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Lietuvos Nepriklausomos Valstybės atstatymo šventės - Kovo 

11-osios - proga sveikiname Lietuvos Respublikos piliečius Lie
tuvoje ir užsienyje, kartu džiaugdamiesi visų pasiektais laimėji
mais per praėjusius dvylika metų, ir liūdime, kai matome valsty
binio gyvenimo sunkumus.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė per trisdešimties trijų kraštų 
lietuvių bendruomenes visokiais būdais remia nepriklausomą Lie
tuvos valstybę, Jos demokratiškai išrinktas vadovybes, Jos insti
tucijas ir gyventojus.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės darbų atrama yra nepriklauso
mos Lietuvos valstybė ir užjos ribų gyvenančių tautiečių lietuvybė. 
Vykdydami Lietuvių Chartą mes siekiame sustiprinti nepriklau
somos Lietuvos Respublikos saugumą, visais galimais būdais pa
dėdami Lietuvai jos kelyje į NATO ir Europos Sąjungą.

Bendromis pastangomis siekiame ir sieksime geresnės ateities 
nepriklausomai Lietuvos Respublikai ir jos gyventojams.

Vytautas Kamantas
PLB Valdybos pirmininkas

Kovo Vienuoliktosios minėjimas Sydnėjuje

Sekmadienį, kovo 10 dieną, Sydnėjaus Lietuvių Klubo apatinėje salėje įvyko Kovo 11- 
osios minėjimas. ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos nario Vinco Bakaičio pravestą 
pasisakymų-prisiminimų pynę gražiai papildė Antano Kramiliaus O AM suruošta pro
gai skirta parodėlė (žiūr. nuotr.) ir videojuostos. Platesnį apra.švmą skaitykite kitame 
“Mūsų Pastogės” numeryje. Nuotr. Lolitos Kalėdos

Vytautas _ _ _ _ _ » _
Dunieia Lietuvos įvykių apžvalga

Lietuva paminėjo Nepriklausomybės 
atkūrimo metines

Milijonai - kultūros vertybių 
apsaugai

ELTA. Kultūros vertybių apsaugai 2002 
m. iš valstybės biudžeto skirta 11 753 000 
litų. Didžioji šios sumos dalis - 9 242 000 
litų bus panaudoti kultūros vertybių sau
gojimo ir tvarkymo programoms, likusios 
lėšos - Kultūros paveldo centro vykdo
miems darbams finansuoti.

Bažnyčių, vienuolynų, pilių, kitų istori
nės architektūrinės vertės pastatų tvarky
mui skiriama 4 726 000 litų. Šiais metais 
numatoma užbaigti Kėdainių evangelikų 
liuteronų bažnyčios, Alantos dvaro sodybos 
rūmų Molėtų rajone, Sasnavos klebonijos 
Marijampolės rajone, Tauragės pilies vieno 
bokšto, Verkių dvaro sodybos Vilniuje va
karinės ir rytinės oficinų tvarkymo darbus.

Numatoma tęsti Plungės, Rokiškio, Ra
guvėlės, Kairėnų, kitų dvaro rūmų pastatų 
avarinės būklės likvidavimo, konservavimo 
bei restauravimo darbus.

Pagal galiojančias taisykles tvarkyti 
kultūros vertybes departamentui padeda ir 
jų savininkai. Šiais metais iš savininkų 
tikimasi sutelkti 4 717 000 litų.

Religinėms bendrijoms -2 J) mln. litų
ELTA Šių metų valstybės biudžete Lie

tuvos religinių bendruomenių ir bendrijų 
maldos namams atstatyti ir kitoms reik
mėms numatyta paskirstyti 2.87 mln. litų. 
Beveik 90% - 2.57 mln. litų atiteks Lietuvos 
vyskupų konferencijai, t.y. Romos katalikų 
reikmėms. Religinių bendrijų vadovų susi
tarimu, lėšos skirstomos pagal karaimų 
bendruomenės pasiūlytą schemą - religinei 
konfesijai prie pastovios bazinės sumos 
pridedant kintamą dalį, priklausančią nuo 
tikinčiųjų skaičiaus. Bazinė paramos suma 
sudaro 10 000 litų.

Vyriausybei pritarus, mažesnės religinės 
bendrijos gaus tokią paramą: Senosios pa
mario cerkvės Aukščiausiajai sentikių 
tarybai bus skirta 50 100 litų, Lietuvos 
evangelikų liuteronų bažnyčios konsisto
rijai - 34 000 litų, Lietuvos evangelikų 
reformatų bažnyčios Sinodo kolegijai - 
18 800 litų, Lietuvos graikų apeigų katalikų 
bažnyčiai - 10 700 litų. Karaimų religinei 
bendruomenei -10200litų, Žydų religinei 
bendrijai - 14 000 litų, Stačiatikių bažnyčiai 
Lietuvoje - 154 200 litų. Lietuvos musul
monų sunitų dvasiniam ce ntrui - Muftiatui

ELTA. Lietuvos valstybė paminėjo 
Nepriklausomybės atkūrimo 12-ąsias 
metines. 1990 m kovo 11d. Vilniuje buvo 
pasirašytas Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos aktas “Dėl Lietuvos 
Nepriklausomos valstybės atstatymo”.

Oficiali Kovo 11-osios minėjimo prog
rama prasidėjo šventės išvakarėse. 
Sekmadienį, kovo 10 d., Lietuvos Nepri
klausomybės signatarų namuose buvo ati
daryta fotografijų paroda “1990 m. Kovo 
11-osios akimirkos”, pristatomas fotome
nininko Romualdo Augūno fotografijų 
albumas, vyko susitikimas su 1990 metų 
Kovo 11-osios Akto signatarais.

Pirmadienį, Kovo 11-ąją, Lietuvos Ne
priklausomybės Atkūrimo Akto signatarai 
Seime susitiko su Lietuvos vaikais, gimu
siais 1990 metų kovo 11 dieną.

Vidurdienį Nepriklausomybės aikštėje 

Lietuvos mokslo premijos
ELTA. Keturių mokslo sričių moksli

ninkams ir jų darbo grupėms Lietuvos 
Mokslo akademijoje kovo 7 d. iškilmingai 
įteiktos 2001 metų Ijetuvos mokslo pre
mijos. Dvylika premijų po 42 500 Lt trims 
dešimtims mokslininkų paskirta už Lietu
vos mokslui reikšmingus darbus.

Sveikindamas mokslo premijų laurea
tus, Premjeras A.Brazauskas sakė, jog šiais 
laikais nelengva kalbėti apie mokslą - mūsų 
valstybėje jis dar nerado savo vietos. Jis 
apgailestavo, kad šalis neteko reikšmingų 
gamybos sričių - elektronikos, puslaidinin
kių fizikos, bet pasidžiaugė svariais 
moksliniais pasiekimais biotechnologijų ir 
humanitarinių mokslų srityje.

Lietuvos mokslo premijos humanita
rinių ir socialinių mokslų srityje įteiktos 
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto 
mokslininkų kolektyvui už leidinio “Lietu
vių patarlės ir priežodžiai” pirmą tomą, 
Architektūros irstatybos instituto bendra
darbiui Algimantui Miškiniui už darbų 
ciklą “Lietuvos urbanistikos istorijos ir 
paveldo tyrimai” bei 1 jetuvos istorijos insti
tuto mokslininkui Edmundui Antanui 
Rimšai už knygą “Lietuvos Didžiosios Ku
nigaikštystės miestų antspaudai”.

Fizinių mokslų srities premijos įteiktos 
Vilniaus universiteto mokslininkui Kęstu
čiui Kilkui už darbų ciklą “Lietuvos sausu- 

-14 000 litų.
V. Landsbergiui Prezidento pensija?

ELTA. Prezidentas Valdas Adamkus 
kovo 7 d. pasirašė dekretą, kuriuo Seimui 
pateikė svarstyti Prezidento įstatymo 20 
straipsnio pakeitimo įstatymo projektą. 
Jame siūloma Aukščiausiosios Tarybos - 
Atkuriamojo Seimo Pirmininkui, tuo metu 
vykdžiusiam valstybės vadovo pareigas, 
suteikti tas pačias soda lines garantijas, kaip 
ir Respublikos Prezidentui, išėjusiam iš 
valstybės tarnybos.

Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo 
Seimo Pirmininku 1990-1992 m. buvo Vy
tautas Landsbergis. Kaip rašoma V.Adam- 
kaus pasirašyto dekreto aiškinamajame 

prie Seimo rūmų vyko Valstybės vėliavos 
pakėlimo ceremonija. Tuo pat metu Kaune, 
Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje, 
buvo iškelta Vytauto Didžiojo vėliava. 
Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje buvo au
kojamos iškilmingos šv. Mišios, ftr pamaldų 
prasidėjo sostinės pučiamųjų orkestrų pa
radas iš Katedros aikštės į Nepriklauso
mybės aikštę, kurioje vyko orkestrų kon
certas. Seimo rūmuose buvo atidaryta 
paroda “Klaipėdai - 750. Praeitis, dabartis, 
ateitis”, skirta artėjančiam Klaipėdos 
miesto jubiliejui. Senovinių dokumentų, že
mėlapių, planų, graviūrų, piešinių kopijų 
ir originalų,unikalių fotografijų irtekstinės 
medžiagos ekspoziciją parengė Mažosios 
I jetuvos muziejus ir Klaipėdos savivaldybė.

Rrvakare 1 jetuvos Nacionaliniame ope
ros ir baleto teatre buvo surengtas iškilmin
gas Kovo 11-osios minėjimas ir koncertas.

mos vandenų hidrologijos tyrimai”. Bio
technologijos instituto darbuotojams Sau
liui Klimašauskui ir Virginijui Šikšniui už 
darbų ciklą “Fermentų, sąveikaujančių su 
DNR, struktūros ir funkcijos tyrimai” ir Fi
zikos instituto mokslininkui I .eonui Valkū
nui už darbų ciklą “Eksitonai fotosintezėje”.

Biomedicinos mokslų srityje premijos 
skirtos Lietuvos Mokslų akademijos moks
lininkų kolektyvui už darbų ciklą "Augalų 
augimo ir erdvinės orientacijos valdymo 
fiziologija”; 1 Jetuvos žemdirbystės instituto 
mokslininkams už darbų ciklą “Tradicinės 
ir moderniosios genetikos sintezė, kuriant 
naujo tipo varpinių pašarinių žolių veisles”; 
Botanikos instituto mokslininkų grupei - 
už darbų ciklą “Lietuvos makromioetų ir 
augalų parazitinių mikromicetų įvairovės 
įvertinimas”.

Technologijos mokslų srityje premijas 
paskirtos Kauno lėchnologijos universiteto 
mokslininkų kolektyvui už darbų ciklą 
“Tekstilės gaminių projektavimo teorija, 
savybių tyrimai ir prognozavimas”; Mate
matikos ir informatikos instituto moksli
ninkams už darbų ciklą “Efektyvus optimi
zavimas technikoje” ir Vilniaus Gedimino 
technikos universiteto mokslininkui Ipoli
tui Zenonui Kamaičiui už darbų ciklą “Pas
tatų ir inžinerinių statinių būklės tyrimai, 
renovacija ir ilgaamžiškumo didinimas”.

rašte. Prezidento įstatymo papildymas 
remiasi politinėmis ir teisinėmis aplinky
bėmis, kurios sąlygojo Aukščiausiosios 
Tarybos - Atkuriamojo Seimo Pirmininko 
konstitucinį statusą pagal Laikinąjį Pagrin
dinį įstatymą. Tada Atkuriamojo Seimo 
Pirmininkas vykdė ne tik parlamentinio 
darbo organizavimo funkcijas, bet ir pasi
rašydavo įstatymus ir iš esmės įgyvendino 
valstybės vadovo įgaliojimus, analogiškus 
Respublikos Prezidento kai kuriems įgalio
jimams. Be to, Laikinajame Pagrindiniame 
įstatyme buvo nustatyta, kad Aukščiausio
sios Tarybos Pirmininkas yra aukščiausias 
1 jetuvos Respublikos pareigūnas ir aLsto-
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur » Vėl - Antonio Mockus
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Kaip praneša BNS, per larptautinę <---------- ;-----. - ----

♦ Šveicarija priklauso daugumai Jungti
nių Tautų Organizacijos padalinių ir agen
tūrų, gi Ženevoje randasi pagrindinė JTO 
būstinė Europoje. Visgi iki šių metų Švei
carija laikėsi nusistatymo, kad jos tradicinė 
neutralumo politika yra nesuderinama su 
JTO naryste. Dabar Šveicarija buvo pri
versta pakeisti savo nuomonę, nes 54.6% 
jos piliečių referendume pasisakė už 
{stojimą į JTO. Išpildyta ir kita šveicarų 
konstitucijos sąlyga - už įstojimą balsavo 
12 iš 23 pilnateisių Šveicarijos kantonų.
Tik Vatikanas vis dar pasilieka už .JTO ribų.
♦ Kovo 6 d. Afganistano sostinėje Ka
bule žuvo penki tarptautinio taikos palai
kymo dalinio kariai (trys danai ir du vokie
čiai), gi kiti 8 kariai sužeisti. Sprogo pase
nusi Sovietų laikų raketa, beruošiant ją 
sunaikinti.
♦ Tebesitęsia “Operation Anaconda’ - 
afganų, amerikiečių ir kitų sąjungininkų 
bandymas sunaikinti Taliban ir al-Oaeda 
jėgų telkinį, įsitvirtinusį kalnuose į pietus 
nuo Gardez. Į kovą nuolat įtraukiami pa
pildomi afganų ir amerikiečių daliniai ir 
sistemingai naikinami įtvirtintų urvų la
birintai.
♦ Vis aštrėja abipusiai palestiniečių ir 
Izraelio smurto veiksmai, pareikalaudami 
vis daugiau aukų. Kartais kruvini incidentai 
seka vienas kitą kas kelios valandos. Kovo 
7 d. palestiniečių lyderis Jaser Arafat susi
tiko Ramallah mieste su Europos Sąjungos 
pasiuntiniu Miguel Moratinos. Susitikimo 
metu Izraelio lėktuvai puolė Ramallah, ra
keta trenkė j pastatą greta Arafato būsti

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL

vauja LR tarptautiniuose santykiuose. 
“Tokiu būdu galima tvirtinti, kad Aukščiau
siosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo Pirmi
ninko statusas prilygintinas Respublikos 
Prezidento statusui pagal 1992 m. Konstitu
ciją’’, - teigiama Prezidento įstatymo pro
jekto pažymoje.

