios elgsenos.

Daug kovų vyko tarp krikščionių ir 
islamo išpažintojų dėl Jeruzalės miesto. 
Dar ir šiandien tebevyksta nesutarimai dėl 
miesto valdymo tarp žydų ir arabų. Jeruzalė 
yra trijų monoteistinių religijų sostinė - 
krikščionių, islamo ir izraelitų.

Mirusio Mahomedo - pranašo darbą 
tęsė kalifai, kurie sujungė visą arabų pasaulį 
ir iš čia jis plėtėsi po visą žemę. Jų jėgą ir 
populiarumas augo: perėmė daug turtų, 
mokslo žinių, išvystė literatūrą ir meną. Jų 
armijos užėmė Siriją, Palestiną, Ptersiją ir 
Egiptą. Palestinoje 638 m kalifas Omar 
įžengė į Jeruzalę ant balto kupranugario. 
Jo rūbai buvo apiplyšę ir purvini, jo kariai, 
kurie sekė jį, buvo blogai apsirengę, žiau
rūs, bet labai disciplinuoti ir tvarkingi Jie 
nužygiavo tiesiai prie karaliaus Saliamono 
šventyklos, nuo kur pranašas Mahomedas 
įžengė į dangų. Jeruzalė pasidarė islamo 
miestas. Dauguma krikščionių piligrimų 
savo “šventas” keliones pasuko į Romą. 
Prasidėjo islamo ir krikščionybės varžybos. 
Per šimtmečius keitėsi jėgų persvara. Isla
mo pasekėjų atsirado Rytų Europoje, 
Turkijoje ir vėliau Ispanijoje. Iš pastatytų 
mečečių bokštų, kiekvieną rytą ir vakarą 
islamo tikintieji kviečiami nusilenkti Ala
chui ir skelbti visam pasauliui, kad kito 
Dievo nėra - tik Alachas.

Krikščioniškoji Europa stengėsi islamo 
plitimą apriboti arabų kraštuose. Likusios 
pagoniškos Europos tautos buvo verčiamos 
kuo greičiau krikštytis, kad išvengtų islamo 
tikėjimo. Tikrumoje islamo tikėjimas buvo 
patrauklesnis, daugiau žadantis, labiau pri
einamas visiems žmonių sluoksniams.

Islamas iškėlė krikščionybei nemažai 
moralinių ir psichologinių problemų. Iki 
šių dienų islamas tęsia kovą prieš visą 
antiislamišką pasaulį. Kova jau nėra vien 
religinė, bet ekonominė, politinė ir socia
linė su tautinio šovinizmo priemaišomis. 
Kas ją laimės?

V Baltutis

veikloje.
A.Sadeckas teigia, kad gen. Jono 

Kronkaičio politikavimą liudija sekantieji 
jo pranešime vartojami teiginiai: "... 
neneigiu, kad dar turime kliūčių demok
ratinei sistemai efektyviai veikti. Pavyzdžiui, 
sovietmečio nomenklatūros spaudos kon
trolė palieka visuomenę informacijos 
dykumoje... Tūriu pripažinti, kad sovietme
čio nomenklatūros finansinė bei politinė 
įtaka yra pagrindinė kliūtis smulkaus vers
lo plėtrai... Daugybė įvairių mokesčių 
nepakeliami net vidutiniam verslui, tačiau 
yra reikalingi vis dar socialistiškai Vyriausy
bės sudaromam šalies biudžetui ir naudin
gi stambiam kapitalui."

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

2



BENDRUOMENĖJ BARUOJE

Prof. Vytauto Landsbergio sveikinimas
Perdi: Vytautą Donielą yra gautas prof. Vytauto Landsbergio sveikinimas Austra

lijos lietuviams Vasario Šešioliktosios proga. Dėl techniškų priežasčių jis atkeliavo 
pavėluotai

Tuos dvidešimt skirtingų vyrų suvienijo valstybės regėjimas. 
Ji gali būti, turi būti - laisvė nuo smurtu primesto pavaldumo ir 
svetimųjų savivalės!

Tai atsitiko 1918 m. vasario 16-ąją, dvidešimties širdyse švietė 
laimės, džiaugsmo ir garbės pojūtis. Tegul jis ir šiandien pro 
rūką suspindi kuo dažniau.

Vytautas Landsbergis
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) Pirmininkas

Tėvyne - mes nepamiršom Tavęs!

Emilija ir Nerija Rupšytės prie stendo “Lietuvos kariuo
menė šiandien”, kurį paruošė Lolita Kalėda. Nuotr. L.K.

Vasario 16-oji - tai 
brangi šventė kiekvie
nam lietuviui. Nepri
klausomos Lietuvos, nu- 
sikračiusios savų ir sve
timų despotų jungo, ide
alas, šiandien neturi būti 
pamirštas. Sydnėjaus Lie
tuvių Klube vasario 17- 
ąją sunku buvo rasti lais
vą vietą kojai pastatyti. 
Tiek pirmajame aukšte, 
tiek antrajame, kur žai
dimų pilyje, suorganizuo
toje Danieliaus Homo, 
siautė vaikai, kur spor
tavo koviečiai ir kur ma
žiausieji entuziastingai 
įsijungė į meno užsiėmi
mus, buvo tvanku.

“Ateikit čia, įsigykite 
Lietuvos vėliavėlių, buk
letą, kalendorių irprog-

LR Garbės generalinio konsulo priėmime

Vasario 15 dieną LR Garbės generalinis konsulas Sydnėjuje Viktoras Šliteris NSW 
valstijos Parlamento Svečių priėmimo salėje surengė iškilmingą Vasario Šešioliktosios 
minėjimą. Susirinko apie pora šimtų garbingų svečių - politikų, užsienio diplomatų, 
Sydnėjaus lietuvių bendruomenės, spaudos ir radijo atstovų. Susirinkusius pasveikino ir 
trumpą kalbą pasakė Garbės gen konsulas Viktoras Šliteris. Po jo kalbėjo NSW Parla
mento Speaker Hon John Murray.
Nuotraukoje (iš kairės): buvęs NSW senatorius Bryan Vaughan, Vida Kabailienė, 
dr. Benius Vingilis ir buvęs pirmasis LR Garbės konsulas Australijoje dr. Algimantas 
Kabaila. Nuotrauka Dalios Donielienės.

50-ties metų sukaktis

romą”, ■ vos ne kiekvieną ragino šio ren
ginio aktyvi organizatorė ir ALB Sydnėjaus 
Apylinkės Valdybos vicepirmininkė Ramo
na Ratas-Zakarevičienė.

“Dar to nebuvo, kad tiek žmonių susi
rinktų Aš jau vos ne šimtą dešrelių parda
viau ir dar mažai”, - susijaudinusi porino 
ilgametė Klubo savanorė Bronė Sidarienė.

“Ar užteks maisto?”, -jaudinosivirtuvės 
šeimininkė Aida, “- dar tiek žmonių Klube 
nesu mačiusi”.

Klubas ne tik spindėjo nuo puošnių 
stendų ir įvairių organizacijų parodėlių, bet 
ir alsavo vidine Vasario 16-osios šventine 
nuotaika. Spalvingu tautinių rūbų gausa 
džiugino akis ir širdis. ALB Sydnėjaus 
Apylinkės Valdyba, daugdarbo įdėjusi į šią 
kiekvienam lietuviui brangią šventę, nė 
vieno neapvylė. Žmonės grožėjosi pasipuo
šusiu Klubu, susitiko su seniai matytais gi
minaičiais, pažįstamais, šypsojosi ir kuž
dėjosi: .kažin kiek šimtų žmonių šiandien 
susirinko?“.

Lietuviškas tradicijas tęsti ir puoselėti 
linkėjo oficialųjį Vasario 16-osios minėjimą 
atidaręs ALB Sydnėjaus Apylinkės V-bos 
pirmininkas dr. Ramutis Zakarevičius. 

Pasirodo “Aušros” tunto skautai šu tuntininke Daina Šiiteryte.

Remdamasis tėvynainių pavyzdžiu, švęsti 
ir džiaugtis Nepriklausomybės diena kvietė 
Garbės gen. konsulas Viktoras Šliteris 
OAM. { šventę atvykęs NSW Parlamento 
narys Tony Stewart (Member for Banks- 
town, NSW Legislative Assembly) palaikė 
lietuviškumo išsaugojimą ir tam pažadėjo 
valstijos paramą. Maloni staigmena buvo 
linkėjimai iš Lietuvos krašto apsaugos mi
nistro Lino Linkevičiaus. “Sūkurio” šokiai, 
“Aušros” tunto skautų laužas, poezijos dek
lamavimas, choro “Daina” skambios dainos, 

'talentingos jaunos dirigentės Jacintos Mi- 
kutės batuta, solistų atliktos partijos - jau
dino ne vieną senolį ir privertė nubraukti 
ašarą, prisiminimuose atgyjant ilgesiui ir 
praeityje patirtoms nuoskaudoms. O jau
nieji “Atžalų” artistai pralinksmino susirin
kusius parengta jumoreska, kurioje jaunieji 
atlikėjai švelniai “pakibino” mūsų bendruo
menę. Iškilmingai pagerbti buvo daug lie
tuvybei nusipelnę sydnėjiškiai Vytautas 
Patašius ir Justinas Ankus. Jų pavardės bu
vo išgraviruotos ant naujos Nusipelniusiųjų 
lentos. DLK Gedimino ordinas buvo įteiktas 
Isoldai ftrželaitei Davis AM. Buvo demons
truojami lietuviški puslapiai Internete, 

rodomi naujau
si dokumentiniai 
filmai, kuriuos 
specialiai ta pro
ga atsiuntė Kraš
to apsaugas mi
nisterija. Vyko 
loterija, vaikų 
piešinių konkur
sas, kurio laimė- 
tpjambuvo įteik
tos premijos, py
nimo iš šiaudelių 
paroda ir pamo
kos, kurias vedė 
Martina Reis- 
gienė. Per per
traukas dalyviai 
vaišinosi kava ir

Medis vertinamas už vaisius,
Žmogus - už darbus kitą gerovei.

