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Artėjant Vasario Šešiolikatajai
Iškilios lietuvių tautos šventės - Vasario 16-osios proga, nuoširdžiai 

sveikiname visus Australijos lietuvius!
Šios šventės reikšmė mums yra neįkainuojama ir dabar, kai kovų polėkį, tikėjimą 

ir entuziazmą už Tėvynės Nepriklausomybę keičia Lietuvos integravimasis į Europos 
Sąjungą ir Šiaurės Atlanto Organizaciją - NATO. Vasario 16-osios aktas - Lietuvos 
Tarybos dokumentas - padėjo nepriklausomybės pamatus, kurie tapo lietuvių 
politinės vienybės simboliu. Juo pasitikėdami mes, lietuviai, gyvenantys Australijoje, 
ištikimai vykdome amžinąją "Tėvynės labui!” misiją. Nuoširdi veikla, remiant 
lietuvius Lietuvoje, ir yra tikra Tėvynės meilės išraiška, kuri neturi jokio materialaus 
įvertinimo apart lietuviško "ačiū”. Išlaikydami ir puoselėdami tautinius lobius 
mes. Australijos lietuviai, prisidedame prie Lietuvos vardo ir jos vietos įtvirtinimo 
tarp kitų pasaulio demokratinių valstybių. Mūsų kasdieniniai darbai ir maldos vien 
tik stiprina ir aukština lietuvių tautą, skleidžia žinias apie Lietuvos politinius, 
ekonominius, mokslinius ir kultūrinius pasiekimus visame žemyne. Džiaugiamės į 
Australijos Lietuvių Bendruomenę aktyviai įsijungusia jaunąja karta bei naujai 
atvykusiais lietuviais. Mūsų draugiškas darbas ir vieningas požiūris lai visuomet 
pateisins Lietuvos senolių viltis ir akylai saugos brangų žodį LIETUVA.

Mieli, lietuviai! Linkime Jums daug gražių, prasmingų ir laimingų dienų.
Su džiugesiu širdyse pajuskime Vasario 16-osios, visos mūsų Tautos šventę.

Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdyba

Naujoji ALB Krašto Valdyba

Reisgys Lietuvos įvykių apžvalga

Garbinamas Antanas Sniečkus
Šeštadienį, sausio 25 d. Mokslų akade

mijos rūmuose, Vilniuje buvo surengtas 
oficialus vieno iš lietuvių tautos geftocido 
organizatorių Antano Sniečkaus 100-ųjų 
gimimo metinių minėjimas - po konferenci
jos priedanga “Tauta, epocha, asmenybė”. 
Minėjimo organizatorius - Lietuvos socialis
tų partija.

Daugelis pranešėjų, tarp jų - prof. Povi
las Gylys, Seimo narys Julius Veselka, do
centas Dobilas Kirvelis, pasisakė už “objek
tyvų istorijos vertinimą”, iškeldami, neva, 
teigiamus A. Sniečkaus darbus, kaip Trakų 
pilies atstatymą, miestų lietuviškumo išlai
kymą. Jie visiškai nepaminėjo, kad Antanas 
Sniečkus sovietmečiu buvo NKVD Lietuvos 
saugumo departamento direktorius - lietu
vių tautos genocido organizatorius. Jo nuro
dymu tūkstančiai žmonių buvo tremiami į 
Sibirą ir žudomi. Nuo Lietuvos okupacijos 
1940 m. iki mirties (1947m.) vadovavo oku
puotos Lietuvos komunistų partijos Centro 
komitetui. Prieš tai - Nepriklausomoje Lietu
voje dirbo pogrindyje - Komintemo veikloje.

Politinių kalinių , tremtinių ir rezistencijos 
dalyvių organizacijų nariai aktyviai dalyva
vo demonstracijoje prieš šį renginį. Plakatai 
su taikliais užrašais nusakė tikrąjį A Snieč
kaus veidą:. “Sniečkus - lietuvių tautos bu
delis”, “Sniečkus - Lietuvos valstybės duob
kasys”, “Mokslų akademija - nusikaltėlių 
priedanga”.