Suomijos Prezidentė Lietuvoje
ELTA Pirmą kartą prieš 11 metų Lie

tuvą aplankiusi dabartinė Suomijos Prezi
dentė Tarja Halonen teigia dabar išvydusi 
“tą pačią gražuolį, apsivilkusią nauja suk
nele, gražiai susišukavusią ir ta pačia šir
dimi".

Kovo 6 d. atvykusi pirmojo oficialaus 
vizito kaip šalies vadovėTarja Halonen su 
Prez. Valdu Adamkumi apsikeitė dovano
mis ir medaliais. Lietuvos vadovas viešniai 
įteikė bronzinę moters skulptūrą bei Vy
tauto Didžiojo I laipsnio ordiną. T.Halonen 
padovanojo V.Adamkui stiklinę vazą ir 
įteikė Baltosios Rožės ordiną. Susitikimo 
metu abiejų šalių vadovai aptarė aktua
liausius Lietuvos integracijos į Europos 
Sąjungą ir NATO klausimus, Suomijos 
vadovė pasidalijo savo šalies patirtimi 
Suomijai prieš 7 metus stojant į ES. Lie
tuva, pasak T.Halonen, siekdama narystės 
ES, nuveikė milžinišką darbą. Ji linkėjo 
Lietuvai kuo greičiau pasiekti savo tikslų.

Seimas parėmė Konstitucijos 
pataisą dėl žemės pardavimo
ELTA. Kovo 7 d. Seimas po pirmojo 

balsavimo priėmė Konstitucijos 47-ojo 
straipsnio pataisą, kuria siekiama suteikti 
teisę Lietuvos juridiniams asmenims, savi
valdybėms ir užsieniečiams nuosavybėn 
įsigyti žemės ūkio paskirties žemę. Už šį 
dokumentą balsavo 119 Seimo narių, 4 
buvo prieš ir 3 parlamentarai susilaikė.

Iii pirmojo balsavimo Konstitucijos 47 
straipsnio pataisa yra priimta, tačiau po 
trijų mėnesių dar turėtų įvykti antrasis bal
savimas. Įstatymo projektas dėl Konsti
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nės. Tik skubus Arafato telefoninis kreipi
masis į Izraelio užsienio reikalų ministrą 
Peres sustabdė orinį puolimą.
♦ Kovo 7 d. palestinietis savižudys kovo
tojas įsiveržė į žydų naujakurių karo mo
kyklą Gazos ruože, nukaudamas 7 mokinius, 
sužeisdamas 24. Sekančią dieną Izraelio 
kariuomenė reagavo į užpuolį, įsiverždama 
į Khuza’a kaimą. Nušauta 17 palestiniečių, 
jų tarpe srities apsaugos viršininkas gene
rolas majoras Ahmed Mefrej. Izraelio ka
riuomenės pareiškimu žiniasklaidai, nukau
tas. generolas nebuvęs jų taikiniu, tik pa
simaišęs ten, kur neturėjo būti.
♦ Kovo 8 d. Izraelio min. pirmininkas 
Ariel Saron, JAV ir kitų užsienio valstybių 
spaudžiamas, atsiėmė savo reikalavimą, 
kad reikalingos bent 7 absoliučios ramybės 
dienos, kad jis sutiktų sėsti prie derybų stalo 
su palestiniečiais. Jis vis reikalauja palesti
niečių užpuolimų sustabdymo, prieš pra
dedant derybas.
♦ Kovo 10 d. Izraelis paskelbė, kad lei
džia palestiniečių lyderiui Jaser Arafat iš
vykti laisvai iš Ramallah miesto, nes jis 
išpildęs Izraelio sąlygas, suėmęs Izraelio 
turizmo ministro žudikus. Palestiniečiai su 
kartėliu pastebėjo, kad Izraelio bombar
davimai sunaikino Arafato svarbiausią 
būstinę Gazoje bei jo įstaigas kitose vie
tovėse.
♦ Dailininkai labai kenčia dėl jų pa
veikslų Įdastojimo. Australų dailininkas Pro 
Hart pirmasis paskelbė, kad apsaugos savo 
kūrinius nuo padirbimo, įjungdamas įjuos 
genetinį parašą - savo DNA.

tucijos keitimo laikomas priimtu, jeigu kiek
vieno balsavimo metu už tai balsavo ne 
mažiau kaip du trečdaliai visų Seimo narių.

Dėl Ignalinos AE derybų nebus
Kovo 5 d. Vilniuje trumpai viešėjo 

Ispanijos premjeras Jose Maria Aznar. Šiuo 
metu jis pirmininkauja Europos Sąjungai. 
Svečias pakartojo sąlygas dėl Ignalinos 
atominės elektrinės uždarymo datos - jė
gainė turi būti uždaryta 2009 m. Prieš porą 
mėnesių apie šią datą prakalbo Europos 
Komisijos atstovai, o praėjusią savaitę - 
Vilniuje viešėjęs Danijos premjeras Anders 
Fogh Rasmussen

Tiro tarpu Lietuvoje dėl Ignalinos jėgai
nės uždarymo datos galutinio sprendimo 
nėra. Vyriausybė rengiasi sprendimą dėl 
Ignalinos AE uždarymo pateikti Seimui. 
Ministrų kabinetas mano, kad galutinė 
Ignalinos AE uždarymo data turi būti su
sieta su ES finansine pagalba. Manoma, 
kad jėgainės uždarymo darbai gali kainuoti 
apie 10 milijardų litų.

“LUKoil” traukiasi nuo 
“Mažeikių naftos”

ELTA. Didžiausias Rusijos naftos kon
cernas “LUKoil” atsitraukia nuo galimybės 
įsigyti JAV kompanijos “Williams Interna
tional” valdomos “Mažeikių naftos” ben
drovės akcijų. Neoficialių Eltos šaltinių 
teigimu, įvertinęs situaciją, “LUKoil” pre
liminariai jau nutarė veiklą koncentruoti 
kituose projektuose. Rusijos koncernas 
niekad neslėpė, kad visuomet buvo suinte
resuotas valdyti Mažeikių įmonę ir, kaip 
neoficialiai skelbta, vasario pradžioje dėl 
bendrovės akcijų įsigijimo su “Williams” 
atstovais susitiko Tulsa mieste (JAV).

“Tiek “LUKoil”, tiekkitus Rusijos naftos 
tiekėjus vertiname kaip rimtus verslo partne
rius ir esame suinteresuoti su jais palaikyti 
konstruktyvius santykius”, - sakė “Williams 
Lietuva” atstovas spaudai Darius Šilas. 
Apie pasikeitusią “LUKoil” poziciją jis 
patvirtino nežinąs ir patikino, kad su kita 
.Rusijos naftos kompanija “Jukos” toliau 

moters dieną - kovo 8-ąją - Bogotos (6.3 
mln. gyventojų turinti Kolumbijos sostinė) 
gyventojai vyrai turi likti namie. Taip nu
sprendė Bogotos meras Antonio Mockus, 
kilęs iš Lietuvos. Antonio Mockus jau se
niai garsėja savo ekscentrišku elgesiu, bet 
tai nesutrukdė jam 2000 metais vėl būti 
išrinktam į Bogotos miesto mero postą.

Jo nuomone, Kolumbijos moterims 
nors vieną kartą per metus būtina sudaryti 
galimybę pabūti vienoms, kad prie jų 
nebūtų kimbama gatvėse bei viešosiose 
vietose. Pernai jis taip pat buvo pakvietęs 
šalies sostinės moteris vieną vakarą 
linksmintis mieste be vyrų, o vyrus likti 
namie ir pabūti jų kailyje - su vaikais ir 
kalnais nešvarių indų. Po “Nakties be 
vyrų”, Antonio Mockus vėliau paragino 
surengti “Atradimų iš naujo vakarą”, kad 
poros išeitų pasilinksminti kartu. Dau
guma 7 mln. gyventojų turinčio miesto 
vyrų jam per daug neprieštaravo.

Antonio Mockus yra pagarsėjęs savo 
ekscentriškais darbais. Per ankstesnę ka
denciją meras, vilkėdamas raudonos ir 
mėlynos spalvų drabužiais, išdidžiai vaikš
čiojo po Bogotą kaip “superpilietis” ir 
prie kiekvieno šviesoforo buvo pastatęs 
sargą neatsargiems vairuotojams bausti.

Dar dėstydamas universitete ir protes
tuodamas prieš studentų neklusnumą, 
A.Mockus auditorijoje buvo nusimovęs 
kelnes ir parodęs pliką užpakalį.

Netekome ambasadorės Ugnės Karvelis

ELTA. Eidama 67-uosius metus, po 
sunkios ligos ankstų kovo 4 d. rytą savo 
bute Paryžiuje mirė Lietuvos Respublikos 
nepaprastoji ir įgaliotoji ambasadorė, 
nuolatinė atstovė prie UNESCO, prozi
ninkė, literatūros kritikė ir vertėja Ugnė 
Karvelis.

Ugnė Karvelis gimė 1935 m birželio 13 
dieną Kauno rajone, Noreikiškėse. Nuo 
1940 m. mokėsi privačioje vienuolių 
mokykloje Berlyne, 1943-1944 m - Kauno 
“Aušros” gimnazijoje, 1945-1950 m. - 
TObingeno (Vokietija) prancūzų mokyk
loje, vėliau studijavo Sorbonnos Universitete 
Prancūzijoje, Aukštųjų Politinių Mokslų 
Institute Paryžiuje, Columbia Universitete 
New York’e. Dirbo Prancūzijos dienraščio 
“Express” tarptautinės politikos skyriuje, 
garsiojoje Gallimard leidykloje, rašė lite

vyksta derybos dėl galimybės jai įsigyti dalį 
“Mažeikių naftos” akcijų bei investuoti. 
“Derybos vyksta įprastą darbiniu režimu, 
tačiau kol kas nėra jokią esminių naujieną, 
kurias būtą galima paskelbti”, - sakė jis.

Apie derybų tarp JAV kompanijos ir 
“Jukos” detales kol kas nėra informuota ir 
I .ietuvos Vyriausybė, valdanti 59.3% “Ma
žeikių bendrovės” akcijų.

Prieš kelerius metus “Williams” ir 
“LUKoil” derėjosi dėl ilgalaikio bendradar
biavimo “Mažeikių naftoje”, tačiau nepa

Antaną Mockų Bogotos gyventojai palai
ko ir renka savo meru.

Jau tapęs meru, jis surengė savo ves
tuves cirko arenoje, kur, apsuptas lauki
nių žvėrių ir ryšėdamas tautinę juostelę, 
susituokė su išrinktąja. Iš cirko arenos 
jaunavedžiai išjojo ant dramblio.

Antanui Mockui - keturiasdešimt de
vyni metai. Bogotos meru jis tapo jau an
trą kartą. 1998 metais - kandidatavo į ša
lies prezidentus. Čikagos “Draugas” rašo, 
kad Antanui Mockui tapus Bogotos meru 
žmogžudystės šiame mieste sumažėjo per
pus. Gerokai sumažėjo ir miesto tarša. 
A. Mockaus iniciatyva pradėti tiesti 200 
mylių ilgio dviračių keliai, jis užsibrėžė 
pertvarkyti 30 000 autobusų, kad visi jie 
būtų varomi dujomis. Lietuvio mero ini
ciatyva pasodinta daug medžių apleis
tuose Bogotos parkuose. □ 

ratūros kritikos straipsnius į Prancūzijos, 
Vokietijos ir Lotynų Amerikos spaudą, iš
vertė garsiausių lietuvių poetų ir prozininkų 
kūrybos. Lietuvoje 1992 m. išleistas Ugnės 
Karvelis romanas “Rytoj traukinių nebus”. 
Nuo 1993-iųjų iki mirties Ugnė Karvelis 
buvo LR nuolatinė atstovė prie UNESCO.

Prancūzijos ir Lietuvos asociacijos 
įkūrėja Ugnė Karvelis spėjo įgyvendinti du 
iš trijų didelių projektų Lietuvos kultūrai 
pasaulyje propaguoti. Prieš keletą metų 
ambasadorės pastangomis Lietuva priimta 
stebėtojos teisėmis į Tarptautinę franko- 
fonijos organizaciją, o 2000 m. Paryžiuje 
Ugnės Karvelis pastangomis surengta Mi
kalojaus Konstantino Čiurlionio dailės kū
rinių paroda, išleistas kapitalinis parodos 
katalogas. Ugnės Karvelis iniciatyva į 
UNESCO paveldo sąrašą įtraukta Kuršių 
Nerija, Vilniaus senamiestis ir Lietuvos 
kryždirbystės menas. Ugnė Karvelis akty
viai dalyvavo pernai Vilniuje surengtoje 
reikšmingoje tarptautinėje konferencijoje 
Jungtinių Tautų paskelbtiems Civilizacijų 
dialogo metams pažymėti. Paskutinio dide
lio darbo - išleisti lietuvių poezijos anto
logiją prancūzų kalba, kaip ir užbaigti knygą 
apie savo vyrą, garsų Argentinos rašyto
ją Julio Cortazar, ambasadorei neužteko 
gyvenimo laiko.

Ugnės Karvelis bičiulis, buvęs prie 
velionės iki paskutinės akimirkos, per 
ELTĄ perdavė paskutinius ambasadorės 
linkėjimus mylimiems lietuviams. Velionės 
valia jos pelenai bus išbarstyti virš Atlanto 
vandenyno. □

vykus susitarti pernai vasarį JAV bendrovė 
pradėjo derybas su “Jukos”. Rusijos kom
panija “Jukos” žadėjo Mažeikių įmonei 
paskolinti 75 mln. JAV dolerių bei užtikrinti 
ilgalaikį žaliavos telkimą Sandoris turėjo 
būti užbaigtas praėjusiais metais, tačiau 
deryboms atsidūrus aklavietėje padaryta 
pertrauka. Ncaudituotais duomenimis, 
pernai “Mažeikių nafta” patyrė 277.2 mln. 
litų nuostolių.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNSirLGTIC biuleteniais.
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|| BENDRUOMENĖJ BARU OJE ;|
Nepriklausomybė Šventės minėjimas Geelonge

Ir lietuviai švenčia Australijos baleto jubiliejų

ALB Geelongo Apylinkė vasario 17-tą 
dieną iškilmingai atšventė Nepriklauso
mybės Šventę.