Artėjant 50-ties metų veiklos jubiliejui, 
Pietų Australijos Lietuvių Moterų Drau
gijos Ine. gražūs darbų rezultatai jau 
pasiekti. Draugijos žymūs pėdsakai yra 
giliai įspausti ne tik Adelaidės lietuvių 
bendruonemėje, bet plačiai žinomi ir aus
tralų įstaigose, ligoninėse, informacijose, 
seminaruose bei konferencijose.

1952 m. prie ALB Adelaidės Apylinkės 
Valdybos įsikūrė Moterų Sekcija. Ją stei
giant buvo planuota lankyti lietuvius li
gonius ir globoti į vargą bei sunkumus pa
tekusius tautiečius. Bet jau nuo pirmųjų 
veikimo dienų Moterų Sekcijos veikla 
išsiplėtė daug platesne vaga.

Visų Apylinkės Valdybos renginių, su
važiavimų, minėjimų, priėmimų ūkiška ir 
medžiaginė parama užgulė ant jos pečių. 
Moterų Sekcija prisidėjo aukomis ir darbu 
prie Adelaidės Lietuvių Namų įsigijimo, 
praplėtimo, papuošimo. Ištisus dešimtme
čius kas šeštadienį iš savo išteklių ruošė 
priešpiečius lietuvių savaitgalio mokyklos 
mokiniams ir mokytojams. Gi sekmadie
niais gamino pietus bei ruošė minėjimus, (per mons. J.Antanaitį) Panevėžyje, Kal- 
vestuves, balius ir pagerbimus.

Ta plačioji veikla reikalavo pasišventimo 
ir pasiaukojimo. Ne be reikalo tuomet Mote
rų Sekcijos nares vadino “darbščiomis bite
lėmis”. Tos bitelės, prie visų tų darbų, užsibrė
žė įgyvendinti dar vieną projektą - įsteigti 
pastogę brandaus amžiaus tautiečiams. Iš 
pradžių tas tikslas atrodė kaip tolimas sap
nas - labai sunkiai įvykdomas, bet nesu
valdomas mūsų moterų pasiryžimas ir be-

namuose iškeptais pyragaičiais. Meninę 
dalį nuotaikingai vedė ilgametis Klubo 
rėmėjas, dabartinis Klubo direktorius- 
sekretorius Laurie Cox. Visi savo apsi
lankymu ir dalyvavimu sukūrė šventės 
iškilmingumą, Vasario 16-osios svarbą ir 
sudarė lietuvišką vienybę vardan bran
giosios Tėvynės.

Graži šventė dar ilgam neišdils iš at
minties ir visus NSW lietuvaičius sugrąžins 
į Lietuvių Klubą Bankstowne. O Vasario 
16-oji kaip dvasinis penas kurstys lietuvišką 
ugnį ir patriotizmą nuo gimtosios šalies 
nutolusiose širdyse.

Lolita KALĖDA. 

galinė ištvermė nugalėjo visas kliūtis.
1983 m. spalio mėnesį Moterų Sekcija 

įsikorporavo, ko reikalavo australų valdžia, 
ir tapo Pietų Australijos Lietuvių Moterų 
Draugija Ine. Neužilgo buvo įsigytas šešių 
butų kompleksas apie pusantro kilometro 
nuo Lietuvių Namų ir apie du kilometrus 
nuo Lietuvių Katalikų Centro bažnyčios. 
Tas kompleksas pakrikštytas “Lietuvių Ži
diniu”, kuris ir apvainikavo D-jos siekius, 
tuo įrodydamas mūsų moterų sugebėjimus. 
“Židinys” gal ir yra nuo žodžio “žydi”, nes, 
tikra to žodžio prasme, jis apsuptas turtingu 
gėlynu, gražiai aptvarkytas, prižiūrėtas ir 
aprūpintas. Gyventojų jame netrūksta ir 
laukiančiųjų sąrašas vis didėja. Kiekvie
nas butas susideda iš dviejų miegamųjų ir 
svetainės, nemažo valgomojo, virtuvės, vo
nios, patogumų ir atskiros skalbyklos.

Draugija per paskutinius dešimt metų 
stambiai rėmė nepriklausomos Lietuvos 
labdaros ir sveikatos įstaigas. Visos aukos 
siekia netoli 30 000 dolerių. Iš stambesnių 
aukų gavėjų galime paminėti: Tremtinių 
grįžimo fondą Vilniuje, Neurochirurginę 
kliniką Kaune, Karališką Daunio Fondą 

tinėnų ligoninę. Jie visi, kaip ir kitos ma
žesnės gydymo ar senelių prieglaudos, buvo 
paremti pinigais, vaistais, rūbais, medi
cinos įrankiais ir maisto paketais.

Draugija palaiko ir australų labdaros 
organizacijas. Ji yra įsigijusi privilegiją be 
eilės patalpinti lietuvius, reikalaujančius 
nuolatinės priežiūros, viename privačiame 
“Nursing Home”, kuris yra tik per gatvę 
nuo Lietuvių Namų.

Malonu buvo skaityti vieną padėkos 
laišką iš Lietuvos, kur rašoma: “...turbūt 
nėra Australijoje draugijos, mažesnės savo 
valdybos narių skaičiumi, bet daugiausiai 
prisidėjusios savo įnašu paremti brolius 
Lietuvoje ir padėti savo bendruomenei. ”

Švęsdamos garbingą 50-ties metų sa
vanoriško darbo ir pasiaukojimo jubiliejų, 
dėkojame visoms draugijos narėms, bendra
darbiams, mecenatams ir visiems, kurie mus 
parėmė ir iki šiol dalinasi mūsų pasieki
mais. Svajonė tapo realybe ir todėl šiuo 
džiaugsmu norėjom pasidalinti ir su Jumis

N. Arminienė,
PALM Draugijos Ine. sekretorė

Mūsų Pastogė Nr. 9, 2002.03.04, psl. 3

3



Lietuva iš arti___________
Žemė maitintoja

I jetuva tikisi šiemet baigti derybas su 
ES ir 2004 m. būti pasirengusi prisiimti 
narystės įsipareigojimus. Nors dėl žemės 
pardavimo užsieniečiams su ES jau buvo 
sutarta pernai, šiais metais, pradėjus dis
kusiją dėl tokią galimybę nustatančios 
Konstitucijos pataisos, kilo nemažas triukš
mas ir prabilta apie galimybę siekti 7 metų 
pereinamojo laikotarpio nuo narystės 
pradžios. Jo metu I letuvos žemė nebūtų 
pardavinėjama užsienio subjektams.

Prieš žiemos atostogas LR Seimas ėmė 
svarstyti šį klausimą. Norint įteisinti žemės 
pardavimą užsieniečiams ir Lietuvos juri
diniams asmenims, Ly. žemės ūkio bendro
vėms, bankams ir kt. subjektams, reikia 
keisti LR Konstitucijos 47-jį straipsnį. 
Pradėjus svarstyti pakeitimo formuluotę, 
kilo aštrios diskusijos. Vyriausybė su prem
jeru A.Brazausku pakeitimui pritarė. Ta
čiau stambieji žemvaldžiai ir Žemės ūkio 
rūmų valdybos pirm J.Ramonas pradėjo 
kategoriškai protestuoti Jie sutiko su pa
taisa tik tokiu atveju, jei žemės pardavimas 
užsieniečiams bus atidėtas 7 metams nuo 
įstojimo į ES. Jie teigė, kad per tą laiką že
mė gali būti parduodama Lietuvos juridi
niams pirkėjams. Oficialiuose pareiškimuo
se jie žadėjo, jei Seimas priims Konsti
tucijos pataisą, vėl blokuoti magistralę į 
Lenkiją. Seimas balsavimą atidėjo. Vals
tiečių ir Naujosios demokratijos s-gos pirm 
Kazimiera Prunskienė ragina siekti perei
namojo laikotarpio

Dėl to, ar reikia leisti pirkti žemę užsie
niečiams, nesutaria ir patys žemdirbiai.

“Aš išgirdau ir atėjau...”

Monikai Jonikaitei-Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius.

Per valstybės apdovanojimų 
iškilmes Prezidentūroje didžiau
sio dėmesio centre atsidūrė ne 
kokia nors visuomenės garse
nybė, o maža mergaitė iš Taura
gės. Baltoji salė pratrūko ploji
mais, kai Vasario 16-osios proga 
Žūvančiųjų gelbėjimo kryžių LR 
Prezidentas Valdas Adamkus 
prisegė aštuonerių metų tauragiš
kei Monikai Jonikaitei.

Apie mergaitę, sausio 12-ąją 
išgelbėjusią skęstančią septynerių 
metų Laurą Baužaitę ir bandžiu
sią gelbėti jos jaunesnę pusseserę 
Laurą Žilinskaitę, Prezidentas 
V.Adamkus sužinojo iš žinia- 
sklaidos. “Lietuvos ryto" televi
zijos laidoje buvo parodyta, kaip 
apie didvyrišką mergaitės poelgį 
kalbama Tauragėje: daugeliui su-
augusiųjų gelbėti skęstančiąsias atrodė 
pernelyg pavojinga.

Kukli, smulki, Iš pusseserės skolintu 
kostiumėliu aprengta ir dirbtinių ramunių 
puokštele pasidabinusi plaukus Monika po 
apdovanojimo vos vienu kitu žodžiu atsa
kinėjo ją apsupusiems žurnalistams. Mer
gaitė pasakojo pamačiusi kaip įkrito neto
liese ant tvenkinio ledo vaikščiojusi mer
gaitė. Jos pusseserė norėjo padėti, bet irgi 
įkrito ir pradėjo šauktis pagalbos. “Aš išgir
dau ir atėjau. Ji griebė mano ranką ir aš ją 
ištraukiau ". - apie tą sausio įvykį paprastai 
paaiškino Monika. Su išgelbėta mergaite 
Monika nusifotografavo irdabardraugau- 
ja, nors abi mokosi skirtingose mokyklose.