Prezidento Valdo Adamkaus 
pasipiktinimas

Pirmadienį, sausio 27 d. Prezidentas 
\hldas Adamkus išreiškė per Lietuvos radiją 
savo nuostabą tokiu renginiu. Jis buvo su
krėstas tarp minėjimo rengėjų ir dalyvių 
išvydęs valdančiosios Socialdemokratų 
partijos atstovus. “Pabrėžiu: oficialus mi
nėjimas. Buvau sukrėstas, kai tarp minėjimo 
rengėjų ir dalyvių pamačiau valdančiosios 
partijos - socialdemokratų atstovus”, - sakė 
jis. Prezidentas priminė, kad A. Sniečkus. 
NKVD skyriaus - Lietuvos saugumo depar

tamento direktorius. 1940 m. pasirašė Lie
tuvos partijų, tarp jų ir socialdemokratų 
vadovų likvidavimo planą. “Ir būsiu 
kategoriškas. A.Sniečkus, kaip Maskvos 
statytinis, vadovavo Lietuvos valstybės ir 
visuomenės griovimui, vadovavo represijoms 
prieš lietuvių tautą, organizavo pirmuosius 
Lietuvos žmonių trėmimus. Tūkstančiai Lie
tuvos žmonių žuvo ištremti į Sibirą, arba 
įkalinti A.Sniečkaus nurodymu ”, - pabrėžė 
Prezidentas. Pasak jo, jeigu mes esame save 
gerbianti tauta ir jeigu esame civilizuota 
valstybė, negalime šitos tiesos užmiršti ar jos 
iškreipti. “Mes negalime toleruoti mėginimų 
perrašyti Lietuvos istoriją, pateisinti jos 
okupaciją ir tautos genocido vykdytojus. Mes 
negalime leisti ištrinti ribos tarp nusikaltė
lių ir jų aukų. Tai labai svarbu mūsų tautos 
ir valstybės ateičiai”, - atkreipė dėmesį 
V. Adamkus ir pridūrė, jog labai norėtų, kad 
visi Lietuvos žmonės tai atsimintų.

Paksas žada vakarietišką gerovę
Naujai išrinktasis Lietuvos Respublikos 

Prezidentas Rolandas Paksas savo interviu 
“Reuters” žinių agentūrai pareiškė: “Mano 
tikslas yra atgaivinti žmonių vilti ir tikėji
mą, kad būdama ES šeimos narė, Lietuva 
gaus tokį pat gerą gyvenimą, kokį mes 
matome kitose vakarų demokratinėse 
valstybėse

R.Paksas nieko nepasakė, kaip tai bus 
daroma ar pasiekiama, tik, kad “gaus”. Gerai 
žinoma, jog parama iš Europos Sąjungos 
ateina, bet tik už tokį projektą, kuris Lietu
vos ūkį pagerina ir priartina prie ES stan
dartų, kad Lietuvos ūkis ateityje galėtų 
sėkmingai konkuruoti su senomis ES narė
mis. Apie tai nė žodžio. Vyriausias Lietuvos 
derybininkas su ES dėl Lietuvos stojimo į ES 
yra ne kartą pareiškęs, jog išsiderėti pinigai 
yra paskirti specifiniams tikslams - įsipa
reigojimams reformuoti Lietuvos ūkį, per
tvarkyti Lietuvos ekonomiką. Pinigai duoda
mi už padarytą darbą.

R. Paksas taip pat pažymėjo, jog artėjant
Nukelta į 2 psL

ALB Krašto Valdyba. Pirmoje eilėje iš kairės: dr. Liuda Apinytė-Popenhagen (vicepir
mininkė). Lolita Kalėda (pirmininkė), Daina Šliterytė (sekretorė). Antroje eilėje iš kairės: 
Vincas Bakaitis (specialių projektų vadovas). Arminas Sepok. Iždininkas). • «-

Lietuva žada prisidėti prie karinės operacijos
Lietuva yra pasirengusi įnešti savo 

indėlį į tarptautinę karinę operaciją prieš 
Saddam Hussein režimą Irake, jeigu ji būtų 
vykdoma. Tai vasario 3 d. patvirtino LR 
premjeras Algirdas Brazauskas.., Tai, ką 
mes dabar darome Afganistane - medici
nos pagalba, aprūpinimas - štai tokiose 
srityse mes pasiruošę, kaip ir kitos valsty
bės, dalyvauti “, - sakė jis.