Iškilmes pravedė Geelongo Apylinkės 
Valdybos vicepirmininkas Kajetonas Sta- 
rinskas, kuris paprašė atsistojimu pagerbti 
Įnešamas tautines vėliavas. Vėliavas įnešė 
mūsų mažieji: Linas Bražionis, Fiona 
Watach, Elana Ahpene ir Laura, Hanna, 
David Cooling. Pakiliai nuskambėjo Lie
tuvos Himnas, sugiedotas jaunų ir pagy
venusių dalyvių.

Geelongo Apylinkės Valdybos pirmi
ninkas Stasys Šutas pasveikino visus gausiai 
susirinkusius ir paprašė tylos minute pa
gerbti tuos, kurie žuvo kovodami už mūsų 
Tėvynės laisvę.

Nepriklausomybės dienai paminėti 
paskaitą lietuviškai ir angliškai skaitė 
mokytoja Jūratė Vitkūnaitė-Reilly. Jai su 
aparatūra ir muzika padėjo vyras dr. 
Edward Reilly. Paskaita prasidėjo daina 
“Ttys milijonai”, kuri buvo sukurta Lie
tuvos olimpinei rinktinei 21XX) m. pagal 
Marijaus Mikutavičiaus žodžius. Visi 
dalyviai mėgino sudainuoti priedainį kartu:

Nesikankink dėl medalio,
bet verta kovot iki galo dėl savo garbės.
Pabandom iš naujo, nors mūsų pasauly 
tik trys milijonai...
Tiems, kurie nesupranta gerai lietu

viškai arba primiršo Lietuvos kovų dėl 
laisvės istoriją, bet pasistengė ateiti ir 
dalyvauti šventėje, Jūratė paruošė Lie
tuvos Nepriklausomybės kovų kelią angliš
kai su vaizdo aparatūros pagalba. Visi 
dalyviai aiškiai ir tiksliai pamatė ekrane 
svarbiausias sunkaus kelio į laisvę datas. Ji 
paminėjo, kad neužteko tik paskelbti Lie
tuvos nepriklausomybę, bet reikėjo sunkiai 
kovoti savanoriams kariams. Tie savanoriai 
vėliau ir sudarė Lietuvos kariuomenės pa
grindą. Jūratės senelis, Ryšių bataliono 

Jūratė Vitkūnaitė-Reilly

vadas, pulki
ninkas leite
nantas Mari
jonas Vitkū- 
nas savo pa
skaitoje ka
riams sakė: 
“...pasiryžkime 
eiti ir toliau 
mūsų pirmūnų 
pramintais ir 
jų krauju bei 
prakaitu ap
šlakstytais ta
kais, dirbkime 
atsidėję dabar
taikos meto darbą... ” Paskaitos žodžiai, 
nuskambėję 1939 metų lapkričio 12 dieną, 
kaip aidas atsikartoja mūsų tautai ir 
šiandien. Mūsų protėviai, tėvai, broliai ir 
seserys kovojo už Lietuvos laisvę ir savo 
šeimose mes turime ne vien protėvių karių 
savanorių, bet ir taikiai kovojančių už 
lietuvių tautos kūrybą, meną, muziką ir 
mūsų sąžines. Šiandien susirinkę dalyviai 
patvirtina, kad Lietuva yra mūsų širdyse ir 
skamba per mūsų dainas ir šokius. Šiais 
žodžiais Jūratė pabaigė Šventei skirtą 
paskaitą.

Mažieji “Gegutės” grupės šokėjai pašo
ko du šokius, o choras “Viltis” padainavo 
šešias dainas. Chorui dirigavo vadovė 
Aldona Scano, akompanavo Aldo Kovacs, 
solo dainavo Julius Lipšys.

Po koncerto, kaip ir visada, buvo pa
ruošti labai skanūs pietūs mūsų įprastinių 
šeimininkių chorisčių: Genutės, Meilutės, 
Birutės ir Nijolės. Dėkojame joms už nuo
lat skaniai ruošiamus lietuviškus patiekalus. 
Tbo pačiu sveikiname naujus choro “Viltis” 
choristus su pirmu koncertu. Tai - Sue ir Al
gis Kisiebs, Peteris Karstins ir Aldo Kovacs.

-Irena Skerytė-Luscombe

Viktorijos Valstybiniame teatre Mel
bourne šių metų kovo 6 d. įvyko baleto 
spektaklis “Beyond 40”, skirtas Australijos 
baleto 40 metų jubiliejui.

Kviestiniai žiūrovai buvo Australijos 
baleto buvę šokėjai, mokytojai, direktoriai 
ir scenos darbuotojai. Po to sekė linksma 
“reunion party” Australijos Baleto Centro 
trijose salėse, kurios tuo metu tapo naktiniu 
klubu daugiau nei šešiems šimtams svečių.

Tarp kviestinių svečių buvo Janina Ču- 
novienė, buvusi Lietuvos baleto solistė, 
Australijos baleto artistė ir pasaulyje pa
sižymėjusi baleto mokytoja, jos dukterėčia 
Ramona Ratas-Zakarevičienė, buvusi šo
kėja, šokusi 1962 metais įkurtame Austra
lijos balete, ir Juozas Janušaitis, kuris įstojo 

Buvęs Australijos baleto vienas iš pagrindinių šokėjų Garth Welch AM, buvusi Lietuvos 
baleto ir Australijos baleto artistė bei mokytojajanina Čunovienė ir buvusi šokėja (su 
1962 metais įkurtu Australijos baletu) Ramona Ralas-Zakarevičicnė.

į Australijos baletą 1966 metais; po Studijų 
Australijos Baleto mokykloje. Tai buvo 
pirmas tokios rūšies jubiliejus, subūręs bu
vusius šokėjus iš visos Australijos ir net iš 
tolimosios Norvegijos, Anglijos ir Nau
josios Zelandijos.

Tą vakarą Ramonai Ratas-Zakarevi- 
čienei, kaip Lietuvos Baleto Bičiulių 
Draugijos vykdomajai direktorei, Austra
lijos Baleto Bičiulių Draugija kaip dovaną 
Lietuvos baletui įteikė 31 porą visiškai 
naujų baleto batelių.

Malonu pažymėti, kad tai jau antroji 
baleto batelių dovana Lietuvos baletui, ir 
kad viena pora tokių batelių Australijoje 
kainuoja daugiau nei $60. Tai reikšminga 
dovana Lietuvos baletui.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame visiems už Kaziuko mugės pelnui paaukotus daiktus. 

Ypač esame dėkingi Zitai Andriukaitienei ir Onutei Kapočienei už jų pagamintas 
gėrybes ir pagalbą Kaziuko mugės metu. Ačiū Danutei Ankienei, pravedusiai 
loteriją. Už loterijos fantus ačiū p.Z.Andriukaitienei, D.Ankienei, AJarienei, 
AMarašinskienei, AMontvydienei, APauliukonienei, J.Skuodienei, AStasiūnai- 
tienei, VSavickaitei, L.Kramilienei.

Lietuvos našlaičiams aukojo: po $50 - ADičiūnas, R.Dičiūnas; po $40 - S. 
Grybienė; po $20 - R Z.Andriukaičiai, AGiniūnas, E.Jonaitienė; $13 - O.Gro- 
sienė; po $10 - PArmonas, M.Koliavienė, N.Liutikaitė, AMikalauskas, V.Ra- 
čiūnas, R.R. Zakarevičiai; $6-L.Jūragicnė;po $5- VDeikus, AKramilius, AMa- 
rašinskienė, N.Matulic, AMontvilas, APauliukonienė.

Visiems nuoširdus ačiū. Visos pajamos, gautos Kaziuko mugės metu, bus 
pasiųstos į Lietuvą našlaičiams ir varge esančias šeimas sušelpti.

Sydnėjaus Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija

Vasario 16-osios minėjimas Hobarte

Vasario 16-osios minėjimas Canberroje

Nors lietuvių skaičius Hobarte vis ma
žėja, vasario 24 dieną dar susirinko 29 
asmenys paminėti Nepriklausomybės Šven
tę. Malonu buvo matyti tiek daug dalyvių. 
Pas-kaitą skaitė Ramūnas Tarvydas tema: 
«1917 metų įvykiai ir darbai, atvedę į Ne
priklausomybės paskelbimą 1918 metais.®

Po minėjimo buvo pravestas visuotinis 
susirinkimas. Pirmininkas Ramūnas Tarvy
das perskaitė 2000 ir 2001 metų Apylin
kės veiklos santrauką. Pagal jo duomenis, 
per tą laikotarpį Hobarto lietuviai pa
minėjo Vasario 16-ąją, Motinos Dieną, 
Birželio trėmimus, Jonines (tik 2000 m.), 
Tautos Šventę, ir Kariuomenės Šventę. Be 
to, Valdyba suruošė dvi gegužines su latviais 
ir estais. Į minėjimus atėjo tarp 15 ir 36 
tautiečių. Paskaitas skaitė: E.Jankus (3), 
R.Tarvydas (2), S.Augustavičius, ATaškū- 
nas, L Eskirtienė, J, Tarvydienė.

Per tuos du metus Tasmanijos lietuvius 
aplankė du lietuviai dvasininkai: Melbour
ne parapijos kunigas Egidijus Amašius (du 
kartus) ir Kauno vyskupas augziliaras 
Rimantas Norvilą. Jie laikė mišias, ir ap

lankė sergančias lietuves su šv. Komunija. 
Valdybos nariai irgi lankė ligonius, o per 
Velykas ir Kalėdas pristatė sergančioms 
tautietėms Komuniją. Per tą laiką mirė du 
ilgamečiai bendruomenės nariai - Henri
kas Juodvalkis (2001.02.03) ir Teresė Kai
rienė (2001.12.23).

Ramūnas Tarvydas dalyvavo Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Seime, Vilniuje ( 
2000 m. liepos 6-19 dienomis), ir ALB 
Krašto Tarybos suvažiavime Sydnėjuje 
(2000 m. gruodžio 28-30 dienomis).

Iš raporto priedo matosi, kad visoje 
Tasmanijoje lietuvių, gimusių Europoje, yra 
ne mažiau kaip 112, o pačiame Hobarte jų 
yra ne mažiau kaip 86. 12 Tasmanijos 
lietuvių Australijon atvyko po 1952 metų. 
Galima taip pat paminėti, kad pirmo 
transporto lietuvių Tasmanijoje dar yra 15.

Naują Apylinkės Valdybą sudaro: 
Ramūnas Tarvydas (pirmininkas), Juozas 
Paškevičius (iždininkas), Aldona Nunez 
(sekretorė), ir Loreta Eskirtienė (narė).

Ramūnas Tarvydas

Ši sukaktis mūsų tautai reikšminga. Be 
didelių ginčų, ji reikšmingiausia mūsų gyvoj 
atminty. Po rusų imperijos 146 metų oku
pacijos, Lietuva, dėka saujelės ryžtingų ir 
išmintingų patriotų, 1918 m. vasario 16-tą 
d. paskelbė ir 22 metus išlaikė tautos Nepri
klausomybę, savo tautinį suverenitetą.

Vasario 24-tą dieną Canberros lietuviai 
susirinko vieno vietinio klubo patalpose pa- 
minėtišiosprogos84metųsukaktį. Canbe
rros Bendruomenės Sąjungos (CLBS) 
pirmininkui Viktorui Martišiui formaliai 
atidarius minėjimą, susirinkusieji išklausė 
dr. Algimanto Kabailos trumpą, bet ak
tualią paskaitą, pristatytą anglų ir lietuvių 
kalbomis (atsižvelgiant į Canberros lietuvių 
visuomenėje esantį nemažą procentą sve- 
timkalbių ). Patvirtindamas tiek lietuvių, 
tiek kitų Australijos imigrantų (t.y. beveik 
visų Australijos piliečių) teisę jaustis aus
tralais šioje daugiakultūrinėje šalyje, jis 
pabrėžė mūsų pareigą dėti pastangas iš
laikant savo unikalią kultūrą ir kalbą. 
Suminėjęs istorinius faktus, surištus su 
Nepriklausomybės paskelbimu, praradimu 
ir prieš 12 metų atstatymu, dr. AKabaila 
pabrėžė dabartinei Lietuvai svarbą tapti 
Europos Sąjungos bei NATO nare: “ES 
narystė užtikrintų galimybes ekonomiškai 
vystytis, gi NATO narystė užtikrintų Lietuvos 
saugumą”. Prelegentas apgailestavo, kad 
šie du siekiai trukdomi, drąsiau sakant, 
sabotuojami pačios valdžios, kurios užku
lisinės politinės tendencijos linkę į da
bartinės Rusijos sferą. Kokia paradoksali, 

AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ PASTOGĖS’ 
PRENUMERATĄ?

kraupi ironija!! Dr. AKabaila savo prista
tymą užbaigė su ryžtingu optimizmu, ci
tuodamas tautos žadintojo, poeto Kęstučio 
Genio žodžius. (Dr. AKabailos paskaitos 
dalį skaitykite MP 5 psl Red.)

Minėjimo antrą - kultūrinę dalį pra
vedė CLBS-os narė Sigita Gailiūnaitė, pri
statydama iš Sydnėjaus atvykusius svečius: 
fleitistę Jacintą Mikus ir pianistą, ALB 
Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pirmininką 
dr. Ramutį Zakarevičių. Šie du patyrę 
muzikai meistriškai grodami pradžiugino 
klausytojus Mozart’o, Encnsco, Vivaldi ir 
Bizet kompozicijomis bei dviem lietuvių 
kompozitorių veikalais: Balio Dvariono 
“Humoreska” ir Antano Račiūno “Vil
nelė”. Malonu pabrėžti, kad ARačiūnas 
yra Ramonos Rataitės-Zakarevičienės 
dėdė. O pati Ramona ir jos kitas dėdė Sta
sys Ratas (gyvenąs Canberroje) dalyvavo 
šiame minėjime.