Tauragiškiai iki šiol kalba, jog Monika 
ėjusi gelbėti skęstančių mergaičių tik todėl 
kad nesupratusi pavojaus. Žmonių prie 
tvenkinio buvo subėgę daug, tačiau visi su
stojo atokiau, matydami, kad vaikus gelbėti 
pavojinga. Kai Monika paprašė susirin
kusiųjų prie tvenkinio rogučių skęstan
čiom. mergaitėms gelbėtų išgirdo atsaky-
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“Kaime yru ir kita nuomonė", - pareiškė Lie
tuvos šeimos ūkininkų sąjungos pirm Ka
zimieras Starkevičius, pasisakantis už libe
ralią žemės pardavimo užsieniečiams tvar
ką. Buvusį Kauno apskrities viršininką, da
bar ūkininkaujantį K.Starkcvičių, papik
tino Žemės ūkio rūmų vadovų, kitų žem
dirbių atstovų pareiškimai, kad jų nuomonė 
dėl žemės pardavimo yra vyraujanti kaime. 
"Sprendimą priėmė atskira žmonių grupė. 
Kodėl norima atidėti pažangų ? Kodėl siekia
ma, kad mūsų vaikai septynerius metus ma
tytų piktžoles? Kodėl norima, kad senyvo am
žiaus žemdirbiai nesulauktų paramos iš 
Europos Sąjungos”, - kalbėjo K Starkevi
čius. Jo duomenimis, labiausiai žemės par
davimui užsieniečiams prieštarauja kaimo 
mažuma, stambesni ūkininkai, kurie turi 
ne mažiau kaip 50 ha žemės. Ne visi žemės 
savininkai gyvena kaimuose. Daug yra 
miestiečių, atsiėmusių provincijoje žemę 
bei nežinančių, ką su ja daryti

Žinia, jog Latvija ir Estija apribojimų 
dėl žemės pardavimo užsieniečiams neke
lia. Tik Lenkijoje suabejota dėl laisvo že
mės pardavimo užsieniečiams. Mat nuogąs
taujama, kad vakarų Lenkijos buvusias 
Vokietijos žemes gali supirkti turtingi 
vokiečiai ir taip išstumti iš ten lenkus.

Pasak Europos Komisijos Plėtros di
rektorato Lietuvos skyriaus vadovo Anders 
Hcnriksson, viešėjusio Vilniuje, neturėtų 
būti abejojama dėl jau sutartų dalykų, 
priešingu atveju galėtų būti suabejota dėl 
Lietuvos galimybių sėkmingai ir laiku baigti 
derybas su ES. Susitikime su Lietuvos 

mą, kad šios dar naujos ir jų negalima 
šlapinti. Monikos motina Rima Jonikienė 
vylėsi, kad gal po dukters apdovanojimo 
miestiečiai pradės kitaip žiūrėti įjos poelgį.

Monika jau turi diplomus už ilgas kasas 
ir už dantų valymą, kuriuos laiko tam skir
tame stalčiuje. Iš Prezidento rankų gavusi 
Žūvančiųjų gelbėjimo kryžių, mergaitė iš 
pradžių ketina laikyti jį šalia jau turimų 
apdovanojimų, o vėliau gal pagalvosianti 
ir kaip pakabinti ant sienos. Be Kryžiaus, 
tauragiškei Prezidentūroje buvo įteikta ir 
dovanų: fotoaparatas, dėlionė, vaikiška 
enciklopedija, saldainių ir saldumynų. 
Vėliau Monika su tėvais ir broliais buvo 
pakviesti į priėmimą Prezidentūroje.

Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius yra tei
kiamas nuo 1992 metų. Juo apdovanojami 
Lietuvos ir užsienio piliečiai Antrojo pa
saulinio karo metais gelbėję žydu? nuo 
nacių, bei tie, kurie mūsų laikais, nepai
sydami gresiančio pavojaus savo gyvybei, 
gelbėja kitų žmonių gyvybę. Per dešimt 
metų juo buvo apdovanoti 564 asmenys.

Dalia Gudavičiūtė "L. r.” 

valdžios ir žemdirbių organizacijų atstovais 
pareigūnas atkreipė dėmesį, kad Lietuva 
jau pernai pavasarį užbaigė derybas sky
riuje dėl laisvojo kapitalo judėjimo, kuris 
nustato ir žemės rinkos liberalizavimo pa
grindus. “Jokio pereinamojo laikotarpio ne
buvo nustatyta. Tačiau dabar prasidėjusios 
diskusijos Lietuvoje dėl galimybės grįžti prie 
šio klausimo ir išsiderėti pereinamąjį lai
kotarpį yra tam tikro nerimo šaltinis. Supra
tome, kad pernai priimti sprendimai gali būti 
kvestionuojami. Tai rimtas sign«/as”, - paste
bėjo A. Ilenrikssou Jo nuomone, neatsiras 
daugužsieniečių, norinčių pirktižemę Lie
tuvoje. Naujosios sąjungos (NS, sociallibe
ralų) lyderis Seimo Pirm. Artūras Paulaus
kas ragina politikus bei žemdirbius radika
liu reikalavimu dėl pereinamojo laikotar
pio dirbamosios žemės pardavimui už
sieniečiams negriauti šalies integracijos į 
ES. Seimo Pirm. APaulauskas pareiškė: 
“Mes neturime stabdyti integracinių procesų 
į ES. Kai kur kategoriškai reikalaudami, 
keldami neįvykdomas sąlygas galime priversti 
abejoti mūsų pasirengimu ir noru vykdyti savo 
įsipareigojimus ”.

ES neseniai pradėjo teikti ilgai žadėtą 
finansinę pagalbą Lietuvai pagal SAPARD 
programą. Ši paramą padės modernizuoti 
žemės ūkio produktų gamybą ir perdirbi
mą, plėtoti turizmą kaime. SAPARD pa
rama suteikiama tik tada, kai sugebi in
vesticijoms susirasti pusę savo lėšų. Žinia, 
kaime pinigų turi labai mažai, todėl visu 
aštrumu iškyla kreditavimo problemos.

Grėsmė auto prekeiviams
Jau apie 10metų nemažai lietuvių verčiasi 

vartotų automobilių pirkimu Vakarų Euro
poje ir jų gabenimu į Rusiją. Kaip nurodo 
statistika, lietuviai vien pernai tokių auto
mobilių Rytuose pardavė už 700 mln. litų. 
Bet Rusijai įvedus aukštesnius muitus, lie
tuviams naudinga prekyba gali nutrūkti. 
Apie šią grėsmę rašo “Veido” žurnalistas 
Jonas Okmanas. Red.

Rusijai bagiant įsivesti gerokai di
desnius muitus naudotiems automobiliams, 
senų mašinų pardavėjai sukasi kaip pašėlę. 
"Gali būti, kad mums artėja paskutinės 
neblogos prekybos dienos", - sakė Vilniaus 
automobilių prekybos centre sutiktas bu
vęs mokytojas iš Suvalkijos.

Prekeiviai bijo, kad Vilniaus turgus, 
kaip ir pačios didžiausios šiuo metu nau
dotų automobilių Radviliškio, Klaipėdos, 
Utenos bei Marijampolės turgavietės, ne
trukus ištuštės. Nauji Rusijos muitai neiš
vengiamai paveiks vargais po Rusijos krizės 
1998 m. vasarą atsigavusią irdabar, galima 
sakyti klestinčią prekybą nenaujais auto
mobiliais. Kaskart sklando baisesni gandai: 
esą rusams įvedus naujus muitus, prekyba 
automobiliais, iš kurios legaliai, pusiau 
legaliai ir nelegaliai maitinasi tūkstančiai 
kraštiečių, pradės merdėti.

Tiksliai žinoma, kad per pastaruosius 
penkerius metus kasmet j Rusiją buvo iš
vežama maždaug po 300-400 000 nenaujų 
automobilių. Lie tuviai nuo seno čia turi sa
vo nišą. Maždaug kas šeštas naudotas 
automobilis, parduotas buvusioje plačiojoje 
tėvynėje, yra iš Lietuvos. Rusija-pagrindinis 
mūsiškių automobilių prekiautojų pajamų 
šaltinis. Mažiausiai septynios iš dešimties į 
Lietuvą atvežtų mašinų, anksčiau ar vėliau 
iškeliauja į Rusiją, tik labai maža dalis lieka 
mūsų šalyje. Rusai nelabai Išrankūs, jiems 
tinka viskas, tačiau pastaruoju metu jie 
renkasi kur kas naujesnes, ne pigesnes kaip 
3 000 JAV dolerių.

Statistikai dar nespėjo suskaičiuoti pra
ėjusių metų prekybos rezultatų, tačiau, pre
liminariais duomenimis, per 2001 m mūsų 
verslininkai į užsienį pardavė naudotų au
tomobilių už 700 mln. Lt Be to, aplink 
mūsų turgavietes susiformavo antrinė 
automobilių rinka, kurioje darbo gauna 
remonto dirbtuvės, atsarginių dalių tie

Bankai noriai bendrauja ir net varžosi dėl 
paskolų suteikimo tik žemės ūkio produk
cijos perdirbėjams, bet labai sunkiai skolina 
ūkininkams, nes jie nelabai ką gali pasiūlyti 
užstatui. Jų žemė yra beveik bevertė.

Tbo pat metu Europos Komisija paskel
bė, jog įstojus j ES visoms naujoms šalims 
pirmais metais bus teikiama tik ketvirta
dalis paramos, kurią gauna ES ūkininkai 
Iki šiol toks pasiūlymas sulaukė gana nuo
saikios oficialių Lietuvos atstovų reakcijos. 
Tačiau kai kurie politikai vėl pradėjo triukš
mauti, sakydami, kodėl tokia ūkininkų 
diskriminacija. įtakingas Krikščionių de
mokratų s-gos atstovas, Seimo narys P.Gra- 
žulis teigė, jog naujų ES narių žemės ūkiui 
kurį laiką skiriant mažesnę paramą, Lie
tuvos rinką pereinamuoju laikotarpiu nuo 
Europos žemės ūkio produkcijos reikėtų 
saugoti muitais ir neparduoti dirbamos že
mės užsieniečiams. Suprantama, neigiamai 
apie tokią paramą atsiliepė ir didieji žem
valdžiai, pastovūs valdžios kritikai Kitiat- 
sakingi politikai, jų tarpe ir premjeras ABra- 
zauskas ramino, jog ir tokia ES parama yra 
gana ženklų o Lietuvos biudžetas daugiau 
kaip iki šiol lėšų kaimui skirti negalės.