Apie 40 Lietuvos specialiųjų pajėgų ka
rių dabar dalyvauja tarptautinėje antitero- 
ristinėje operacijoje „Tvirta laisvė“ („Endu
ring Freedom“) Afganistane, ten dirbo Lie
tuvos karo medikai.

Premjeras Algirdas Brazauskas drauge 
pridūrė, kad Lietuvos niekas neklausia, ar 
pradėti karą Irake, ar ne. „Sprendimąpriims 
tos valstybės, kurios turi įgaliojimus“, -

Rinkimų vajui buvo paklota milijonai litų
Antrajame Prezidento rinkimų rate dėl 

Lietuvos vadovo posto besivaržiusių Ro
lando Pakso bei Valdo Adamkaus rinkimų 
štabai teigia reklamai per televiziją, radiją 
bei laikraščiuose išleidę 2 - 2.5 mln. litų.

V. Adamkaus rinkimų štabo vadovė Ona 
Vblungevičiūtė „Verslo žinioms“ sakė, kad. 
preliminariais duomenimis, reklamai žinia- 
sklaidos priemonėse buvo išleista beveik 2 
mln. litų. Iš šių pinigų televizijai teko 1.38 
mln. litų, radijui - apie 106 000 litų, spaudai 
- apie 354 000 litų, o lauko reklamai buvo 
išleista apie 118 000 litų.

Išankstiniais V. Adamkaus štabo duome
nimis, jo rinkimų kampanijos biudžetas 
sudarė apie 3 mln. litų. Du trečdalius šios 
sumos paaukojo privatūs asmenys, dau
giausia - JAV lietuvių sambūriai.

R.Pakso įgaliotasis asmuo Robertas 

sakė jis. primindamas, kad JAV valstybės 
sekretorius Colin Powell vasario 5 d. prista
tys Jungtinių Tautų Saugumo Tary bai Ame
rikos žvalgybos surinktus įrodymus apie 
Irako turimus masinio naikinimo ginklus.

Šią savaitę Prezidentas Valdas Adamkus 
pareiškė, kad Lietuva remia visas įmanomas 
taikos su Iraku paieškas, tačiau, prasidėjus 
karinei operacijai, yra pasirengusi suteikti 
savo pagalbą. „Šiandien kova su terorizmu 
iš tiesų nėra tik JAV ir jos sąjungininkų 
problema. Tai — uždavinys, su kuriuo susi
duria visos šalys“, - kalbėjo jis.

Užsienio reikalų ministerija irgi pareiš
kė, jog Lietuva remia JAV formuojamą 
tarptautinę koaliciją prieš dabartinį Irako 
režimą.

BNS

Noreika, tvarkęs rinkimų kampanijos finan
sus. teigė kad reklamai kandidatas, prelimi
nariais duomenimis, išleido apie 2.5 mln. 
litų, o visas kampanijos biudžetas viršijo 3.3 
mln. litų.Tuo tarpu reklamos monitoringo 
tyrimus atliekančios agentūros „SIC Gallup 
Media“ duomenimis, skaičiuojant nomina
liomis kainomis, į kurias neįskaičiuojamos 
nuolaidos, R.Paksas išlaidomis VAdamkų 
lenkia 2.3 karto. Į šią sumą agentūra ne
įskaičiavo užsakomųjų dokumentinių filmų 
apie R.Paksą bei keturis kartus rodytos 
V. Adamkaus kalbos, kurios rodymas galėjo 
atsieiti 110 000 litų.