Minėjimo formalumus užbaigus Tautos 
Himnu, susirinkę tautiečiai CLBS-os Val
dybos dėka vaišinosi klubo paruoštais 
skanėstais, nuplaudami šampanu bei kitais 
tinkamais gėrimais.

O susirinkusiųjų, kurių širdyse neblės
ta laisvos Lietuvos meilės liepsnelė, buvo 
apie 55. Deja, gal tik apie penktadalis jų 
iki 60 metų... Jų tarpe, šalia minėtų svečių 
iš Sydnėjaus, matėsi ir ALB Melbourne 
Apylinkės Valdybos pirmininkas prof. 
Paulius Kabaila, kuris tuo metu Canberroje 
atliko profesinę stažuotę.

Dr. A.V. Stepanas AM
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Lietuva iš arti
Opa opa į Europą

Danutė Monika Baltutienė
Smilgiai, Plungės rajonas

Kaip pavadintum praėjusius metus 
Lietuvoje? Pagal kiniečių kalendorių buvo 
gyvatės metai, Lietuvos valdžia, vedanti 
mus į Europos Sąjungą, gal pavadintų juos 
reformų metais, o paprastam lietuviui tai 
tikri šuns metai. Prasidėjo šuniškai ir bai
gėsi panašiai: bulvės supuvo nuo lietaus 
pertekliaus, linai ir rapsai išgulė nuo vėtrų, 
o apdainuotoje Baltijos jūroje žuvys dingo 
nuo naftos teršalų.

Pensininkai dūsauja, kad jiems jau 
pradžia pabaigos, tiesiog artėja genocidas. 
Valdžia, vesdama ekonomijos reformas 
sveikatos sferoje, sumažino kompensuo
jamų vaistų sąrašą, uždarinėja palatas, 
meta visus “simuliantus” iš ligoninių, ra
cionalizuoja kaimuose ambulatorijas. Kur 
dabar senam, ligotam žmogui be vaistų ir 
daktarų dėtis? Pensijų atsiimti vėl nėr kaip, 
nes mažesniuose miesteliuose uždarė tau
pomojo banko skyrius, mat naujieji savi
ninkai estai irgi ėmėsi reformų, o savival
dybės mažina maršrutinių autobusų reisus 
į kaimą... Dar gerai, kad graboriai laikosi 
nustatytų įkainių..., tačiau su šiomis nuver
tėjusiomis pensijomis net tradicinių laido
tuvių žmogus nebeišgali sau pasivelyti.

Senukams blogi metai, bet jauniems irgi 
nedaug ką geresni. Sumažėjus gimstamu
mui, nebėr kam į mokyklą eiti. Prasidėjo 
mokyklų tuštėjimo metai. Čia vėl reforma
toriai su savo restruktūrizavimo planais 
įsisuko, pradžios mokyklas uždaro, vidu
rines paverčia pagrindinėm (iki lOklasių), 
mokytojams beldžiasi bedarbystė, vaikams 
- varginančios kelionės į tolimas miesto 
mokyklas. Kaimo trihektarininkams irgi ne 
pyragai: jų vaikai nebegaus mokytoje veltui 
pietų. Sako: gavai tris hektarus žemės iš 
valdžios, ir pats maitink savo prieauglį.

Blogai tiems, kurie turi žemės, blogai 
tiems, kurie jos dar neatgavo. Ir vieni, ir 
kiti nuogąstauja, kad patekus į Europą 
(Europos Sąjungą) dabartinėm sąlygom, 
kuriomis leidžiama užsieniečiams pirkti 
žemę Lietuvoje, tos žemės greit saviškiams 
nebeliks. Subėgs hansai į Lietuvėlę ir visą 
pasigriebs sau, nebegalėsime nė prie ežero

Lietuvos fizikai nustebino NATO

Syrlnėjaus lietuviai prisimena prof. Arūno Krotkaus viešnagę Australijoje 1995 m. Nuo
traukoje iš kairės: Ramutis ir Ramona Zakarevičiai su prof. Arūnu Krotkumi Sydnėjuje.

Puslaidininkių fizikos institutą Vilniuje pasiekė gera žinia iš Briuselio - šio instituto 
Optoelektronikos laboratorijos mokslininkų pateiktas projektas sėkmingai įveikė visus 
tris NATO finansuojamos programos “Mokslas - taikai” atrankos etapus ir bus finan
suojamas iš šio Aljanso lėšų. Puslaidininkų instituto prof. Arūno Krotkaus vadovaujamai 
fizikų grupei po kelerius metus trukusių tyrimų pavyko sukurti naują puslaidininkinių 
sluoksnių gamybos technologiją. Elektronai, kuriuos tokiame puslaidininkyje sukuria 
lazerio šviesa, gyvuoja ir perneša elektros srovę rekordiškai trumpai, mažiau nei per 
vieną pikosekundę (trilijoninę sekundės dalį, 10-12 s). Todėl iš šios medžiagos galima 
pagaminti prietaisus, generuojančius itin aukšto dažnio elektromagnetines bangas. Šios 
lietuvių atrastos galimybės sudomino NATO ekspertus. Jurgis Loiba
Musų Pastogė Nr. 11, 2002.03.18, psl. 4

Danutė Monika Baltutienė

ar jūros beprieiti. Po teisybei, jau dabar 
gražiausi plotai prie ežerų išpardavinėti 
vietiniams turtuoliams, o Žemaitijos ar 
Dzūkijos mažo derlingumo žemeles vargu 
ar užsieniečiai varginsis supirkti, ypač kai 
jie savo ūkiams gauna valdžios paramas, 
kad tik neaugintų producijos, nes ir taip 
Europoje jos perdaug “Viskas tai apgaulė”, 
- šaukia ūkininkai ant derybininkų. Su
valkijoje, kur žemės derlingiausios ir ūki
ninkai narsiausi, telkiasi karo debesys. “Vėl 
blokuosime kelius su šakėm ir ginsim savo 
žemę”, - šaukia ūkininkai. “Mes parduosi
me žemę tik lygiomis sąlygomis su užsienio 
ūkininkais”. Taigi, reikia būtinai išsiderėti 
7 metų laikotarpį iki žemės pardavimo 
užsieniečiams, llirime palaukti kol mūsų 
ūkininkai tvirtai atsistos ant kojų ir pajėgs 
savo ūkius prasiplėšti. Tačiau jeigu šian
dien žemės kaina nukritusi iki 400 Lt už 
hektarą, tie ūkininkėliai negali jos pirkti, 
vargu ar mažažemiai už septynerių metų 
išgalės? Greičiausiai mūsų naujieji lietuviai 
pasinaudos ta proga pasididinti savo valdas.

Kaimo tuštėjimo metai vos prasidėjo. 
Pagal statistinius duomenis, Lietuvos kai
me šiandien yra didžiausias skaičius be
darbių. Stambesni ūkininkai patikslintų, 
kad didžioji dalis tų “bedarbių” dirba pas 
ūkininkus ir yra prisirašę darbo biržoje, ki
ti - girtuoklėliai, nepajėgūs dirbti pasto
vaus darbo.

Nemažai veltėdžių ir šiaip sau perėjūnų 
man teko sutikti. Vasaros metu jie šiaip taip 
prasiverčia dirbdami sezoninius darbus per 
šienapjūtę, bulviakasį ar šiaip malkas se
nukėm skaldydami, o žiemą kaip kurmiai 
susigūžia su butelio draugais kur nors į 
seną, apleistą bakūžę, verda degtinę ir geria 
kol pamėlynuoja. Labai primena Austra
lijos dykumų aborigenus, nes mėgsta 
“walkabouts”. Jie keliauja ir keliauja iš 
kaimo į kaimą; dažnai pametę žmonas ir 
vaikus splapstosi nuo policijos, kad alimen
tų mokėti nepriteistų.

Apie kaimo vargus ir nedateklius daug 
straipsnių prirašyta, daug kalbų išsakyta, 
tačiau kaimo problemoms spręsti ir šian
dien niekas neturi rimto plano. Per kietas 
riešutas tiek ministrams, tiek žemės ūkio

“Tarpininkauja” sukčiai
Daugėja lietuvių, nors laikinai ieškančių darbo užsienyje. Tikimasi darbo Skandi

navijoje, Vokietijoje, Anglijoje, Ispanijoje, Izraelyje, JAVirt.t. Bet kartu gausėja ir apga
vikų, kurie neva tarpininkauja darbą parūpinant iš anksto. Tai atsispindi Lietuvos 
spaudoje. Čia - dvi istorijos vien iš praėjusios savaitės. Red.

Vietoj laukto darbo - deportacija
Dvylika Vilniaus gyventojų įkliuvo j 

aferisto, žadėjusio pelningą darbą užsie
nyje, pinkles. Žmonės liko be darbo, be 
pinigų ir net buvo atsidūrę areštinėje. Be
darbius apmulkino ir iš jų lengvai pasipelnė 
49 metų vilnietis, kuris verčiasi smulkia 
prekyba Gariūnų turguje.

Vilniaus policijos ekonominių nusikal
timų tyrimo tarnybos pareigūnai turgaus 
prekeiviui už sukčiavimą iškėlė baudžia
mąją bylą, tačiau abejoja, ar apgautieji 
atgaus jam sumokėtus pinigus. Pareigūnai 
stebisi, kad darbo ieškantys žmonės yra 
tokie patiklūs, mokėjo nemažas pinigų 
sumas asmeniui, kuris net nepateikė savo 
dokumentų bei verslo licencijos, darbo 
sutarčių.

Aferistas viename reklamos laikraščių 
pasiskelbė galintis įdarbinti Izraelyje. No
rinčiųjų dirbti šioje šalyje netrukus atsi
rado. Ekonomisto išsilavinimą turintis ir 
mokantis įgyti pasitikėjimą vyriškis aiš
kino, kad Izraelyje parūpins statybininkų, 
viešbučių tarnautojų ir slaugytojų darbo.

Iš kiekvieno bedarbio sukčius surinko

Aferistų aukos
Klaipėdoje vis daugiau sukčių pelnosi 

iš lengvatikių, trokštančių gauti darbą už
sienyje. Miesto ekonominė policija iškėlė 
baudžiamąją bylą 46 metų klaipėdiečiui 
Vitalijui Kačanovui. Jis įtariamas tuo, kad 
buvusių sutuoktinių porai iš Palangos su
klastojo įrašus “Sodros” pažymėjimuose ir 
įrašą apie santuoką bei JAV vizą vyriškio 
pase. Už vizą sumokėjęs 2250 JAV dolerių, 
nukentėjusysis nuvyko į JAV, tačiau dėl šios 
klastotės buvo sulaikytas ir grąžintas at
gal. Šie palangiškiai V.Kačanovą prieš 
pusmetį susirado pagal skelbimą laikraš
tyje, kuriame komercinio tarpininkavimo 
įmonė skelbėsi galinti įdarbinti užsienyje 
bei gauti JAV vizas.

Išsituokusiai porai klaipėdietis vizas 
pažadėjo gauti sumokėjus po 1 000 JAV 
dolerių. Abiejų žmonių “Sodros” pažymėji
muose aferistas padarė fiktyvius įrašus, kad 
šie įdarbinti jo individualioje įmonėje ir 
gauna nemažas pajamas. Palangiškių pa
suose dar atsirado ir fiktyvus spaudas, kad 
jie yra susituokę. Tačiau JAV ambasada 
Vilniuje vizų neišdavė. Tada V.Kačanovas 
pažadėjo šios šalies vizą gauti JAV amba
sadoje Lenkijoje. Bet už tokią vizą paprašė 
dvigubai daugiau - per 2 000 JAV dolerių. 
Palangiškiai sutarė, kad pabrangusios vi
zos pakaks tik vyrui, kuris pernai rugpjūčio 
mėnesį į Ameriką išsiruošė vienas. Tačiau 
vos tik nuvykęs į JAV jis buvo sulaikytas ir 
deportuotas į Lietuvą.

Klaipėdos policija tiria dar keletą pana
šių sukčiavimo atvejų. Žadėdamas žmones 

rūmų vadovams, (stojus į Europą ir gavus 
paramą įvairioms kaimo plėtros progra
moms įgyvendinti, sustiprės našieji ūkiai, 
nes tik jie pajėgs “Sapard” ir panašiais 
rėmimo fondais naudotis (įdėsi 100 000 Lt 
gausi tiek pat), mažesniems neliks rinkoje 
vietos, nes nepajėgs pritapti Europos 
standartams. Stiprieji visada laimi. Gaila, 
bet tokia negailestinga laisvosios rinkos 
ekonomika, kurios link pasaulis šiandien 
keliauja. Globalizacijos santvarka ir Lietu
vą greit pasieks.

Kai pasižiūriu į bujojančius javų laukus, 
už širdies griebia, o kai važiuodama Ža
rėnų keliu sutinku šlitinėjantį girtuoklį, 
širdis suskausta - tokia šiandien ta Lie
tuvėlė, nuostabi ežerais, miškais ir pie
vom... bet labai daug bet... □ 

po 1000 JAV dolerių. Už dalį sumos buvo 
nupirkti bilietai lėktuvu iš Varšuvos į Tel 
Avivą ir atgal Didesniąją pinigų dalį suk
čius paėmė neva už paslaugą įdarbin
siančiai firmai, kurios atstovu jis pasiskelbė.

Sukčius tikino, kad Tel Avivo oro uoste 
grupę pasitiks įdarbinimo bendrovės 
atstovas, kuris apgyvendins ir iškart pateiks 
darbo sutartis. Tačiau atvykusiųjų oro uoste 
niekas nelaukė. Į besiblaškančius ir sutriku
sius žmones iškart atkreipė dėmesį oro 
uosto specialiųjų tarnybų pareigūnai. Tel 
Avivo oro uostas po teroro aktų JAV yra 
ypač griežtai saugomas. Visa grupė bemat 
pateko į specialiųjų tarnybų rankas. Kai 
kurie atvykėliai bandė aiškinti, kad atvyko 
pas pažįstamus į svečius, tačiau tai tik pra
juokino pareigūnus. Visa grupė buvo už
daryta į oro uosto areštinę. Maždaug po 
paros, praleistos areštinėje, vilniečiai buvo 
išsiųsti atgal į Varšuvą.