Seimo pirm. A.Paulauskas sakė tikįs, 
jog pavyks rasti bendrą sutarimą tiek su 
žemdirbiais, tiek ir valdančiosios daugu
mos politikais bei opozicija Seime ir vasa
rio pabaigoje prasidėsiančioje neeilinėje 
parlamento sesijoje bus reikiama parama 
Konstitucijos pataisai priimti.

Dr. Kazys STROLYS, Baisogala 

kėjai, kėbulų dažytojai ir pąn. Žinomos 
bendrovės “Krasta auto” vadovas Kęstutis 
Martinkėnas visą “turgaus” verslą įvertino 
kaip "dešimt kartų didesnį ir ekonomiškai 
bei finansiškai stipresnį negu visas Lietuvos 
naujų automobilių verslas”.

Patvirtinus naujus muitų tarifus, į Rusi
ją vežti senesius nei septynerių metų au
tomobilius taps beprasmiška ir nuostolinga. 
Ekspertų vertinimu, senesni nei septynerių 
metų automobiliai, šiuo metu Rusijos tur- 

' guosc kainuojantys 3 000JAV dolerių, padi
dėjus importo muitams brangs iki 5 000 do
lerių. 1993-1994 m. gamybos automobilių 
vertė susilygins su 1995-1997 m pagamintų, 
kurie dėl padidėjusio muito brangs maždaug 
dešimtadaliu Pasak naujienų agentūros 
“Interfax”, Rusijos vyriausybės Užsienio 
prekybos apsaugos priemonių ir muitų po
litikos komisija sausio pradžioje pateikė 
savo išvadas Rusijos vyriausybei kiek rei
kėtų didinti naudotų lengvųjų automobilių 
importo muitus. Nors šie siūlymai yra 
rekomendacinio pobūdžio, praktika rodo, 
jog šios komisijos sprendimai paprastai be 
išlygų patvirtinami ministrų kabineto. Tai 
reiškia, kad ir nauji importo tarifai grei
čiausiai įsigalios praėjus mėnesiui po tokio 
nutarimo paskelbimo. Spėjama, jog tai gali 
atsitikti kovo pradžioje.

Lietuviams nenaudinga ir tai, kad Rusi
joje gausėja ir čia pat parduodamų naujų 
vakarietiškų mašinų skaičius. Vadinasi, pa
klausa naudotoms automašinoms - mažėja 
Rusijos spauda neseniai pranešė, kad vien 
Maskvoje kasmet prabangių “Mercedes 
Benz” (nebūtinai visai naujų) parduodama 
daugiau negu visoje Vakarų Europoje. O 
ką jau kalbėti apie tai, kad, pvz., Pietų 
Korėjos “Hyundai” koncernas, Rusijoje bei 
Ukrainoje pardavęs per 100 000 naujų 
mašinų, yra labai nepatenkintas “mažais” 
prekybos rezultatais. Tbo tarpu Lietuvoje 
pernai buvo parduota apie 200 “Hyundai” 
- ir korėjiečiai tai laiko pakankamai ne
blogu mūsų rodikliu.

Grįžtant prie senų automobilių verslo 
visgi reikia pastebėti kad aukštesni Rusijos 
muitai dar nėra įvesti Vadinasi, mūsiškiai 
automobilių prekiautojai ir kiti su jais susiję 
verslininkai itin baimintis neturėtų - pre
kyba mašinomis bent jau artimiausiu metu 
tikrai nemirs. □
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Aštuonioliktųjų metų signatarai
(Dalis paskaitos, skaitytos Melbourne Vasario 16-osios proga) -----

KULTŪRINĖJE PAR^JTĖJE
Minint Vasario 16-tosios dieną, vertėtų 

prisiminti tuos Lietuvos Tarybos narius, kurie 
pasirašė Nepriklausomybės aktą. Ar žinome, 
ką jie veikė po akto pasirašymo, koks likimas 
juos ištiko?

Dr. Jonas Basanavičius, akto pasirašymo 
metu metu buvo 68 m amžiaus. Gydytojas, 
spaudos, kultūros darbuotojas istorikas, tau
tosakos rinkėjas ir puoselėtojas. Daug metų 
praleidęs Bulgarijoje ir iš ten rašęs straipsnius 
į Lietuvos laikraščius, grįžęs į Vilnių dirbo 
Lietuvių Mokslo draugijoje, tyrinėjo lietuvių 
tautos kilmę, dalyvavo politinėje veikloje. 
Mirė 1927 m. vasario 16 d.

Saliamonas Banaitis (52). Spaustuvinin
kas, leidėjas, švietėjas. Vokiečių okupacijos 
metu išgavo leidimą pirmai lietuviškai gim
nazijai Kaune, kurią pavadino “Saulės”, o 
vėliau “Aušros” vardu Pats įsteigė Kaune 12 
pradžios mokyklų. Mirė Kaune 1933.V4.

Prot Mykolas Biržiška (36). Senosios 
lietuvių literatūros ir tautosakos profesorius. 
Sleževičiaus vyriausybėje švietimo ministras. 
1921 m. Vilniaus lietuvių gimnazijos direk
torius. Želigovskio valdžios įsakymu gimnaziją 
prievarta išmetus iš gimnazijos patalpų, 
pradžioje organizavo pamokas miške už 
Vilniaus, bet ir tas pamokas policija sutrukdė. 
Nuo 1939 m Vrlniaus Universiteto rektorius. 
1944 m pasitraukė į užsienį ir 1962 m mirė 
Los Angeles.

Kazimieras Bizauskas (25). K Griniaus 
kabinete švietimo ministras. Lietuvos atstovas 
įvairiose valstybėse. 1941.VI.26 bolševikų 
nužudytas, varant kalinius iš Minsko į 
Červenę.

Pranas Dovydaitis (32). Mokslininkas, en- 
ciklopedininkas, VDU teologijos fakulteto 
profesorius, mokslų daktaras. Bolševikams tą 
fakultetą uždarius, ūkininkavo savo ūkelyje 
prie Čekiškės. Iš ten 1941 m. su šeima išvežtas 
į Rusiją. Mirė šiaurės Urale 1942X1.4.

Stepas Kairys (40). Inžinierius technolo
gas, publicistas, profesorius. Nuo VLIK’o 
įkūrimo iki 1945 buvo jo pirmininkas, veikė 
J.Kaminsko pavarde. Mirė 1964 m gruodžio 
16 d. Niujorke. Paliko atsiminimų tomus 
“Lietuva budo” ir “Tau, Lietuva”.

IVtras Klimas (27). "teisininkas ir istori
kas. ft> Nepriklausomybės paskelbimo liko 
diplomatinėje tarnyboje. Nuo 1925 m. buvo 
įgaliotas ministras Prancūzijai, kurpasiHko iki 
Lietuvos atstovybės panaikinimo. Įritėdamas 
daug ryšių, surinko vertingą lituanistinę bib
lioteką . Vokiečiams užėmus Paryžių, 1943 
buvo buvo suimtas ir išlaikytas koncentracijos 
stovykloje iki 1944 m 1944 m. per kalėjimus 
buvo grąžintas į Lietuvą ir tais pačiais metais 
bolševikų išvežtas į Sibirą, kur išbuvo 10 metų. 
Grįžęs į Lietuvą parašė savo atsiminimus.

Donatas Malinauskas (49). Agronomas. 

Lenkams užėmus Vilnių ištremtas iš Vilniaus 
už lietuvišką veiklą. Būdamas Lietuvos dele
gatu Prahoje, išgavo Lietuvos pripažinimą 
dejure. 1941 m. iš Alvito dvaro išvežtas į Sibirą. 
Jo likimas man nežinomas.

Kun. VL Mironas (38). Visuomenėsveikė- 
jas, politikas. Po II pas. karo klebonavo 
Vilniuje. 1947 m. ištremtas į Sibirą. 1954 m 
mirė Vladimire.

Stanislovas Narutavičius (56). Baigęs 
teisės mokslus, nors kilęs iš aplenkėjusios 
šeimos, buvo aktyvus Lietuvos išlaisvinimo 
veikėjas. Nepriklausomoje Lietuvoje gyveno 
savo ūkyje Alsėdžių valsčiuje. Reiškėsi 
savivaldybės veikloje. Mirė Kaune 1932 m. 
gruodžio 31 d.

Kun. AHbusas IVtrufe (45). Rūpinosi, kad 
Vilniaus vyskupijai būtų paskirtas lietuvis 
vyskupas. Mirė 1928 m. klebonaudamas 
Musninkuose.

Antanas Smetona (44). Studijavęs teisę, 
nors traukė filologija. Žurnalistas, kalbininkas, 
politikas. I ir IV Lietuvos prezidentas. Bolše
vikams užeinant pasitraukė į Vokietiją. Mirė 
namų gaisre Clevelande 1944 m

Jonas Smilgevičius (48). Ekonomistas. 
Organizavo įvairias bendroves Lietuvos 
pramonei kelti. Savo Užvenčio dvarą buvo 
pavertęs pavyzdiniu ūkiu. Mirė 1942 m. 
rugsėjo 27 d. Kaune.

Kun. Justinas Staugaitis (52). 1906 m. 
įsteigė “Žiburio” švietimo draugiją, kuri 
išplėtė savo veiklą visame Suvalkų krašte. Nuo 
1911 m. įstojo į Lietuvių Mokslo Draugiją 
1926 m. paskirtas Telšių vyskupu, įkūrė 
"teisiuose kunigų seminariją. Mirė 1943 m. 
Telšiuose.

Aleksandras Stulginskis (33). Agrono
mas, visuomenininkas. Buvo ministru arba 
pavaduotoju įvairiose ministerijose. 1920 m., 
būdamas seimo pirmininkas, pradėjo eiti 
prezidento pareigas, paskui išrinktas II 
Lietuvos prezidentu, juo išbuvo iki 1926 m. 
Vėliau įsigijo dvaro centrą ir ūkininkavo. Iš 
ten 1941.VI.13-14 išgabentas į Krasnojarsko 
sritį su žmona. 1956 m. grįžo į Lietuvą Mirė 
Vytėnuosc prie Kauno 1970 m.

Jurgis Šaulys (38). Baigęs ekonomiką, 
dirbo diplomatinėje tarnyboje. Paskutinis 
postas buvo Šveicarijoje iki 1946 m, kai 
sovietų valdžia pasiuntinybę panaikino. Mirė 
Lugano, Šveicarijoje 1948 m spalio 18 d.