Galutines rinkimų kampanijos finan
savimo ataskaitas VAdamkus ir R.Paksas 
vyriausiajai rinkimų komisijai turi pateikti 
iki vasario 5 dienos.
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♦ Rinkiminės kampanijos įkarštyje,- sau
sio 27 d. Kambodijos min. pirm. Hun Sen 
ragino kaimyninio Tailando gaminių boiko
tą. Ši kalba bei vienos radijo stoties •sklei-

: džiami gandai, būk tai Tailandas norįs pa
grobti Angkor-Vat šventyklą, privedė prie 
riaušių kambodijos sostinėje Phnom Penh. 
Sausio 29 d. policijos nesulaikyta minia įsi
veržė į Tailando ambasadą, degino tailan
diečių krautuves mieste. Tailando vyriau
sybė kariniais transporto lėktuvais evakavo 
išsigelbėjusius ambasados tarnautojus ir 
apie 700 savo piliečių bei turistų iš Kam
bodijos. Kambodijos vyriausybė atsiprašė ir 
pažadėjo padengti padarytą žalą.
♦ Sausio 28 d. Izraelio min. pirm. Ariel 
Šaron vadovaujama Likud partija laimėjo 
parlamento rinkimus, beveik padvigubin
dama atstovų skaičių (turės 36 vietas iš 
120). Visgi į valdančią koaliciją Šaron turės 
kviestis kraštutinių religinių įsitikinimų 
partnerius, nes rinkimus pralaimėję dar- 
biečiai bei kitos nuosaikios partijos nesu
tinka įeiti į jo vyriausybę.
♦ Sausio 29 d. italų policija suėmė 28 pa
kistaniečius Neapolyje, išardydama teroristų 
židinį. Pas suimtuosius rasta daug sprogs
tamos medžiagos, smulkūs žemėlapiai su 
pažymėtais taikiniais, pogrindinių organi
zacijų adresai. Taikinių tarpe - dvi NATO 
bazės, bei vizitui į Neapolį atvykstantis 
D.Britanijos gen. štabo viršininkas admiro
las Boyce.
♦ Sausio 31d. pakeliui iš Sydney į Woll
ongong greit važiavęs elektrinis traukinys 
nuėjo nuo bėgių kelio vingyje ir atsitrenkė 
į stačias smėlakmenio uolas. Žuvo traukinio 
mašinistas ir 6 keleiviai, virš 40 sužeistų.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta is 1 psl. ,
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„-Stojimui į NATO ir ES^Sliąi naudingiausia 

būtų, jeigu valdančioji socialdemokratų ir 
socialliberalų koalicija valdytų iki visuoti
nių rinkimų, numatytų 2004 metų pabaigoje.

Naujasis Prezidentas sukritikavo ES
žemės ūkio kvotas ir pabrėžė, jog jo noras 
pakeisti Ignalinos atominės elektrinės su
sitarimą nėra oponavimas narystei ES, tačiau 
atspindi ilgalaikius planus derėtis su Briu
seliu Pasigyrė, jog naujausiais visuomenės 
apklausos duomenimis, visuomenės parama 
narystei ES po rinkimų išaugo iki 68%. 
Pažadėjo padaryti viską, kad užtikrintų tei
giamą rezultatą gegužės mėnesio referendu
me dėl Lietuvos stojimo į ES.

Petras Auštrevičius asmeniškai 
bendraus su žmonėmis

Lietuvos vyriausias derybininkas su 
Europos Sąjunga nori pats pristatyti žmo
nėms susitarimus dėl Lietuvos narystės 
Europos Sąjungoje (ES). "Žinodami, kad 
stojimas į ES rūpi kiekvienam Lietuvos 
žmogui, sieksime aplankyti kuo daugiau 
Lietuvos miestų ir kaimelių bei asmeniškai
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Katastrofos priežastis dar neišaiškinta.
♦ Vasario 1 d. Zimbabvėje, apie 150 km. 
į pietų rytus nuo Viktorijos krioklių, kelei
vinis traukinys susidūrė su prekiniu trauki
niu ir užsidegė. Žuvo bent 42 žmonės, daug 
sužeistų. Zimbabvės respublika išgyvena 
politinę ir ekonominę krizę, prezidentui 
Robertui Mugabe be kompensacijos jėga 
nusavinant baltųjų valdytus ūkius.
♦ Vasario 1 d. tragiškai žuvo 7 astronau
tai. kai erdvės raketa “Columbia”, po 16 
dienų orbitoje, užsidegė ir subyrėjo 16 mi
nučių prieš nusileidžiant Kennedy Space 
Centre Floridoje.