Izraelio valdžiai atvykėlius išsiųsti nieko 
nekainavo - jie patys už bilietus buvo susi
mokėję iš anksto.

Sigita Nemeikaitė (“Lr.”)

- klaipėdiečiai
įdarbinti užsienio laivuose 27 metų klaipė
dietis Andrejus Keršys apgavo 40 žmonių, 
iš kurių išviliojo apie 80 000 litų.

Laivų aptarnavimu užsiimančios ben
drovės “Jūrų keliautojas” savininkas AKer- 
šys žmonėms įteikdavo užpildytą įdarbi
nimo kontraktą, kuriame būdavo nurody
tos būsimo darbo sąlygos. Už tai jis iš 
lengvatikių paimdavo po 500 JAV dolerių 
ir liepdavo laukti skambučio. Vėliau pa
aiškėjo, kad į darbą priimanti užsienio fir
ma neegzistuoja, o ant kontraktų uždėtas 
spaudas yra padirbtas.

Darbo nesulaukiantiems žmonėms A 
Keršys aiškindavo, kad laivas, kuriame jie 
turėjo dirbti, dabar remontuojamas, ir pra
šydavo laukti. Po trijų mėnesių atėję aiškin
tis apgauti žmonės nuomojamo bendrovės 
biuro duris rado užrakintas, o pats AKer- 
šys buvo dingęs. Praėjusių metų pabaigoje 
policijai jį pavyko sulaikyti netoli Vilniaus.

Klaipėdos pareigūnai paskelbė dar 
vieno sukčiaus paiešką. Pernai nuo sausio 
iki rugpjūčio mėnesio 31 metų klaipėdietis 
Žilvinas Margelis taip yra apgavęs apie 30 
žmonių. Už kontraktus jis imdavo nuo 500 
iki 1 000 JAV dolerių.

Ž.Margelis žmones apgaudinėjo ypač 
įžūliai. Už nosies vedžiojamiems žmo
nėms jis aiškindavo, kad keičiasi darbda
vys, ir po keletą kartų išduodavo naujus 
kontraktus.

Pareigūnai yra įsitikinę, kad šie sukčiai 
apgavo dar daugiau žmonių.

Alvydas Ziabkus (“L.r.”)
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Lietuvos Nepriklausomybės diena
(Dalis paskaitos, skaitytos Vasario 16-osios proga Canberroje)

If REDAKCIJOS PAŠTO

Algimantas Kabaila

XXI-ojo šimtmečio kovos
Pačioje dvidešimtojo šimtmečio pabai

goje prasidėjo lietuvių vėliausioji kova už 
laisvę ir nepriklausomybę. Nežiūrint to, kad 
jau buvo pilnai išvystyta komunistų parti
jos absoliuti kontrolė visose kultūrinio ir 
ekonominio gyvenimo srityse, lietuvių lais- 

' | vės viltys nebuvo visiškai sunaikintos.
Prasidėjus t v. “perestroikos” (persitvar- 

' kymo) bandymams, Lietuvoje prasidėjo 
Atėmimas. Nuostabiai efektingai to At
gimimo žadintoju buvo grupė intelektualų, 

I kurie sukūrė Sąjūdį, kuris sujungė įvairių 
pasaulėžiūrių ir net įvairių tautybių Lie
tuvos žmones kovai prieš sovietinį domi
navimą Priešas šį sykį buvo ne tik stipres
nis, bet išties pasaulio galiūnas, turintis 
pakankamai atominių ginklų sunaikinti 
visą pasaulį, įskaitant ir save, - ir ne vieną 
kartą, bet bent septynis kartus.

Su tokiu priešu rungtis, apsiginklavus 
j tik tradiciniais ginklais, nebuvo prasminga 

net ir bandyti. Rungtis reikėjo remiantis 
pasaulioviešąja nuomone, vengiant bet ko
kio smurto, kad neduoti progos priešui 
kruvinai sutrinti tą juos taip pykinantį 
Sąjūdį, kuris tartum uodas zirzė prie ga
liūno ausies jį erzindamas ir visada paro

dydamas, kad sovietinė imperija neturi 
moralinės teisės skelbtis esanti pavergtųjų 
laisvės čempione. O juk taip skelbtis so
vietai mėgo.

Gal pagrindinis lūžis įvyko 1989 metų 
pabaigoje, kai Sąjūdis, vadovaujamas Vy
tauto Landsbergio, suorganizavo Baltijos 
Kelią. Prieš dalyviams susikabinant ranko
mis per visas tris Baltijos valstybes, niekas 
nežinojo, ar nebus kruvinų smurto veiksmų 
prieš tokią vienybės demonstraciją. Ne
žiūrint tos galimybės, žmonės tyliai, bet 
ryžtingai stojo į tą Baltijos Kelią, kurį buvo 
galima matyti net ir iš satelitinių nuotrau
kų. Išties, tai buvo lūžis, po kurio sovietai 
pradėjo rimtai žiūrėti į Sąjūdžio vedamą 
taikingą kovą, kurios kulminacija buvo 
1990 metų kovo 11-tosios Nepriklauso
mybės atstatymo paskelbimas. Tiesa, po 
Baltijos Kelio sovietai pradėjo įvairius 
smurto veiksmus ir provokacijas. Bet jos 
nepasiekė savo tikslo. Ir ne Lietuva, ir ne 
Baltijos tautos, o Sovietų Sąjunga subyrėjo.

Kovos tęsinys
Dabar Lietuva turi du svarbiausius stra

teginius tikslus, būtent tapti Europos Są
jungos nare ir tapti NATO nare. ES narystė 

I užtikrintų galimybes ekonomiškai vystytis, 
gj NATO narystė užtikrintų Lietuvos sau

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Autobuse sėdi Pijus, 
Pačiam gale vietą gavęs, 
Kas naujausio pasaulyje, 
Skaito ryto laikraštyje. 
Po sėdyne Pijušėlio, 
Sėdi riebus žąsinėlis. 

gumą. O be 
saugumo ga
rantijos ir 
ekonominio 
vystymosi 
galimybės 
tampa ribo
tos.

Atrodo, 
kad Lietuva 
jau yra ant 
slenksčio 
abiejų šių 
strateginių 
tikslų įgy
vendinimo.

Dr. Algimantas Kabaila

Kažkam tai labai nepakeliui, ir prasideda 
šių abiejų strateginių tikslų įgyvendinimo 
trukdymai. Derybose su ES buvo sutarta 
dėl visos eilės teisinių ir ekonominių nor
mų, bei sutarta, kad pavojinga Ignalinos 
atominė elektros jėgainė bus eventualiai 
uždaryta. Buvo sutarta, kad privati nuosa
vybė bus - privati nuosavybė. Ją savininkai 
galės parduoti kam jie norės, t.y. tam, kas 
siūlys geresnę kainą

Dabar ES įstojimo planas trukdomas. 
Netiesioginiai, nes daug piliečių pradeda 
suprasti ES narystės svarbą. Trukdymai 
daromi subtiliai, keičiant sutartas nuosta
tas. Pavyzdžiui, kairiųjų dominuojamas 
Seimas sustabdė nuosavybės pilną įgyven
dinimą, nustatydamas, kad dirbama žemė 
negali būti parduodama ne Lietuvos pi
liečiams, įskaitant ir ES piliečius. Be to, 
Ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas 
pradėjo kalbėti apie Ignalinos AE svarbą 
ir kelti abejones dėl jos uždarymo. Aišku, 
toks sutartų nuostatų keitimas tiesiog 
sugriauna visą derybininkų darbą Kaip ga
li ES toliau atsakingai derėtis, jei suderėti 
klausimai vėl grįžta į derybų sferą?

Panašiai vyksta su krašto gynyba, tad 
ir NATO naryste. Tiesiog prieštarauti prieš 
Lietuvos siekius į NATO būtų neparanku, 
nes jau daug krašto gyventojų supranta 
NATO svarbą ir neremtų tiesioginio prieš
taravimo. Patogi diversija - pulti kariuo
menės vadą generolą Joną Kronkaitį, kuris 
yra Amerikos lietuvis, jau eilę metų dirbąs 
Lietuvos apsaugos sistemoje. Jo pastango
mis Lietuvos kariuomenė pasiekė NATO 
reikalaujamą lygį ir, dėka jo patirties JAV 
kariuomenėje, kurioje jis užsitarnavo pulki
ninko laipsnį, Lietuva tapo vyraujančia 
kandidate į NATO narystę. Prieš mėnesį 
jis buvo pakviestas skaityti paskaitą Los 
Angeles, Fronto Bičiulių surengtoje konfe
rencijoje. Po paskaitos grįžęs į I .ietuvą tapo 
užpultas, kad “politikavo”, būk tai nūs: 
žengė įstatymams, kurie draudžia f Jetuvos

Kaimynėlei jo netrukus, 
Skaudžiai sužnybę kas šlaunį, 
O jinai kažką sušukus, 
Smogė Dulkei į pažiaunę, 
Ir šaukė, klykė kaip pasiutus, 
Šoferis kad greit pribūtų!

Gerbiamieji,
Įdomu buvo skaityti buvusio VR ka

riūno K.Blaževičiaus straipsnį: ”R Plecha
vičius - Žemaitijos valdovas”. (MP Nr.5). 
Įdomu, nes aš irgi buvau VR kariūnas. No
rėčiau dar pridėti, ko neteko skaityti spau
doje. Likviduojant VR, kai kuriuose dali
niuose, garbės atpirkimui buvo sušaudyta 
tam tikras skaičius vyrų. Kur gi ta garbė 
buvo nedovanotinai pažeista, kad reikėjo 
atpirkti krauju?

Grįžkime į 1944metųvasario 16d. Kai 
generolas P Plechavičius per radiją kvietė 
jaunuolius stoti į Vietinę Rinktinę (VR), 
tūkstančiai atsiliepė į tą šaukimą. Šimtai 
moksleivių, palikę gimnazijos suolus, tech
nikos mokyklas, universitetus - stojo į 
Marijampolėje steigiamą Karo Mokyklą.

Pirmosiomis dienomis kuopoms buvo 
išduotos uniformos. Tautiškai nusiteikę 
kariūnai nuardė vokiškus ženklus - vadi
namus vokiškos “vištos”. Gal dėl to ir buvo 
sustabdytas tolimesnis uniformų išdavimas. 
Buvo bandyta šiek tiek mokyti rikiuotės, 
bet po poros dienų civiliniai batai to ne
atlaikė.

Artėjo Velykos. Atvažiavęs gen. Plecha
vičius mums pranešė apie sunkumus gauti 
uniformas ir paleido porai savaičių praleisti 
šventes tėviškėse. Grįžome atgal. Padėtis 
ta pati - nėra uniformų.

Balandžio 20 d. - Hitlerio gimtadienis.

kariams būti politinių partijų nariais. Ži- 
niasklaidoje pasklido pranešimai, kad ka
riuomenės vadas kritikavo Uetuvą ir ypač 
žiniasklaidą. Išties daugelis šios akcijos 
narių visai nediskutuoja, ką Kronkaitis 
pasakė, ir neduoda jam progos atsakyti. 
Naudoja tik atskirus sakinius, perduodami 
klaidingą vaizdą Tad ką išties generolas 
Kronkaitis pasakė? Jūrių jo paskaitos teks
tą, tad galiu kai ką pacituoti:

“Jau kalbėjome apie sunkumus, kurie 
kyla nepriklausomybę atgavusioms šalims. 
Lietuva ne. išimtis. Savo nepriklausomybės 
pradžioje Lietuva susidūrė su dauguma iš jų, 
pavyzdžiui, korupcija. Vis dėlto buvo nuolat 
ir atkakliai stengiamasi sukurti demokra
tinę, vakarų modelį atitinkančią valstybę, 
kad ji taptų lygiaverte ir integralia Vakarų 
Europos dalimi.

Politinio saugumo srityje Lietu va pasiekė 
gerų rezultatų. Šalies valdyme vadovauja
masi demokratinėmis vertybėmis, formuo
jasi ir nusistovi jų sistema. Sukurtos ir ėmė 
veikti pagrindinės demokratinei valstybei 
būdingos institucijos. Šiuo metu vidaus ir 
užsienio politiką galima apibrėžti kaip 
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sioms partijoms ištaikomas jos tęstinumas.

Dulkės niekas jau neklauso, 
Kad čia “pokštas” žąsinėlio, 
Liudija jie, kad Pijušėliui, 
Tas bjaurus paukštis priklauso, 
Kad abu jie - niekadėjai - 
Damų šlaunis gnaibinėja! 

Juodaplaukis kariūnas susišukavo plaukus 
j šoną žinomu stiliumi ir prisiklijavo po 
panose ūsus. Būrio lydimas nuėjo prie 
Šešupės ir, nusivilkęs nuogai, perplaukė 
dar gana šaltą upę. Ant kranto po tam tik
rų Fūhrcr’į pajuokiančių judesių, grįžo 
atgal, kur buvo sutiktas plojimu.

Vėliau kareivinėse jis buvo nešamas ant 
rankų (jau apsivilkęs) ir į aplink stovinčių 
kariūnų “ovacijas” atsakinėjo nacių saliutu. 
Gal tai ir buvo tas nedovanotinas garbės 
įžeidimas. Rašoma, kad VR kariai buvo 
paleisti neribotų atostogų. Kiek aš žinau, 
tai lietė VR kariūnus. Mes gavome pažy
mėjimus vokiečių kalba ir išvažinėjom į 
namus. Gal kas nors geriau apie tai žino? 
Gegužės 15 d. buvo areštuota VR vado
vybė. Sekančios dienos rytą apsuptos Ma
rijampolės kareivinės buvo beveik tuščios. 
Tą gimtadienį minėjusių kariūnų jau nebu
vo. Tai tiek norėjau pridėti.

Su pagarba, atostogaujantis kariūnas
A. Malinauskas

Perth, West Australia

Gerb. Redaktore,
Malonu skaityti “Lietuva iš arti” pus

lapį, kur aprašomi ir teigiami, ir neigiami 
Lietuvos gyvenimo faktai. O juk dažnai 
apie Lietuva kalbame lik baltai, arba tik 
juodai. Sėkmės darbe.