Prel. Kazimieras Šaulys (56). 1926, 
įsteigus atskirą Lietuvos Bažnytinę provin
ciją Kauno arkivyskupas Skvireckas paskyrė 
jį savo generaliniu vikaru. Šias pareigas ėjo 
iki pasitraukdamas iš Lietuvos 1944 m Mirė 
Lugano, Šveicarijoje 1964 m

Jokūbas Šernas (30). "teisininkas, visuo
menės veikėjas, savivaldybės departamento 
organizatorius. Mirė 1926. VH.31 Kaune.

Jonas Vailokaitis (32). Bankininkas. Su

Poezijos tinklas
Lidija ŠIMKUTĖ-POCIENĖ

Tęsinys iš MP nr. 8
Abu skaitymai buvo plačiai aprašyti 

vietinio laikraščio “Pažanga” kultūros 
skyriuje. Pateiksiu laikraščių ištraukų 
vertimus po abejų skaitymų:

“Išgyvenus DP stovyklas ir deportacijas, 
šįfatališkągeogmfljos mišinį, pradedi vertin
ti svorį, sudedi į supančius daiktus Švininius 
tylėjimo ženklus. Poetinės miniatiūros... Pil
nos tylos, kitaip tariant atviros tylai, paženk
lintos baime per-komunikuoti, už-kalbėti 
išgyvenimus. Jos kaip pakrančių ugnys, ku
rias kas vakarą uždega, kad tokie kaip ir mes, 
vėluojantys jūreiviai, neužplauktume ant 
seklumų. Lakoniški šviečiantys taškai...

Lidija Šimkutė - viena iš tų, kurie pa
smerkti vienu metu egzistuoti dvejose kul
tūrose, jų tarpusavio aide... Skaitymai lie
tuvių kalba atveria užslėptą labai galingą 
duslų pulsavimą, kaip požemio šaltinių arit
miją ar kreivą mūšos eigą, nelygų aido atkar
tojimą, kuris sklinda link amžinojo stebėji
mo bokšto. Šis atsiribojimas fyg laboratorinė 
akustika - tai hermetiškumas ir, tuo pačiu, 
skausmingas atvirumas - du bruožai, para
doksaliai sujungti šioje poezijoje.

Savo lietuviškas eilesjipati verčia į anglų 
kalbą. Tai greičiau teksto perkūrimas kitos 
kultūros grunte, o rezultate išeina du skirtin
gi savistoviai tekstai Tarp jų - nostalgijos 
įtampa, tas amtelėjęs antifona prieskonis, 
akustikoje ištuštėjusio, ištirpusio savyje 
pasaulio...

Ir pagaliau, kaip apraiška - čia tiek Dievo. 
Nors aš ir nepamenu nė vieno kriščioniško 
simbolio, jokio vaizdinio, kuris išreikštų pri
klausomybę bet kokiai religijai, gal tai vidinis 
švytėjimas, erdvė, neleidžianti tekstui užsi
sklęsti, apdovanojanti  pastarąjį perspektyva, 
o gal tai pirmiausia etika.

(Ostap Silvinskji “Pažanga”,2001 rugp.
Vertė Beatričė Belaivtsiv)

broliu kun. Juozu supirkinėdavo nusigyvenu
sių rusų dvaras ir išparceliavęs perleisdavo 
išsimokėtinai lietuviams. Valstybės finansų ir 
biudžeto komisijos pirmininkas. Įsteigė “Ūkio 
banką” ir įmonę “Maistas”. 1940 m. pasi
traukė Vokietijon. Mirė 1944 m. Vokietijoje.

Jonas Vileišis (46). Advokatas, Lietuvos 
Universiteto docentas. 1919-1920 m. vadova
vo Lietuvos misijai JAV tikslu gauti pripaži
nimą. Nuo 1923-33 m., būdamas Kauno 
miesto burmistras, sumodernino ir sueuro- 
pino Kauną Nuo 1933 m Valstybės Taryboje. 
Mirė 1942VI.l Kaune.

A. Karazįjienė

Kitas rašinys spaudoje buvo pavadintas 
“Kėdė - poezijai”:

...Įsivaizduokite L.Kurbos teatro salę. Vie
niša kėdė. Atokiau nugara prie nugaros stovi 
du vyrai -flegmatiškas Nazar Hončar ir eks
presyvus Christian Loidl. Lėtai skamba 
melodingas tekstas. Ukrainietiškas tekstas 
keičia vokišką, vokiškas - ukrainietišką. 
Nežiūrėdami vienas į kitą, kiekvienas poetas 
tarsi stengiasi įeiti į savo esmę... Akies 
mirksniu pakis kalba (skaitomi eilėraščių 
vertimai vokiečių ir ukrainiečių kalbomis), 
bet nepakartojamo gaivumo balsas išliks.

.. .Balkone pasirodys balta moteris baltais 
drabužiais. Suknelė kaip amžinybė, siuvinėta 
baltai ant balto. Jos poezija suskambės lie
tuviškai ir angliškai kaip pavasario vėjo 
dvelksmas. Lidija Šimkutė-mažiausiaiakty
vi šio poetinio spektaklio veikėja, tačiau, atro
do konceptualiausia. Ji, šiems visiškai skirtin
giems vyrams kaip poezijos įsikūnijimas. Ji 
negirdimai nusileis iš balkono į salę - į krėslą, 
kuris buvo vienišas viso veiksmo metu, o 
dabar gavo vertą partnerį - sniego baltumo 
reginį. Gal tai buvo krėslas, skirtas Poezijai?

(Anastazija Kanarska “Pažanga”, 2001 
rugs. Vertė Beatričė Belaivtsiv) 

Būnant Lvove teko matyti keletą Les 
Kurbos teatro pasirodymų. Jų unikalus te
atras yra plačiai pasižymėjęs, bet iš valdžios 
negauna jokios paramos. Viešnagės metu, 
teatro direktorius kartu su aktoriais buvo 
paskelbę bado streiką. Jų šūkis - “menas 
svarbesnis už maistą”.

Vėliau, buvau pakviesta skaityti savo 
kūrybą Lvovo lietuvių būreliui Lietuvos 
Konsulato patalpose. M alonu buvo paben
drauti su lietuviais, likimo nublokštais į šio 
krašto kampelį. Jų pirmininkas trumpai 
papasakojo šios bendruomenės istoriją. 
Vaišių metu man buvo pateikta daug klau
simų, apie gyvenimą Australijoje, keliones 
ir kūrybą Danutė Chorinij, kuri pristatė 
mane ir mano poeziją, yra aktyvi lietuvių 
bandruomenės veikėja. Ji yra PLB Valdy
bos vicepirmininkė, labdaros fondo ryšiams 
tarp Lietuvos ir Ukrainos stiprinti “LiUk” 
prezidentė, veda vaikų chorelį “Saulutė.” 
Grupei tenka pasirodyti įvairiuose ukrai
niečių pobūviuose ir net pavažiuoti toliau.

Prieš išvykstant iš Ukrainos, Lvove vyko 
Senovinių dainų festivalis. Kiek anksčiau 
susipažinau su jo organizatore, kuri pami
nėjo numatytų valstybių dalyvius. Tarp jų 
nebuvo lietuvių, "teigi, rekomendavau, kad 
susisiektų su Lietuvos Kultūros ministerija 
ir bandytų įtraukti atstovus ir iš Lietuvos. 
Laimei, šį nuostabų festivalį pavyko 
praturtinti lietuvių liaudies dainomis. □

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Detektyvo pamokyti, 
Į parką visi nuvyko, 
Jis Pįjušo su Loreta, 
Ir “Copperių” palydėtas, 
Dėžę su pinigais visą, 
Šiukšlių “bačkon” vėl sukišo!

Muša dvyliktą kažkur tai, 
(Kas belauktų iki ryto?) 
Prie šiukšlių “bačkos” - prie turto, 
Štai išdygo du banditai:
Viens prie kaktos, taip nešvankiai, 
Jaučia įremtą “patranką”!

Kur tos “Be-Em-Vė” mašinos? 
Kur tos linksmosios merginos? 
Viskas dingo tartum dūmas, 
Kauluos jaučiasi senumas, 
Drėgnos šitos sienos senos, 
Nieks čia “pirkių” nekūrena!

Dulkė kramto pietus vienas, 
Šluot dar liko šešios dienos;
Ir už jo prisidėjimą,
Prie plėšikų sugavimo,
Gavo “pakėlimą” mažą, 
Šluot policijos garažą!

__________ Stasio Montvido eilės ir piešiniai
Mūsų Pastogė Nr. 9, 2002.03.04, psl. 5
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Kas - kur - kaip?
Antanas įtraukti daugiau sportininkų. Dalyvių 
Laukaitis skaičius jau dabar yra išaugęs iki 2275 

žmonių. Be to, preliminariai suskaičiavome, 
kad olimpiadoje  galėtų dalyvauti 68 užsienio

Olimpiados dalyvių daugėja šalyse gyvenantys lietuviai, kurių rezultatai
Šių metų sausio 30 d. jvyko antrasis

išplėstinis direktorato posėdis dėl III 
Lietuvos tautinės olimpiados organiza
vimo. Lietuvos Vyriausybė jau patvirtino 
darbo grupę olimpiadai surengti. Jai va
dovaus Šiaulių miesto merė Vida Sta
siūnaitė. Tai, kad darbo grupės pirmininke 
patvirtinta miesto, kuriame vyks olimpiada, 
merė - naujiena. Anksčiau darbo grupės 
vadovu buvo skiriamas koks nors oficialus 
asmuo iš centro. VStasiūnaitės pavaduo
tojais patvirtinti Kūno kultūros ir sporto 
departamento gen. direktorius Vytas Nė- 
nius bei Tautinio olimpinio komiteto prez. 
Artūras Poviliūnas. Kiti darbo grupės nariai 
yra Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio lavi
nimo sąjungos pirm Rimantas Dirvonis, 
Užsienio reikalų ministerijos sekretorius 
Neris Germanas, Lietuvos sporto federa
cijų sąjungos prez. Vitas Gudiškis, vidaus 
•reikalų viceministras Evaldas Gustas, Aus
tralijos lietuvių fizinio auklėjimo sąjungos 
pirm Rimas Mickus, KKSD gen. direk
toriaus pavaduotojas Algirdas Raslanas, 
švietimo ir mokslo viceministras Alvydas 
Puodžiukas, Šiaulių apskrities viršininkas 
Alvydas Šedžius, kultūros viceministras 
Juozas Širvinskas, LTOK gen. direktorius 
Vytautas Zubemis, finansų viceministras 
Edmundas Žilevičius.