Aldona K.

Ji remiasi į pagrindines demokratines ver
tybes, kurias toliau siekiama garantuoti, 
stiprinti bei formuoti lietuviškas tradicijas. ”

Tolimesnėje kalboje kariuomenės vadas 
papasakojo apie gerą kariuomenės pasi
ruošimą NATO narystei ir kitas vakarie
tiškas reformas. Manytumei, kad tik pagyri
mo galėtų susilaukti. Bet taip nėra.

Paraleliai, netiesioginiai kenkiama Lie
tuvos narystei į ES ir į NATO. Gal tai tik 
sutapimas, bet sutapimais nesu linkęs pa
sikliauti. Prisikėlimas įvyko, bet kai kur jis 
vangus. Šio gražaus jubiliejaus proga noriu 
užbaigti optimistiškai. Išties, kaip kariuo
menės vadas paminėjo, Lietuva žengia 
pirmyn demokratijos keliu. Didžiulis kon
trastas su sovietine neviltimi, kurią taip 
tiksliai išreiškė poetas Kęstutis Genys:

“Iš nevilties į neviltį - 
Per prarastąjį rojų, 
Paniekinti, pažeminti 
Išganymo ieškojome. ’’

Poetas užbaigia savo šauksmą taip: 
"Ko verkiam ir dejuojame.
Ko slapstomės pakampėmis?
Aušra įsirlienojusi -

v..į tr*

Canberra

Išjudėjo toliau vėliai. 
Gatvėj liko Dulkė vienas, 
Ir išdykęs žąsinėlis.
Tarė Pijus: “Pažiūrėsim, 
Kur dabar tave mes dėsim?”

__________ Stasio Montvido eilės ir piešiniai
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Daina arabų šaudymo mokytoja
Sydnejaus olimpiados metu vilnietė 

Daina Gudzinavičiūtė šaudymo varžybose 
laimėjo olimpini aukso medalį. Prieš olim
piadą ji treniravosi Sydnėjuje. Tbo metu ir 
per olimpiadą ji artimai susidraugavo su 
daugeliu šio miesto lietuvių. Ji buvo sava 
tarp savų ir gavusi auksą, ir dabar Lietuvo
je. Daina gražiai atsiliepia apie Sydnėjų, 
jo lietuvius. Ji sako, kad norėtų dar apsi
lankyti pas mus ir pamatyti daugiau 
Australijos. Šiuo metu Daina yra išvykusi į 
Jungtinius Arabų Emiratus. Čia jau kuris 
laikas dirba buvęs jos treneris L. Molo- 
tokas, kuris treniruoja Dubajaus Seiko 
sūnų, kuris su kitais šios valstybės šaudy
mo nariais savo lėktuvu buvo atskridęs į 
Sydnėjų ir dalyvavo olimpiadoje. Jis yra 24 
metų simpatiškas, ramus, šaudymą mėgs
tantis sportininkas. Tačiau, kai jis savo 
nuosavu lėktuvu atskrenda į šaudymo var
žybas, jam prie lėktuvo tako patiesiamas 
raudonas kilimas.

Aukso medalio laimėtoja Daina buvo 
pakviesta treniruoti šeiko sūnų. Jai buvo 
pasiūlytas labai geras kontraktas. Tbo pačiu 
ji turės labai gerą progą ir pati pasitreni
ruoti bei pasiruošti būsimai Atėnų olim
piadai, nes Lietuvoje tai padaryti yra sunku, 
o važiuoti į Ameriką, kur ji turi galimybių, 
yra labai brangu.

Šaudykla Emiratuose bus dykumoje, 
todėl reikės priprasti, kaip ji sako, ir prie 
kėiiSuiS uykuūtij Sritinis. pFttS prtStFrtSrtūt 

kontraktą su šeiko sūnumi, jam iš Lietuvos 
buvo atvežti ir parodyti keli žurnalai su 
gražiomis Dainos nuotraukomis ir aprašy
mais. Pamatęs gražiąją Dainą, jis greitai 
nusisuko ir pasakė, kad jam tų nuotraukų 
nerodytų prieš ir per ramadano (badavimo 
ir maldų) laiką.

Gavus aukso medalį, iki tol mažai 
žinomos Dainos gyvenimas labai pasikeitė.

kur - kaip?
Ji vėl atgavo policijos specialaus būrio 
kapitonės darbą, buvo visur kviečiama, 
dalyvavo įvairiuose priėmimuose, gavo 
daugybę gėlių, o kartą bažnyčioje kunigas 
jos paprašė iš sakyklos perskaityti ir ga
nytojišką laišką. Šiaip gyvenime Daina ne
pasikeitė: liko ta pati linksma ir nuoširdi 
mergina. Susitikus Lietuvoje, ji sakė, kad 
prisimena Australiją ir malonius draugus 
Sydnėjuje. Sėkmės tau, Daina, pas arabus 
(naujam darbe?), ypač savo pačios šaudy
mo pratimuose!

Jono Basanavičiaus paroda
Švenčiant Lietuvos patriarcho Jono 

Basanavičiaus 150 metų gimimo sukaktį, 
Vilniuje buvo atidaryta jo vardo paroda. 
Joje yra labai įdomių istorinių eksponatų. 
Čia yra labai daug jo nuotraukų, kai dar jis 
mokėsi Marijampolėje. Yra Bulgarijos 
piliečio pasas ir Bulgarijos ordinas, suteik
tas jam už pilietinius nuopelnus, taip pat ir 
įvairūs Lietuvos apdovanojimai Įdomus 
yra Baltimorės lietuvių laiškas, kuriame 
klausiama dėl valstybinės Lietuvos vėlia
vos. Manoma, kad jei ne J. Basanavičius, 
tai mes neturėtume Gedimino kalno, nes 
jis buvo numatytas paaukoti kanalizacijos 
reikalams. Jis taip pat turėjo ir labai didelę 
Europos atvirukų kolekciją, daugybę vizi
tinių kortelių ir nuotraukų. Iš asmeninių 
daiktų yra labai įdomi lazda su gale pa
slėptu durklu. Po pasikėsinimo į jį, jis 
įsitaisė šią lazdą, šaunamąjį ginklą ir piktą 
šuni. Paroda įdomi ir gausiai lankoma.

Žiemos olimpiados įvairenybės
Pasibaigusioje Salt Lake City žiemos 

olimpiadoje iš lietuvių geriausiai pasirodė 
led<» šokėjai Margarita Drobiazko ir Povi
las Vanagas, laimėję 5-tą vietą Nors meda
lių jie ir negavo, bet Lietuvoje jie buvo 
apdovanoti 30 000 litų suma ir “Rover” 
automobihi, o taip pat gavo medalius “l Jž 
nuopelnus sportui”. Po šios olimpiados, jie 
galvoja pereiti į profesionalus.

Bulgarijos sportininkams papildomai 
pažadėta dar pridėti 45 000 dolerių.

Turtingos Amerikos sportininkams už 

pergales buvo padidintos premijos, ir nuo 
Itt 000 dolerių pradžioje skirtį premijų 
laimėjusiems padidinta iki 25 000 dolerių.

Pati populiariausia olimpinė žiemos 
sporto šaka buvo ledo ritulys. Po daug me
tų pertraukos Kanada laimėjo prieš 
Ameriką. Pats brangiausias bilietas buvo į 
atidarymą - kainavo 1300 dolerių.

Olimpiados metu privatūs ir užsako
mieji lėktuvai turėjo leistis kaimyninėse 
valstijose, kur lėktuvai ir keleiviai buvo ypač 
stropiai tikrinami. Buvo paskirta 50 spe
cialių pašto inspektorių, kurie tikrino visą 
korespondenciją, ateinančią į olimpinį 
kaimelį, o siuntiniai buvo tikrinami rentge
no spinduliais.

Vienintelis juodaodis žiemos žaidynių 
1992-1994 metų slidininkas iš Senegalo L. 
Guajė buvo nusiuntęs laišką TOK prezi
dentui, kuriame pareiškė protestą, kad 
žiemos olimpiadoje beveik nėra juodaodžių 
sportininkų ir žiemos olimpiada tampa 
baltaodžiams skirtu renginiu. Jis sako, kad 
dabaryra padidintos kvalifikacinės normos 
ir jas afrikiečiams yra neįmanoma įveikti. 
Per paskutinius 10 metų dėl to iš pasaulio 
slidinėjimo varžybų iškrito net 23 šalys. Tai 
yra labai skaudu. Jis piktai pasiūlė iš olim
pinių žiedų išimti juodąjį.

Lietuvos vėliava
Posovietinės priespaudos 1991 m. buvo 

priimtas ir po trijų metų patvirtintas įsta
tymas, kad geltonos, žalios ir raudonos spal
vų vėliava yra valstybinė. Įstatymas nustatė, 
kad prie tam tikrų valstybinių pastatų ši 
vėliava gali plevėsuoti ir dieną ir naktį. Per 
valstybines šventes piliečiai turi vėliavas 
iškabinti prie savo namų. To nepadarius, 
savininkas baudžiamas pinigine bauda. 
Pagal įstatymą vėliavą reikia iškelti 7 vai 
iš ryto, o nuleisti 10 vai vakare. Tačiau 
žiemą tuo laiku jau tamsu ir nereikalau
jama, kad vėliava būtų apšviesta. Ameriko
je vėliava kabinama auštant iki sutemą o 
palikus nakčiai, ją reikia apšviesti. I Jaug 
kas iš mūsų nežino ir neatskiria Lietuvos 
tautinės ir valstybinės vėliavą Atkūrus nepri
klausomybę, tautine vėliava buvo pripažin
ta mūsų trispalvė. Valstybinė vėliava yra 
senosios Lietuvos Ddžiosios Kunigaikš

tystės vėliava su simboliais - raudona su 
baltu Vyčiu1centre. Ši vėliava priklauso tik 
valstybei iriper didžiąsias šventes ji turėtų 
būti iškeliama Gedimino pilies bokšte, prie 
Nežinomo kareivio paminklo, 'frakų pilyje 
ir panašiose vietose. Ji negali plevėsuoti  virš 
Prezidentūros ar Seimo, nes Prezidentą ir 
Seimo narius renka tauta.

Tautinės vėliavos, dažniausiai trispalvės, 
atsirado po Prancūzijos Revoliucijos XVIII 
amžiuje, kai buvo nuversta monarchija ir 
panaikinta balta jos vėliava. Dabartinė 
Lietuvos tautinė vėliava buvo priimta 1918 
m. Lietuvos Tarybos, nors prieš tai btuvo 
siūloma ir kitų spalvų vėliavos. Iki 1939 m 
mūsų trispalvė buvo vadinama ir valstybės 
vėliavą ir tik 1939 m Konstitucija oficialiai 
trispalvę pavadino Lietuvos tautine vėlia
va. Buvo siūloma kitų spalvų vėliava ir, jei 
ne sovietinė okupacija, tai greičiausiai Lie
tuvos vėliava būtų buvusi baltos, raudonos 
ir geltonos spalvų. Dabartinės Lietuvos 
tautinės vėliavos spalvos yra labai gražios. 
Nemanau, kad jas kada nors keistų.

Ibumpos žinutės
▼ Lietuvos žymus sportininkas, gerai 

žinomas ir Australijoje, Virgilijus Alekną 
su žmona Kristina persikėlęs Vilniuje į 
naują namą, laukia antro įpėdinio. Pirma
sis yra berniukas. Tėvas tikisi, kad jis bus 
jo pasekėjas. Svarbiausios čempionui datos 
yra Kalėdos ir vestuvių metinės.

▼Anglijos profesoriai E. Oswald ir J. 
Gardner, ištyrę tūkstančius Anglijos vyrų 
ir moterų nustatė, kad vedę žmonės yra 
turtingesni ir ilgiau gyvena. Vedę žmonės 
gyvena apie tris metus ilgiau, nes vedybos 
teigiamai veikia sveikatą Vedybinė įtaka 
žmogui yra tokia stipri, kaip kad rūkymas 
veikia neigiamai

▼ Lietuvos Prezidentas Valdas Adam
kus yra pasakęs, kad žmogus niekada neturi 
senti. Jis senas tik tiek, kiek pats apie savo 
senatvę galvoja.

▼ Gydytojas pacientui sako: - gaila, bet 
jūs jau plinkate. Ar ką nors darote, kad 
išsaugotumėte nors plaukų likučius?

- Taip, atsakė jis. Aš padaviau pareiš
kimą skvrvboms. □

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

Tęsinys, pradžia MP Nr. 1 (2001)
“Hm... Dalis šio laiško yra adresuota 

emigracijos komisijai. Jame užtikrinamą 
kad Alė tikrai yra sveika ir darbinga,” - 
daktaras galutinai patvirtino tai, kas mums 
labiausiai rūpėjo.

Pakeliui namo patenkintos mudvi svars
tom emigracijos galimybes.

“Kodėl ne į Australiją?” - paklausiau 
mamos.

“Nežinau, Ale. Mums reikia daug ką 
apsvarstyti ir aptarti.”

Grįžus namo, tėvas irgi apsidžiaugė 
išgirdęs geras žinias. Tą pačią popietę jis 
nuėjo į Australijos komisiją pasiteirauti. Už 
poros valandų grįžo džiūgaudamas.

“Tėte, ką tu sužinojai? Ar australai mus 
priims?” - nekantriai klausinėjau.

“Man rodos, kad yra galimybė. Nelabai 
gera, bet su Dievo pagalba gal ir pasiseks. 
Aš tik nežinau, kaip bus su bobute. Ji ne
gali vaikščioti dėl žaizdų ant kojų,” - tėvas 
pasakė tyliai, kad ji negirdėtų.

“Iš Europos aš niekur nevažiuosiu. Ne
sirūpinkit dėl manęs. Ypač į tą tolimą, 
nežinomą kraštą. Ne, ta kelionė tikrai ne 
man. Numirčiau ant laivo dar nenuvažia
vus. Ne... Ne, iš čia niekur nejudėsiu.”

“O, bobute, nesirūpink... Mes neleisim 
tau numirti..” - mama mėgino ją nuraminti

“Ne, ne... Aš gimiau Lietuvoje ir noriu 
ten numirti,” - ji nei nemanė keisti savo 
sprendimo.

Kadangi bobutė nesileido į kalbas apie 
emigraciją iš Europos, mūsų planai sustojo.
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Mes negalėjom palikti jos vienos, o ji 
atsisakė važiuoti su mumis, jeigu ir būtų 
buvusi jai galimybė.

Dabar vis daugiau ir daugiau žmonių 
pradėjo emigruoti į Australiją Visi laiškai, 
kuriuos gaudavom iš jų, buvo pilni vilties 
ateičiai Aš irgi norėjau ten patekti. Pasi
dariau nerami ir pradėjau užleisti mokyklos 
darbas, svajodama, koks būtų mano gyve
nimas ištrūkus iš DP stovyklos.

Netikėtai mamai per Raudonąjį Kryžių 
atėjo laiškas iš Lenkijos.

“Čia iš mano sesers, Monikos raštas,”- 
sukliko mama iš džiaugsmo dar neatidarius 
laiško.

“Perskaityk garsiai, kad aš girdėčiau, 
šaukė bobutė.

“Mano miela mamyte ir sesute. Kokia 
aš laiminga, kad turiu progą parašyti jums 
šį laišką Kai rusai okupavo Lietuvą darėsi 
baisi pekla. Žmonės buvo žudomi be jokio 
teismo, moterys buvo rusų kareivių prie
vartaujamos, o vaikai palikti Dievo valiai 
be tėvų. Per laimę, mes kažkaip ištrūkom į 
Lenkiją, kur gyvenimas yra truputį geres
nis. Ten apsistojom mažame namelyje ant 
ūkelio. Kadangi šis laiškas eina pas jus per 
Raudonąjį Kryžių, aš rašau jums teisybę. 
Bet mano sekantis laiškas per paprastą 
paštą bus trumpas ir šifruotas, nes juos visus 
patikrina komunistų valdininkai. Taigi, 
mano brangieji, būkit atsargūs ką jūs man 
rašysit, kad mes nepatektume į komunistų 
nemalonę. Aš iš jūsų tik noriu žinoti, ar 
esate gyvi ir sveiki ir nieko daugiau. Su 
meile, jūsų duktė ir sesuo Monika.”

“Dabar žinaą ką aš darysiu Aš važiuo
siu gyventi pas savo mylimą dukrelę Mo
niką,” - šluostydama savo ašaras bobutė 
tuoj padarė sprendimą.

“Bet kaip tu ten nuvažiuosi? Lenkijoje 
irgi šeimininkauja rusai. Ten mes negalim 
tavęs nugabentų” - išgirdau tėvą abejojant

“Jeigu Raudonasis Kryžius galėjo at
vežti mums jos laišką, aš esu tikra, kad jie 
man padės grįžti pas Moniką," - užtikrino 
mus bobutė.

“Nežinau.. Tikrai nežinau, ar tu sakai 
teisybę... O iš ko tu ten gyvensi?” - tėvas 
nesiliovė abejojęs.

“Nesirūpink. Monika yra mano duktė 
ir jeigu ji gali išgyventi su šeima, išgyvensiu 
ir aš,” - nepasidavė ji jam.

Nežiūrint įvairių sunkumų iš valdinin
kijos pusės, su Raudonojo Kryžiaus pagal
ba atėjo diena, kai ji galėjo išvažiuoti į 
Lenkiją. Tai mūsų šeimai buvo labai liūdnas 
momentas, ypač mano mamai, kuri buvo 
prie jos prisirišus.

Mes visi verkėm ją apsikabinę, kol 
Raudonojo Kryžiaus šoferis pasodino ją į 
jeep’ą, pažadėdamas mums ją gerai prižiū
rėti, kol ji pasieks savo dukrą Lenkijoje.

Dabar jau visiems buvo aišku, kad DP 
pasilikdami Vokietijoje neturėjo jokios 
ateities. Mes pradėjom daugiau nerimauti, 
kai galimybė emigruoti į Australiją pasi
darė reali, nes nežinojom, ar mūsų šeima 
patenkins Australijos komisijos reikala
vimus.. Užpildėm įvairiausius prašymo 
lakštas, pasirašėm viską kas bebuvo pa
kišta po nosim, net ne visada suprasdami, 
kas ten buvo, kad tik patenkintume ko
misijos valdininkus.

Belaukiant, kol Australijos komisija 

patikrins mūsų dokumentus, iš Amerikoje 
gyvenančio mamos pusbrolio atėjo didžiu
lis vokas. Jo viduje buvo iškvietimas mūsų 
šeimai į Ameriką

“To mums ir betrūko. Pirmiausia mūsų 
niekas nenorėjo, o dabar galim pasirinkti 
tarp dviejų kraštų,” - juokavo tėvas, džiaug
damasis.

“Nėra ko tau čia juoktis... Man atrodo, 
kad mums būtų daug geriau pasinaudoti 
tuo pakvietimu ir emigruoti į Ameriką,” - 
sutramdė jį mama.

“Gal ir tavo teisybė... Bei..” - dar nebai
gus jam sakyti mama vėl užšoko jam už 
akių.

“Esu tikra, kad mano pusbrolis Čika
goje padės mums įsikurti. Tbn nereikės 
gyventi tarp svetimų, kaip tam ‘negirdėtam’ 
krašte. Niekas iš tikrųjų nežino, kokie yra 
tie australų žmonės ir jų kraštas.”

“Bet, mama, aš noriu važiuoti į Aus
traliją.”

“Ale, tu ne visada gali daryti ką tu nori”
“Bei tėti,” - aš kreipiausi į tėvą
“TU esi tik vaikas ir klausyk mamos,”- 

jis pritarė jai. Ne kartą girdėjau tėvus kal
bant, ir net barantis, į kurį kraštą mums 
būtų geriau emigruoti. Jie svarstė įvairias 
įsikūrimo galimybes abiejuose kraštuose, 
negalėdami apsispręsti. Neužilgo buvom 
pašaukti ateiti į Australijos komisijos ištai
gą, kur mus pasitiko valdininkas.

“Prašau čia atsisėsti,” - pakvietė, pri
traukdamas mums kėdes.

“Patikrinę jūsų šeimos prašymą nu
tarėm, kad jūsų aštuoniolikmetė duktė yra 
pilnai darbinga moteris. Taigi jūsų šeima 
patenkina imigracijos reikalavimus.

(Bus daugiau)
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Šis tas iš švietimo ir meno akiračių
Gautomis žiniomis iš Švietimo ir moks

lo ministerijos, pasitvirtino jau anksčiau 
sklandę gandai, kad viceministre, Ameri
kos lietuvaitė, Vaiva Vėbraitė išvyko namo 
j JAV Jos vieton yra paskirtas buvęs Utenos 
švietimo skyriaus vedėjas APuodžiukas.

L R Seimas priėmė naują aukštojo 
mokslo įstatymą. Jame numatyta, kad 2002 
metais visi pirmo kurso studentai mokės 
už. mokslą 1 000 litų nuo pirmo iki pasku
tinio kurso. Manau, kad nepasiturintys 
gabūs studentai, kuriems pritrūko kiek 
taškų valstybinei stipendijai gauti, vargu ar 
galės tęsti mokslą universitete. Ar ne
galėtumėm bendrom jėgom įsteigti bent 
vieną stipendiją ir padėti nepasiturinčiam, 
bet gabiam studentui/ei susimokėti už 
mokslą universitete? Būtų labai malonu 
išgirsti tautiečių nuomonę apie tokį 
projektą. Gal atsirastų norinčių projek
tą įvykdyti Lietuvoje? Tūriu šiek tiek pa
tyrimo šiuo klausimu ir galėtumėm pazon
duoti galimybes.

Užsienio kalbų abitūros egzaminai, Ly.

buv. “A”<ir “B” lygio vidurinių mokyklų 
12 klasės egzaminai atkeliami atgal į 
gimnazijas ir vid. mokyklas. Stojant į uni
versitetą kalbų egzaminų laikyti nebereikės.

Kaip minėjau 2001 m. skaitytoje paskai
toje apie pozityvius poslinkius švietime, 
2001 metai buvo paskelbti kalbų metais 
Europoje. Per tą laiką daug kas buvo nu
veikta Lietuvoje. Toliau cituoju iš Švieti
mo ir mokslo ministerijos gautų žinių: 
"Dvi darbo grupės rengia "Kalbų mokymo 
strategiją Lietuvoje”ir "European Languages 
Portfolio”. Labai tikimės, kad galėsim šiek 
tiek pagerinti kalbų mokymą. Gal vietoj 
sustiprinto mokymo, kurio jau nebėra, ga
lėsim skatinti dalykų dėstymą užsienio kalba, 
arba dvikalbį mokymą. Dvikalbio mokymo 
eksperimentas jau prasidėjo rusų ir lenkų 
dėstoma kalba mokyklose, kurbandomemo- 
kyti atskirus dalykus lietuvių kalba. Tačiau 
lietuvių mokyklose dvikalbis (lietuvių-anglų) 
mokymas nedera su mokyklų optimizavimo 
planais, kur numatyta atskirti vidurinę mo
kyklą (11 ir 12 klases) nuo pagrindinės de-

Tautiečių žiniai
Norėdami padėti buvusiam I-os Lietuvių Sargybos Kuopos Nr. 4204 kariui Klemensui 

Širviui, buvusieji kuopos kariai ir kiti geros valios žmonės Adelaidėje įsteigėme šalpos 
būrelį. Klemenso Širvio tėvą ir du brolius sušaudė, o jis pasitraukė į Vakarus. Ten įstojo 
į I-ą Sargybos Kuopą. Vėliau jis buvo užverbuotas į amerikiečių žvalgybą ir parašiutu 
nuleistas į Lietuvą, kur įsijungė į partizanų gretas. Tačiau vėliau buvo išduotas ir sunkiai 
sužeistas pateko į sovietų kalėjimą, o po to ištremtas į Mordovijos lagerius.

PO 18-os metų grįžęs iš tremties, KL Širvys sunkiai susirgo ir negali vaikščioti bei 
savimi apsirūpinti. Jį prižiūri svetimi žmonės. Lietuvos Genocido centras jam nepripažįsta 
partizano statuso ir todėl jis negauna atitinkamos materialinės paramos.

Kviečiame Australijos lietuvius prisidėti prie šio šalpas būrelio pinigine auka. Aukas 
siųsti: V. Patupui, 161 Pėnfold Rd., Stonyfell, SA, arba A Merūnui 1/34 Richardson 
Ave., Glenelg North, SA 5045, arba į “Talkos” sąsk. Nr. 8154 Adelaide Humanitarian 
Aid Committee. A. Meninas

Gerb. SBS Radijo lietuviškų laidų klausytojai
Melboumo SBS Radijo Valdyba pakvietė įvairių bendruomenių radijo laidų rengėjus, 

jų tarpe ir lietuvių radijo laidas, prisidėti prie bendro Viktorijos valstijos Radijo ir 
Tblevizijos vajaus finansiškai sušelpti tradicinį

Melboumo Royal Childrens Hospital GOOD FRIDAY APPEAL
Š.m. antradienį, kovo 26 d. Sydnėjaus ir Melboumo SBS Radijo laidų klausytojai 

girdės gyvai transliuojamą lietuvišką laidą, skirtą šiam vajui
Kviečiu Jus, mieli klausytojai, palankiai atkreipti dėmesį į šį vajų ir, kiek leidžia Jūsų 

ištekliai, prisidėti prie šios gražios mūsų visuomenės veiklos. Mūsų dosnumas parodys, 
kad lietuviai ne tik klausosi savo laidų, bet ir maloniai prisideda prie visuomenės 
susipratimo. Paulius Jokūbaitis

SBS lietuviškų radijo laidų Melbourne vedėjas

Padėka
Dėkojame visiems, prisidėjusioms prie Užgavėnių kaukių parodos-popietės 

suruošimo: pristatytų kaukių autoriams, vertinimo komisijos nariams - A 
Vaičaičiui, R. Lipšienei, J. Šimkienei. “Ubagėms” - B. Prašmutaitei, B. 
Staugaitienei, R. Statkuvienei. “Čigonėms” - D. Lynikienei, M. Šidlauskienei. 
“Giltinei” - A.Žilinskienei. Kanapiniui - P. Kviecinskui. Lašininiui - Ž. 
Strazdauskui. “Ožiui” - A Sadauskui, muzikantams - E. Amašiui, R. Skeiviui, 
N. Zdanienei, blynų kepėjoms - H. Statkuvienei, K. Baškytei, V. Karazijaitei, 
pyragų kepėjoms - D. Didžienei, V. Petraitienei, T. Pošiūnienei, V. Vaitiekūnienei, 
A Volkienei. Už popietės nuotraukas - Z. Augaičiui, už bilietų atspausdinimą - 
kredito draugijai “Talka”, už visokeriopą pagalbą - M. Kozlovskiui, už pinigines 
aukas - V. Bosikiui ($5), V. Vaitiekūnienei ($10), N. ir A Kairaičiams ($20). 
Nuoširdus ačiū. Už dosnią piniginę auką taip pat esame dėkingos J. Mičiulienei.

Melbourne Entuziastės 

šimtmetės mokyklos. Užsienio kalbos dar vis 
turi priešininkų, kurie titano, kad užsienio 
Kama, ypač anglų kenkia gimtajai kalbai. Yra 
parengtas naujas švietimo įstatymas, kuria
me įrašyta, kad anglų kalba turi būti pirmoji 
užsienio kalba, o vokiečių ir prancūzų - tik 
antroji užsienio kalba. Si nuostata susilaukė 
aštrios kritikos ir, tikriausiai, bus išbraukta. 
Pasipriešino vokiečių prancūzų, Kanados 
ambasados, universitetų ir mokyklų pran
cūzų ir vokiečių kalbų dėstytojai. ”

Ar toks priešinimasis užsienio kalbų 
mokymuisi ir teigimas, kad anglų kalba 
kenkia gimtosios kalbos mokėjimui, yra 
optimalus?

Ar tokia mąstysena nėra atgyventa XXI 
amžiuje? Klausimas?