Direktoratas imasi tokių svarbių daly
kų, kaip žaidynių atidarymo ir uždarymo 
ceremonijos, iš dalies - transporto išlaidų 
ir sporto bazių parengimą, inventoriaus 
atnaujinimą arba jo įsigijimą, taip pat 
pasirūpins atributika, apdovanojimais, 
akreditacija, medikamentais, medicininiu 
aptarnavimu, informaciniu aprūpinimu, 
ryšių paslaugomis, dopingo kontrole ir kt 
Daugelio sporto šakų federacijos olimpia
dos metu nusprendė vykdyti savo Lietuvos 
čempionatus. “Tai visiškai priimtinas būdas

atitiktų Lietuvos sportininkų rezultatų lygį.
Be abejo, būtų labai malonu matyti jutbolo 
ir krepšinio komandas iš Amerikos ir 
pabandyti su jomis varžytis", - kalbėjo 
A. Raslanas.

Lina Daugėlaitė 
KKSD atstovė spaudai

Mirė mūsų geras draugas
Praėjusią savaitę Panevėžyje po sunkios 

ligos mirė vienas iš žinomiausių Lietuvos 
krepšinio trenerių Raimundas Sargūnas. 
Kai 1988 m. lietuviai sportininkai Ade
laidėje dalyvavo IlI-se Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynėse, lietuvių grupei tada 
vadovavo dabartinis Lietuvos Tautinio 
olimpinio komiteto prez. Artūras Poviliū
nas, o jaunių krepšinio treneris bei vadovas 
buvo Raimundas Sargūnas. Stebėjosi 
Australijos lietuviai tokiais gražiais ir taip 
puikiai žaidžiančiais Lietuvos jauniais 
krepšininkais, kurie tada laimėjo krepšinio 
varžybas. Susipažinom ir susidraugavomsu

Žymieji Lietuvos krepšinio vadovai Iš k.:
VI. Garastas ir a.a Raimundas Sargūnas.

jų puikiu treneriu Raimundu, kuris anks
čiau pats žaidė geriausiose Lietuvos ko
mandose, o vėliau treniravo pačius geriau
sius Lietuvos krepšininkus, tarp jų ir 
Arvydą Sabonį. Viešint jam Sydnėjuje, aš 
paklausiau, kaip jam patinka Australija ir 
kuris miestas jam yra gražiausias pasaulyje? 
Jis Australija buvo ypač susižavėjęs: jam 
labai patiko Australijos lietuviai ir jų nuo
širdumas, o dėl gražiausio miesto, tai tada 
jis pasakė, kad pats puikiausias jam yra jo 
gimtasis Panevėžys, o po jo - Sydnėjus.

Savo ir kitų jo draugų Australijoje var
du, reiškiame gilią užuojautą visai Rai
mundo šeimai bei Lietuvos krepšiniui, ne
tekus tokio puikaus žmogaus, sportininko, 
trenerio.

Šarūnas Marčiulionis nesensta
Vasario viduryje Amerikoje vyko NBA 

profesionalų krepšinio žvaigždžių susi
tikimas ir ta proga buvo surengta buvusių 
“žvaigždžių” trejetų varžybos. Šia proga bu
vo pakviestas ir žymusis mūsų buvęs 
krepšininkas Šarūnas Marčiulionis, kuris 
žaidė už savo buvusią “Sacramento Kings” 
komandą. Finale jie susitiko su buvusiais 
ten favoritais “Philadelphia 76-ers” ir juos 
nugalėjo, tuo laimėdami 30 000 dolerių 
premiją. Kaip sakė krepšinio ekspertai, čia 
Š.Marčiulionis demonstravo geriausią savo 
žaidimo formą ir, jų manymu, jis dar ir da
bar galėtų žaisti NBA profesionalų ko
mandose, nors jau 5 metus nežaidė.

Naujas Š. Marčiulionio sporto ir 
pramogų centras

Vilniuje, beveik pačiame centre, ant 
Neries kranto, pradėtas statyti naujas 
sporto ir pramogų centras “Forum Palace”. 
Pagrindinis savininkas ir investuotojas yra 
Šarūnas Marčiulionis. Šio pramogų centro 
plotas 14,000 kv. metrų. Čia bus sporto 
klubas, baseinai, pirtys, renginių, disko
tekų, banketų salės, kazino, striptyzo baras, 
restoranas, sporto baras ir dabar Lietuvoje 
populiaraus bowling’o salė: Čia bus ir spe
cialus žaidimų kambarys vaikams, o taip 
pat švaros centras, sveiko maisto kavinė - 
baras, sporto prekių ir higienos reikmenų 
parduotuvės bei grožio salonas. Čia dirbs

Antanas Laukaitis Šarūnui Marčhilioniui 
įteikia geriausio 9-ojo dešimtmečio Lietu
vos sportininko dovaną.

apie 200 žmonių ir vienu metu centre galės 
būti apie 2 500 žmonių. Taip pat bus ir 
dviejų aukštų automobilių stovėjimo 
požeminė aikštelė. Numatoma, kad į šį 
centrą bus investuota virš 60 milijonų litų 
ir centras bus atidarytas jau šių metų 
pabaigoje.

Sėkmės tau, Šarūnai, ir tavo bizniuose.
Sporto įdomybė

Prieš kurį laiką Australijos TV parodė, 
kad Lietuvoje išrastas naujas sportas. Tai 
poledinis slidinėjimas slidėmis apatine le
do puse ir Trakų galvės ežero užšalusiu 
dugnu bei dengiančiu ledu žemyn galva 
važinėjantys dviračiais. Nardymo klubo 
“Amfibija” įkūrėjas J.Zavadskis ir dar 
penki narai, iškirtę ežere eketę su vienu 
dviračiu panėrė į ežero dugną ir ten pasi
keisdami dugne važiavo apie 200 metrų. 
Važiuoti dviračiu ežero dugne buvo daug 
sunkiau negu ant žemės. Po vandeniu narai 
išbuvo apie 20 min. Prieš važinėjimą dugne 
dviračių, jie išbandė slidinėjimą apatine 
ledo puse žemyn galva ir tai buvo daug sun
kiau ir sudėtingiau negu važiuoti dviračiu.

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

Tęsinys, pradžia MP Ne 1 (2001)

SUDIE, EUROPA,
1946 m. karo pergyvenimai mūsų at

mintyje pradėjo nutolti. Dabar pabėgėliai 
nerimavo dėl ateities, nes pasidarė aišku, 
kad komunistai jų kraštuose ir toliau tęs 
okupacijos terorą. Visi norėjo ištrūkti iš DP 
stovyklų į kitus kraštus, kur vėl galėtų įsi
kurti saugioje aplinkoje.

Prasidėjo emigracija į Angliją. Mano 
tėvas irgi padavė prašymą, bet kai jų dak
taras, patikrinęs jį, rado sužeistą ranką ir 
trūkį nuo sunkaus darbo, tėvas buvo pri
skirtas prie invalidų Ir taip durys į ‘United 
Kingdom’ mūsų šeimai užsidarė.

Laimingesni pradėjo gauti pakvietimus 
emigruoti į Ameriką iš ten gyvenančių 
giminių. Mano mama irgi parašė laišką 
savo pusbroliui į Čikagą, prašydama mus 
išsikviesti pas save. Vėliau po mūsų sto
vyklas važinėjo kanadiečių imigracijos 
komisijos, ieškodamos darbininkų miš
kams kirsti. Jauni pabėgėliai stovėjo 
eilėmis, norėdami užsirašyti, kad galėtų 
ištrūkti iš vargingos DP buities.

Fto operacijos trūkis greitai sugijo. Tėvas 
nutarė ir pas juos pabandyti savo laimę. Bet 
kai vėliau buvo pašauktas į komisiją svei
katos patikrinimui, iš ten namo grįžo įsiu
tęs. “Tie rupūžės kanadiečiai... Jie ne tik 
tikrino mūsų dantis ir privačias vietas, bet 
liepė net įtempti muskulus. Galvotum, kad 
ieškojo veislinių eržilų. Kaip jie galėjo drįsti 
mus taip nužeminti...”
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“Nesisielok, brangusis... Kas nors at
siras pasaulyje, kurie mus priglaus,” - ra
mino jį švelniai mama.

“O kokios beliko mums galimybes? Tie 
emigracijos valdininkai mane taip sunie
kino, lyg aš būčiau niekam tikęs, o juk man 
dar nėra net penkiasdešimt suėję... Mes 
negalim grįžti į Lietuvą, o vokiečiai ūgi 
mūsų nenori. Taigi, motin, kas mūsų lau
kia? Ką mes turim toliau daryti?” - puolė 
tėvas j sielvartą.

“Žiūrėk, brangusis... Mes neturim pra
rasti vilties. Ilgai netruks ir Alei sueis aš
tuoniolika metų. Mūsų šeimoje bus dar 
vienas dirbantysis. Tai tikrai pagerins mū
sų galimybes emigruoti. Taigi, nustok 
rūpinęsis.”

“Gal ir tavo teisybė,”- nenoriai sutiko jis.
Prasidėjo emigracija į Australiją. Pir

masis transportas viengungių moterų ir 
vyrų išplaukė į tą tolimą, mums nežinomą 
kraštą 1947 metų lapkričio mėnesį. Visi iš 
jų laukėm žinių, nes neturėjom net su
pratimo, kaip tas kontinentas atrodo.

“Kada tavo šeima emigruos?” - vieną 
dieną paklausiau dėdės Meškos.

“Aš dar nežinau, bet tikrai ne į 
Australiją.”

“Kodeine?”
“Taip toli? Niekada... Australai yra 

laukiniai žmones, kurte tebegyvena džiung
lėse tarp gyvačių ir kitokių gyvūnų.”'

“Tb tik mane erzini... Taip negali būti...”
■ “Ne, tikra teisybė. Ten skruzdėlės yra 

viščiuko didumo. Krokodilai praryja žmo- 
.gų net nekramtų. O paukščiai, didesni už 

arklius, mirtinai užspardo žmones.”
“Aš tavim netikiu... Iš kur tu tai suži

nojai? Juk tu dar nesi ten buvęs. Man 
atrodo, kad be reikalo mane gąsdini.”

“Ne... Taip mano tėtis sakė,” - 
nenusileido dėdė Meška.

Nenorėdama jam tikėti, atsigręžiau į 
tėvą Mešką, kuris ėjo užpakalyje mūsų

“Ar tu girdėjai ką man dėdė pasakojo? 
Ką tu apie tai galvoji?”

“Tą patį, Ale. Aš galiu tau dar ir dau
giau papasakoti, jei klausytum.”

“Gal ir klausysiu, jeigu nepasakosi 
nesąmonių.”

“Mergele, tikėk manim. Australijos 
kontinentas yra pilnas juodų žmogėdrų 
kurie pietauja išsivirę jaunas, baltaodes 
mergaites. Nejaugi tu galvoji ten emig
ruoti?” - tėvas Meška net nemėgino man 
pritarti.

“Galbūt....”
“O, Dievuliau mano... Thvo vietoje aš 

to nedaryčiau,” - jis toliau erzino mane.
1948 metais žmonės pradėjo iš Aus

tralijos gauti daugiau laiškų. Mes visi 
dalinomės jais, nes domėjomės, koks buvo 
jų gyvenimas ten nuvažiavus. Stebėtina, 
kiekvienas laiškas, kurį aš skaidau buvo 
teigiamas, pilnas vilčių gerai įsikurti Juose 
niekas neminėjo gyvačių laukinių juodų 
žmonių ir kitokių nesąmonių. Ir taip pa
bėgėliai iš mūsų stovyklos pradėjo užsira
šyti emigracijai į Australiją.

Vieną vakarų valgant vakarienę, aš 
pradėjau kalbinti savo rūpesčiuose pa
skendusį tėvų

“Šiandien gavau laišką iš savo draugo, 
kuris jau gyvena Australijoje.”

“O ką jis rašo?” - susidomėjo jis.

“Jeigu nori, aš tau jį perskaitysiu.”
“Gerai.”
“Miela Ale. Aš jaučiuosi labai laimin

gas, kad atvažiavau čia. Kraštas yra mil
žiniškas ir niekam netrūksta darbų, kurie 
nori dirbti Aš dirbu cukrinių švendrių lau
kuose, kapodamas jas visą dienų Mano 
sužadėtinė gavo darbą ten pat kaip virėja. 
Mums moka kaip ir vietiniams, o maisto 
turim daugiau ųegu galim suvalgyti Be 
abejo, yra čia ir tokių žmonių kurie mūsų 
nemėgstu nes nemokam anglų kalbos, ir 
todėl liepia mums grįžti atgal į Europų Bet 
dauguma australų imigrantams yra draugiš
ki ir malonūs. Aš jau pramokau užtenkamai 
angliškai kad galėčiau susitvarkyti kasdie
ninius reikalus. Tikiuosi kad k jūs sugal
vosi! čia atvažiuoti.”

“Ką tu dabar, tėti, galvoji? Gal verta ir 
mums pamėginti?”

“Nemanau Ale, kad mums pasiseks.”
“Bet kodėl ne?”
“Nes esu tikras, kad ir jie ieško musku- 

lingų darbininkų. Negi jau užmiršai, kad 
emigracijos daktarai mane laiko invalidu? 
Iki nustok sapnavus niekus.”

“Bet, tėtį už šešių savaičių būsiu jau 
aštuoniolikos metų Ir nesu invalidė,” - jam 
išdidžiai priminiau savo amžių.

“Aš nežinau Ale... O kaip su tavo nega
lavimais, galvos skausmais ir skauduliais? 
Negi tu jau pamiršai apie juos?”

“Aš ją nusivešiu pas daktarą patikrin
ti. Tada pažiūrėsim, ką jis pasakys,” - 
įsiterpė mama.

Nieko nelaukę, sekantį rytą nuėjom į 
klinikų

(Bus daugiau)
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In memoriam A+A Maryte Švediene

M A+A Prelatas dr.
Šių metų vasario 5 d. mirė ilgametis 

Melbourno Lietuvių katalikų parapijos 
klebonas, prelatas dr. Pranas Dauknys.

Prelatas dr. Pranas Dauknys gimė 1920 
m. spalio 27 d. Mokėki Šiaulių gimnazijoje, 
o po karo (1946 m.) ją baigė Eichstatt’o 
lietuvių gimnazijoje Vokietijoje.

1948 m. išvyko j Romą ir studijavo 
teologiją Angelicum universitete. Studijas 
baigęs licenciato laipsniu, buvo įšventintas 
j kunigus 1953 m. vasario 28 d. ir paskirtas 
Londono lietuvių kapelionu Anglijoje. Iš 
čia kun. Pranas Dauknys, važinėdamas 
motociklu, religinėmis apeigomis aptar
navo ir tolimiausias nuo Londono lietuvių 
gyvenamas vietoves.

Dar studijavo žurnalistiką, rašė ka
talikiškiems laikraščiams. Parašė ir išleido 
knygutę “Už geresnį pasaulį”. Išvertė iš 
italų kalbos G.Riccoti’s “Kristaus gyve
nimas”.

1962 m kun. Pranas Dauknys paskiria
mas į Adelaidę, kur tik prieš metus buvo 
įkurta tautinė šv. Kazimiero lietuvių 
parapija su savo šventove - šv. Kazimiero 
bažnyčia.

1966 m paskiriamas į Geelongą ir po 
kurio laiko, kviečiant kun. (vėliau prelatui) 
Pranui Vaseriui, persikelia į Melbourną. 
Čia daug dirba prie “Tėviškės Aidų” admi
nistracijos. Ilgus metus dirbo redaktoriumi, 
lankė Geelong’o.Sale ir Moe lietuvius su 
religiniais aptarnavimais. Aplankydavo net 
ir Tasmanijos lietuvius. Paruošė mokslinį 
darbą apie komunistų persekiojamą Lietu
vos katalikų Bažnyčią - “The Struggle for 
Peligious Freedom of the Church of 
Lhuania”. Kuriam laikui išvyksta į Romą, 
.(a jo darbai įvertinami ir jam suteikiamas 
aktaro laipsnis. Vėliau įteikiamas prelato 
italas.

Sušlubavus sveikatai, 2000 lapkričio 14 
d. paguldomas į ligoninę ir po kelių savaičių

Monsinjorui, kunigui, daktarui 

a.a. Pranui Daukniui,
mirus, liūdime netekę mūsų Dvasios vado.

Melbourno “Džiugo” tunto skautai ir skautės,
Melbourno skautininkų Ramovė

Pranas Dauknys

apgyvendinamas “Justin Viloje” - kunigų 
poilsio namuose. Čia dažnai parapijiečių 
lankomas, geroje vienuolių seselių priežiū
roje gyveno, kol Viešpats Balsas jį pašaukė.

Susirinkus didžiuliam parapijiečių bū
riui švč. Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje 
už velionio prelato Prano vėlę buvo auko
jamos Koncelebracinės Mišios, kurias 
pravedė Adelaidės lietuvių klebonas kun. 
Juozas Petraitis SJ, o jam asistavo Mel
bourne lietuvių klebonas kun. Egidijus Ar- 
našius, kun. Juozas Petrauskas, švč. Marijos 
Jūrų Žvaigždės bažnyčios klebonas kun. 
Joseph Martins ir dešimt australų kunigų. 
Atsisveikinimo žodžius tarė beveik visų 
lietuviškų organizacijų atstovai, giedojo 
bažnytinis ir “Dainos Sambūrio” chorai. 
Įspūdingai gražiai atsisveikino Melbourno 
lietuviai skautai.

Palaidotas 2002 m. vasario 12 d. 
Fawkner kapinėse.

E. Šidlauskas

1921.07.02
Marytė gimė Ricelių kaime, Dzūkijoje, 

Balčių šeimoje. Motinai mirus (kai Marytė 
buvo vos 8 metų), užaugo ūkyje su tėvu ir 
trimis sesutėmis. Vėliau baigė vaikų dar
želių mokytojos kursus ir dirbo Alytuje. Jau 
per pirmą rusų okupaciją Marytė pamatė, 
koks likimas laukia Lietuvos. Tarp jos 
draugų mokytojų buvo daug lietuvių pa
triotų, kurie vėliau žuvo partizanų eilėse. 
Tad rusams artėjant antrą kartą, Marytė 
ryžosi palikti savo šeimą ir viena su dėde 
pasitraukė į Vakarus.

Vokietijoje gyveno amerikiečių zonoje 
ir dirbo mokytoja vaikų darželyje. Ten 
susitiko su Antanu Švedu ir 1947 m sukūrė 
šeimą. Ten gimė sūnus Vytautas. 1949 m 
emigravo į Australiją ir įsikūrė Sydnėjuje, 
kur gimė dukra Nijolė. Pasistatę savo na
mą Yagoona priemiestyje, Švedų šeima 
aktyviai įsijungė į lietuvių bendruomenės 
veiklą. Marytė mokytojavo Bankstown’o 
Savaitgalio mokykloje, kurią lankė abu 
vaikai.

1960 m. Švedų šeima persikėlė į 
Canberrą, kur vėl aktyviai dalyvavo lietuvių 
veikloje, ypač Canberros Lietuvių Klube. 
Abu vaikai baigė aukštuosius mokslus, 
sūnus Vytautas architektūrą, o dukra 
Nijolė - hunamitarinius mokslus.

1999 metais mirus vyrui Antanui, 
Matytė persikėlė gyventi į Sydnėjų, arčiau 
dukros Nijolės ir jos šeimos. Apsigyveno 
St. Joseph’s Village, Auburn, kur greitai 
surado daug naujų draugų, atnaujino savo 
pažintis su senais draugais iš pirmųjų savo 
dienų Sydnėjuje. Neilgai galėjo Marytė 
džiaugtis savo naujuoju gyvenimu Sydnė
juje, nes, sveikatai sušlubavus, buvo būtina 
daryti labai sunkią operaciją, kurią jos šir
dis neatlaikė. Penktą dieną po operacijos 
Marytė mirė Westmead ligoninėje.