* * *
“Krantų” žurnale, 2001 rugpjūčio mėn. 

Nr. 101 tilpo straipsnis apie skulptoriaus 
Antano Mončio muziejuje įvykusią jo dar
bų parodą 80-mt metų jubiliejui atšvęsti. 
(Antano jau nebėra mūsų tarpe, aut.) 
Straipsnis net aštuonių puslapių, gausiai 
iliustruotas, bet jame pasigendam rim
tesnio skulptoriaus kūrybos įvertinimo. 
Pats įdomiausias jo sūnaus Jean-Christoph 
tėvo apibūdinimas: "Antanas Mončys yra 
didžiausias žemaitis iš visų lietuvių. 1944 
metais jis buvo priverstas palikti savo šei-

mą, savo namus, savo kraštą, savo šalį... 
Tačiau tik 1989 metais jis vėl grįžo į savo 
žemę, į Žemaitiją... Nepamiršdamas Lietu
vos, to gilaus lietuviškumo, kuris niekada 
neapleido ir kuris glūdi jo kūryboje, jis' sa
kydavo: "Lietuva mane apšlifavo, o Paryžius 
mane nupoliravo". Būnant tarp šių dviejų 
krypčių - Lietuvos ir Prancūzijos - jam pasi
sekė išlaikyti jų tarpusavio sąveiką”.

Atrodo, kad neužilgo bus atgabenta į 
Vilnių Antano Mončio kūrybinio palikimo 
paroda. Tikiuosi, kad tada atsiras meno 
kritikų, kurie tinkamai įvertins šio Euro
pos masto skulptoriaus vertingą įnašą j 
Lietuvos kultūros lobyną.

* * *
Labai pagiriančiai muzikos kritikas 

Vladas Zalatorius “Lietuvos ryte” komen
tavo kompozitorių J. Brahms, A Berg ir 
B. Bartok veikalų koncertą Vilniaus 
Filharmonijoje, kuriame grojo Pavelas 
Bormanas (smuikas), Algirdas Budrys 
(klarnetas) ir Petras Geniušas (forte- 
pionas).

"... Meistriškumas - tai ženklino beveik 
kiekvieną muzikavimo akimirką, taktą, net 
atskirą gaidą. ”

Tbrime kuo didžiuotis Lietuvoje!

Isolda Požclaitė - Davis AM

Padėka
Mūsų brangiai motinai ir močiutei a.a. Marytei Švedienei mirus, 

dėkojame visiems mūsų bičiuliams ir pažįstamiems, kurie išreiškė mums užuojautą 
asmeniškai, žodžiu ir raštu.

Ypač dėkojame Antanui Kramiliui ir Kęstui Protui už jautrias giesmes 
bažnyčioje ir dr. Algiui Kabailai už širdingus atsisveikinimo žodžius krematoriume.

Ačiū visiems, kurie dalyvavo Velionės laidotuvėse, palydint ją į amžinybę. Mums 
liks neužmirštamas tas draugų ir pažįstamų nuoširdumas, kurio sulaukėme mūsų 
didelio liūdesio valandą.

Sūnus Vytas, 
dukra Nijolė su šeimomis

A+A Valerijai Sangailaitei-Stankevirienei
mirus, broliui Juozui ir visiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir 

kartu liūdime.
Gold Coast lietuviai

Ilgamečiui “Neringos” nariui, mielam
Vladui Šneideriui

mirus, gilią užuojautą reiškiame seserims Vandai ir Marijonai Lietuvoje 
bei Julijai Melbourne.

SL pensininkų klubas “Neringa”

Mims a.a. Rasai Vaitiekū
naitei-Ramanauskienei, 

vietoj gėlių jos atminimui pagerbti, per 
Socialinės Globos Moterų Draugiją Mel
bourne, Lietuvos vaikų pagalbai aukojo:

PO $50 - G.V. Bladzevičiai, J.J. Žal- 
kauskai, Linas Žalkauskas; M.PŠiaučiūnai 
(Tasmanija);

$40 - Z. Prašmutaitė;
Po $30 - A Butkutė, TV. Pošiūnai;

Po $25 - V Billson, D. Vaitiekūnas, V. 
Didelis, L.Ray, R.Zemdegs ir V.Barkienė

Po $20 - K. Didelytė, I. O’Dwyer, AG. 
Kaladė, R. Samsonas, Vaičiuliu šeima, AG. 
Karazija, D.Lynikas, AS. Muceniekai, A 
Kairaitis, B. Staugaitienė, E. Dainutienė;

Po $15 - Mačiulaičių šeima;
Po $10 - V. Juškienė, M. Sazenienė, P 

Bimba, B. Prašmutaitė, J. Dagienė.
Po $5 - R. Umbražiūnienė, P Šaulys.

Keičiasi Lietuvos miestų kodai
2002 m sausį ir vasarį buvo pakeisti kai kurie Lietuvos tarpmiestinio ryšio kodai 
“Lietuvos telekomas” įvedė naujus kodus (žiūr. lentelę), bet iki 2002 m. gegužės 1 d.

galios dar ir senieji kodai

Miestas Senasis kodas Naujasis kodas Miestas Senasis kodas Naujasis kodas
rajonas rajonas

Biržai 220 450 Pasvalys 271 451
Elektrėnai 238 528 Rokiškis 278 458
Jonava 219 349 Šakiai 247 345
Kaišiadorys 256 346 Šilutė 241 441
Kaunas 27 37 Tauragė 246 446
Kėdainiai .257 347 Trakai 238 528
Kupiškis 231 459 Ukmergė 211 340
Marijampolė 243 343 Vilkaviškis 242 342
Panevėžys 25 45 Vilnius 22(2XXXXX) 5(21XXXXX)

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

$20 - P ir D. Jokūbaitis ($65)
a.a. Rasos VaiUekūnaitės-

Ramanauskienės atminimui:
$25 - B. Prašmutaitė ($350)
$20 - A ir J. Šimkai ($585)
a.a. prel. dr. Prano Dauk

nio atminimui:
$200 - Geelongo Apylinkės Valdyba
$25 - B. Prašmutaitė ($375), L. Bun-_

garda ($430)
$20 - A ir J. Šimkai ($605)
a.a. žmonos Salomėjos at

minimui:
$25 - L. Bungarda ($455)
Geelongo Apyl. Valdybos aukos ALF, 

a.a. mirusiems bendruomenės nariams:
$25 - E. Arenienei
$25 - P.R. Mačiuliui
a.a. Salomėjos Bungardie-

nės atminimui:
$20 - J.ir M. Manikauskai ($740)
Valdybos vardu dėkoju už aukas.

Audrius Balbata
AL Fondo iždininkas
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Sekmadienį, balandžio 14 <L, 2 vai. po pietų Bankstowno Lietuvių 

Klube 

ko nebuvo

Visą popietį — tik juokai!
>Anttietai, satgrcs h muzikiniai intarpai 

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

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

— ...... .........J)
ALB Adelaidės Apylinkės 

visuotinis metinis 
susirinkimas

Susirinkimas šaukiamas sekmadienį, 
balandžio 21d., 130 vai. p. p. Lietuvių 
Namuose, Norwood.

DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas. Tylos minutė.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Bakų skaičiavimo komisijos rinkimas.
4. Praėjusių metų susirinkimo protokolo 
priėmimas.
5. Apylinkės Valdybos narių pranešimai:

a. Pirmininkės
b. Iždininkės
c. Radijo Komiteto
d. Kontrolės Komisijos

6. Pasisakymai dėl pranešimų
7. Apylinkės Valdybos rinkimai
8. Radijo Komiteto rinkimai
9. Organizacijų atstovų trumpi pranešimai
10. Pasisakymai del pranešimų - klausimai 
ir pasiūlymai
11. Apylinkės Valdybos rinkimų rezultatų 
paskelbimas
12. Susirinkimo uždarymas. Tautos Himnas 

Po susirinkimo kavutė.
ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

Sydnėjaus “Aušros” tuntas 
kv’e^’a visus * Atvelykį!

+ - Sydnėjaus “Aušros” įimtas kviečia visus skautus, jų šeimas,
J draugus ir prijaučiančius j šių metų ATVELYKI, kuris vyks 

sekmadienį, balandžio 7 d. 11 vai. iš ryto, Lane Cove National 
Park, Lindfield (IDoura picnic area). Geriau naudoti Bridge 
įėjimą. Yra kur pastatyti mašinas prie kelio nemokamai, arba 

galima įvažiuoti į parką (kaina $6.00).
Vyčiai organizuoja BBQ, kur bus parduodamas maistas ir gėrimai vaikams bei 

suaugusiems. Vaikai gaus ’’hot dog” ir gėrimą veltui.
Atvažiuos Velykų Bobutė, ridcnsim margučius, bus margučių lizdai, bus išrinkti 

gražiausi margučiai. Taip pat bus žaidimai vaikams ir suaugusiems.
Atsivežkite margučių ridenimui ir dėjimui į lizdus. Dėl patogumo atsivcžkite picnic 

blanket ir kėdes.
Jeigu tą dieną lytų, prašau paskambinti Dainai Šliteiytci iki 8. 30 vai. lyto.
TeL: 9498 2571. Pasimatysime Atvelykyje! Budėdama,

Daina Šliterytė, “Aušros” tunto tuntininkė

Sydnėjaus “Aušros” tunto “Pietų Kryžiaus” stovykla!
Sydnėjaus “Aušros” tuntas kviečia visus skautus ir jų šeimas į “Pietų Kryžiaus” stovyklą. 
Prasideda: sekmadienį, balandžio 21 dM 4 vai. p.p. (Ne anksčiau kaip 4 vai, prašau.) 
Baigiasi: ketvirtadienį, balandžio 25 d., 12 vaL
Kur Kariong stovyklavietėje, Woy Woy Rd., Kariong.
Kaina: $60 - visai stovyklai, vienam žmogui $20 - viena diena.
Norinčius dalyvauti prašau pranešti Kristinai Rupšienei (tel. 963112 38) arba Bclindai 

Homas (teL 9948 58 45). Norime suplanuoti gyvenvietes ir užsiėmimus iš anksto. Jei 
turite klausimų arba reikia paaiškinimo, kaip pasiekti Kariong stovyklavietę, prašau 
paskambinti Kristinai ar Belinda! Iki pasimatymo stovykloje!

Daina Šliterytė, “Aušros” tunto tuntininkė

Ieško giminių: Bill Getson iš JAV ieško savo giminių Australijoje. Jis 
mano, kad į Australiją kadaise atvyko Gečionis, Gechonis, Geczonis ar Getchonis. Galbūt 
vardu Jonas. Jis labai norėtų ką nors išgirsti apie jį arba jo vaikus. Užklausėjo adresas:

Bill Getson, 11926 Rosetrec PI. S., Seminole, FL 33772-5705, USA.

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

Sydnėjaus Lietuvių Klubas kVlBCia visus narius ir jų svečius 
lankytis savo Klube.
DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vai.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai.
Uždarytas tik antradieniais.
Sekmadieniais nuo 3 va! iki 4 va! po pietų rodomi lietuviški filmai

Naujai atsidariusi virtuvė ‘Pas Aldoną” dirba

♦ penktadieniais nuo
♦ šeštadieniais nuo
♦ sekmadieniais nuo
Kviečiame visus lankytis ir ragauti naujos ir energingos virėjos - 
Aldonos patiekalus.

6.00 iki 9.00 va! (vakaro)
12.30
12.30

iki
iki

8.00 vai.
6.00 vai.

Sydnėjaus Lietuvių Klubas ieško naujų Baro darbuotojų. 
Jeigu esate energingas, turite laiko ir noro dirbti mūsų Klube, 
prašome kreiptis j Alį Migų tel.: 9630 3636, mobilus 0402 046 664.

Jeigu kas turite ir galite paaukoti ar parduoti atliekamą bulvių 
tarkavimo mašinų, skambinkite Lolitai Kalėdienei 
teL: 9708 1414 arba mobiliu: 0402 909 875 - Klubas bus labai dėkingas.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Melbourne Lietuvių Klubas praneša, kad šeštadienį, kovo 30 d, 
ir Velykų dieną, kaip jau nuo seno įprasta, Klubas bus uždarytas.

MLK Valdyba

Siuntiniai į Lietuvą iš Melbourno
Mclboumo 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 šio! dėsime visas pastangas, kad siuntiniai 
pasiektų gavėjus laimingai, bet atsakomybės neprisiimame. Draugija kartu paruoš 
siuntimų daugiavaikėms šeimoms. Kas turi atliekamų rūbų ir avalynės gerame 
stovyje, ypač vaikams, prašome pristatyti į lietuvių Namus.

Melbourno LKM Drauguos Valdyba

Atvyksta misionierius iš Afrikos
Trečiadienį, kovo 27 d., 1220 vai. į Sydnėjų atskrenda misionierius kun. Hermanas 

Šulcas. Sekmadienį, kovo 31 d., įprastu laiku svečias laikys šv. Velykų mišias. Po mišių 
Lietuvių Klube bus pietūs, kuriuose dalyvaus ir svečias.

Pageidaujantys dalyvauti pietuose, prašomi pranešti Danutei Ankienei tel: 98712524 
arba Antanui Kramiliui tel: 9727 3131.

Balandžio 1 d. (antrą Velykų dieną) parapijiečiai kviečiami atvykti į St Joachim’s 
bažnyčią, Lidcombe, kur nuo 1030 vai. galėsite prieiti išpažinties. Po išpažinčių seks 
pamokslas ir šv. Mišios. Praneša l*arapijos Komitetas

Knygos pristatymas
“Kryžiaus kelias aplink Lietuvą”- 
tai Lietuvos Valstybinės literatūrinės premi
jos laureatės, gydytojos reanimatologės Biru
tės 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 organizacija! kurioje darbuo
jasi gyd. Birutė Žemaitytė.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti.
Rengėjai

AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY
Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 

Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga
Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: RO. Box 550, Banks town, NSW 1885. 
Tel.: (02) 9790 2319, Faksas: (02) 9790 3233, E-mail: mpastoge@bigpond.com

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

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

leidėjų nuomone
Prenumerata metams $55. Užsienyje oro paštu - S130.00. N.Zelandijoje oro paštu $105.00. 

Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokant!
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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