Marytė buvo susipratusi lietuvė patrio
tė, mėgo skaityti lietuvišką spaudą, turėjo 
didelę bilioteką lietuviškų knygų. Skaitė 
plačią lietuvišką periodiką, ypač katali
kišką. Labai ilgėjosi Lietuvos. Jos gamta 
jai buvo pati gražiausia pasaulyje, o ypač 
aplink jos gimtinę Liškiavą, Druskininkus. 
Ji labai pergyveno, kad Lietuvoje liko jos 
trys seserys ir jų vaikaičiai. Labai jų 
pasiilgdavo. Rėmėjuos siuntiniais. Marytei 
buvo didžiausias džiaugsmas, kai ji aplan-
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kydavo juos Lietuoje, ar jie apsilankydavo 
pas ją Australijoje. Prieš du metus labai 
norėjo dar sykį aplankyti Lietuvą ir labai 
pergyveno, kad sveikata to neleido.

Marytė buvo draugiška, nuoširdi mote
ris. Niekuomet neatsisakydavo padėti. Jos 
svetingi namai visuomet buvo atviri gimi
nėms, draugams, pažįstamiems. Mėgo 
bendrauti su žmonėmis ir palaikė ryšį su 
daugybe draugų, kurių turėjo visame pa
saulyje. Per šventes džiaugdavosi dideliu 
pluoštu sveikinimų.

Atsisveikinti su Maryte St Joachim’s 
bažnyčioje, Lidcombe, susirinko didelis 
būrys draugų. Mišių metu jautriai giedojo 
Kęstutis Protas ir Antanas Kramilius. Anū
kai Rasa Venclovaitė ir Marcus Venclovas 
skaitė maldas. Rookwood krematoriume 
atsisveikinimo žodį tarė dr. Algimantas 
Kabaila, sūnus Vytas ir anūkė Audrė Veno- 
lovaitė. Atsisveikinant sugiedota “Marija, 
Marija” ir Tautos Himnas. Liūdesyje liko 
dukra Nijolė su šeima Sydnėjuje ir sūnus 
Vytautas su šeima, gyvenantys Kanadoje.

Miela Maryte, Tavo nuoširdi, šilta as
menybė paliko gilius rėžius visiems, kurie 
Tave pažinojo. Tesuteikia Thu Viešpats 
amžiną atilsį ir ramybę. Tb liksi amžinai gy
va šeimos ir draugų širdyse. I.V.

Pagerbdami a.a. Mariją Šve- I. ir PPulinen $30
dieną, vietoje gėlių “Mūsų Pastogei” A ir R. Migus • $30
akojo: Irena Dikber $10

V. Patašius $30 Zita Vičiulienė $10
B.Aleknaitė $10 EPukys $10
L. ir KProtai $30 Daiva ir Dan Bieri $40
Mis. O.Pilka $10 L. ir M.Cox $40
Gabia Ferguson $10 P. ir V Gružauskas $50
Irene Bagdon $20 A ir V.Kabailai $20
VytStelemekas $30 Mrs EJonaitis $20
Vyt. Doniela $10 Mrs. PDaukus $20
A.L.Kramiliai $10 L. Čeičienė $20

Aukos “Musų Patogei”
E.E.ŠHterienė QLD $ 5.00 Mrs. M.Linas NSW $ 15.00
Eva Kubbos NSW $ 45.00 R.Lokienė NSW $ 5.00
V Mačiulis VIC $ 30.00 R. Kalėda NSW $ 5.00
Dalia Gordon SA $ 15.00 M.Radzevičienė NSW $ 20.00
E.Pankevičius VIC $ 5.00 Mrs. M.Loda NSW $ 5.00
R.Stašionis NSW $ 10.00 L.Budzinauskas NSW $ 10.00
VPetraitienė VIC $ 15.00 Z.Pbškaitis VIC $ 20.00
Mrs. VRočius VIC $ 5.00 J.Arienė VIC $ 5.00
A ir N.Bučinskai NSW $ 66.00 M.Sodaitienė VIC $ 10.00
S. Varnas SA $ 15.00 Z. Mackevičius VIC $ 20.00
TŽukauskienė QLD $ 15.00 Pietų Australijos Lietuvių
M.Griškaiticnė NSW $ 25.00 Moterų Draugija SA $250.00
V ir R.Mataičiai NSW $ 5.00 A ir E.Laugailiai NSW $ 20.00
AGriškauskas NSW $ 10.00 Mrs. I.Luscombe VIC $ 5.00
AJokantas NSW $ 10.00
K Grigas NSW $ 25.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
VŠneideris NSW $ 30.00 «Musų Pastogės”
VKapočienė 1 NSW $15.00 administracija

Skaudi netektis
Penktadienį, vasario 22 dieną, neatlaikęs širdies operacijos Sydnėjuje mirė aktyvus 

ramovėnas, valdybos narys Vladas Šneideris. Velionio laidotuvės įvyko penktadienį, kovo 
1 dieną. Šv. Mišios buvo aukojamos St Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe, 1.30 vai p.p., o 
3.00 vai po pietų įvyko paskutinis atsisveikinimas Roockwood krematoriume.

A.Kra miltus

Mirus
A+A Marijai Švedienei,

gilią skausmo valandą nuoširdžiai užjaučiame dukterį Nijolę, sūnų Vytautą, 
jų šeimas ir artimuosius.

Bronė ir Stepas Jarembauskai

A+A Marijai Švedienei
mirus, giliai užjaučiame dukterį Nijolę, sūnų Vytautą, jų šeimas ir artimuosius.

Monika Martišienė,
Viktoras Martišius ir Baiba Kalnins

Vietoje gėlių aukojame “Mūsų Pastogei” $50.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 
Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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II « I.S.K. Kovas !!

Annual General Meeting
10th March 2002

2 pm at the Lithuanian Club
Yes, it’s been a year already and we arc now ready for the Kovas Annual 

General Meeting. On behalf of the Committee I urge everyone who is a member, 
a player or a supporter of Kovas to please come along for a couple of hours to 
hear what the Committee has achieved during the past year, as well as to 
participate in discussions regarding proposed changes to the Sporto Šventė. You’ll 
even be able to help elect new Committee for 2002.

It is important that as many Kovas supporters come along to the Annual 
General Meeting as possible, so that everybody has their say prior to any decisions 
that the Committee makes in regard to changes to the ALFAS Constitution. 
And in doing so ensuring that the decisions the Committee makes are true 
reflections of the Kovas community rather then the values and ideas of a few.

So come along to spend some time at the meeting in supert of your club and 
then you can catch up with everybody with a drink or two afterwards in the bar.

Yours sincerely, Jacintu Ankus
Kovas President

f 
I 
I
I

S.L.S.K. Kovas presents

Wulty's TDorti)
1 
I 
I

I Sunday 1 7th March , From 1 a pm 
| 30 Quarry Road I
| Dural B1 50 _ I

Come along to the Kovas Annual Picnic and celebrate the great successes |
| Kovas has had over the last year and to congratulate all those who went to Canberra 
| for the Sporto Šventė, especially those who haven’t yet received their medals.

There will be a Slip and Slide, Volleyball, Darts Boullce and Hay competitions. 
| Plenty of room and shelter, and most importantly food and drinks will be available 
. during the day.

* From Pennant Hills Road turn LEFT on to Castle Hill Road.
*Tum RIGHT at the second set of lights on to New Line Road and follow it until 

I the huge roundabouts near MacDonald’s and KFC.
*Tum LEFT just after the roundabouts on to Quarry Road and follow the signs 

I "Wally’s World".

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Kovo Vienuoliktosios minėjimas Sydnėjuje
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba minėjimą ruošia sekmadienį, kovo 10 

dieną, 1.00 vai. po pietų Sydnėjaus Lietuvių Klube, Bankstowne.
Girdėsime tų laikų dainas ir Kovo U-tos dienos liudininkų prisiminimus. 

Kalbės liudininkai iš Sydnėjaus, Auksinio Pajūrio, Vilniaus, Kauno, Alytaus ir 
Zarasų. Bus rodomos tų dienų TV žinių įrašų video juostos, padarytos 
Australijoje ir Lietuvoje.

Lauksime visų Sydnėjaus apylinkėje gyvenančių lietuvių ir jų draugų.
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Siuntiniai į 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. Penkaiticnei, M.Karpavičienei už 
gautus jų rankomis numegztus rūbelius vaikams ir J. Mičiulienei už dosnią piniginę 
auką. Melbourno LKM Draugijos Valdyba

Knygos pristatymas
“Kryžiaus kelias aplink Lietuvą” 
- tai Lietuvos Valstybinės premijos laureatės, 
gydytojos reanimatologės Birutės Žemaitytės 
naujai išleista knyga, kurios pristatymas įvyks 
kovo 24 dieną, sekmadienį, 2.00 vai. po pietų 
Sydnėjaus Lietuvių Klubo apatinėje salėje.

Įėjimas nemokamas, bet bus renkamos 
aukos vargstantiems ir benamiams Lietuvoje, 
Alytaus Carito organizacijai.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti.
Rengėjai

Sidnėjaus lietuvių klubas 
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, NSW 2200 

Tel.: (02) 9708 1414 
Fax.: (02) 9796 4962 

E-mail: slc@lithuanianclub.org.au 
www.lithuanianclub.org.au

DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis 

Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vai. 
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai. 

Uždarytas tik antradieniais.

Lietuviški filmai rodomi sekmadieniais 
nuo 3val. iki 4 vaL po pietų.

Blynų Vakaronė įvyks šeštadienį, kovo 16 dieną, 
7.30 vai. vakare. Kaina $5.
Įvairiausių blynų bus galima nusipirkti pas Aldoną 
naujoje virtuvėje. Plačiau apie renginį skaitykite kitame 
“Mūsų Pastogės” numeryje.

Sveikiname naujus Klubo narius:
Algimantą Danusą, Laurą-Liudmilą Kalinovienę, Joną 
Kirklį, Juozą ir Svetlaną Korsakus, Myles-Gerald Ormsby, 
Ireną Mikus ir Romą Lee.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.
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