“Columbia” buvo pati seniausia grįžta
moji erdvės raketa NASA laivyne. Ji žuvo 
atlikdama 28-tą erdvių skrydį. Ekspertų 
spėjimu, raketa buvo sužalota jai kylant, kai 
pagalbinės raketos atlauža ją šiek tiek užka
bino ir sugadino plokšteles, saugančias ją 
nuo įkaitimo besileidžiant. Subyrėdama 
“Columbia” skrido 2012 km./val. greičiu 64 
km. aukštyje. Jos skeveldros išsibarstė išil
gai Texas valstijos. NASA sustabdė visus 
grįžtamuosius raketų skrydžius, kol nepa
aiškės “Columbia” žuvimo priežastis. Ti
kimasi. kad rusų erdvės raketa galės sugrą
žinti į žemę tris tarptautinėje erdvės stotyje 
pasilikusius astronautus, kurie normaliai 
turėtų iš ten grįžti kovo mėnesį.

Nežiūrint į “Columbia” katastrofą. JAV 
tęsia diplomatinį spaudimą prieš Iraką. 
Aštuonios Europos valstybės oficialiu raš
tu išreiškė solidarumą su JAV (D.Britanija, 
Ispanija, Italija, Portugalija, Lenkija, Ven
grija, Danija ir Čekija). Australija siunčia 
papildomas karo aviacijos pajėgas į Persų 
įlankos sritį. □ 

su vietos gyventojais aptarti su naryste ES 
susijusi lis klausimus“, - teigė PAuštrevičius.

Sausio 28 d. jis susitiko su Alytaus rajo
no. miesto bei apskrities vadovais ir jų ad
ministracijomis, verslininkais bei žiniasklai- 
da. Kaimuose vyko pašnekesiai “Aš ir mano 
ūkis”. Susirinkimuose buvo pristatyti ne tik 
euroderybi ninku rezultatai, bet ir aptariamas 
pasirengimas referendumui dėl narystės ES.

Salės, lomose vyko susirinkimai buvo 
pilnutėlės. Susigrūdę žmonės piktinosi, kad 
toks svarbus susirinkimas yra surengtas per 
mažoje salėje. Sutiko ir pats PAuštrevičius: 
"Tokie susirinkimai mums labai naudingi, nes 
Vilniuje sėdime tarsi pilyje ”. Į susirinkimus 
su vyriausiu derybininku atėjusius žmones 
labai domino konkretūs, jų gyvenimui svar
būs klausimai: tiesioginės išmokos, kokia bus 
elektros kaina, kada bus uždaryta Ignalinos 
elektrinės jėgainė. "Mes norime sužinoti, kaip 
gyvensime [stoję į ES” ir tai alytiškiai norėjo 
sužinoti iš pirmųjų lūpų. Vasario mėnesį tokie 
susitikimai vyks Klaipėdoje ir Visagine.

Šį pusmetį ESąjungai pirmininkauja 
Graikija, tad balandžio 16 d. Atėnuose šalys- 

kandidatės pasirašys stojimo 
į ES sutartį. Pilnateisėmis 
ES narėmis jos taps 2004 m 
gegužės 1 d
Seimas priėmė žemės 
pardavimo įstatymo 

pataisas
Sausio 23 d. Seimas pri

ėmė 47-tojo Konstitucijos 
straipsnio pataisą. Iki šiol 
Konstitucijos 47-tas straips
nis draudė svetimšaliams ir 
juridiniams asmenims - 
bendrovėms savo nuosavy
bėn įsigyti žemės ūkiui 
paskirtos žemės. Norint įsi
jungti į Europos Sąjungą, 
neatsižvelgiant į žemdirbių 
protestus, Seimas turėjo

Žydų praeities atkūrimas
(BNS, ELTA) Išrinktasis Prezidentas 

Rolandas Paksas susitikime su Amerikos 
žydų komiteto Tarptautinių Reikalų Depar
tamento direktoriumi rabinu Andrew Baker 
užtikrino rerniąs istorinio teisingumo atkū
rimą žydų atžvilgiu, įskaitant ir išlikusio 
nekilnojamojo turto grąžinimą. Taip pat 
buvo kalbėta apie istorinio žydų kvartalo 
Vilniuje atstatymą.

Vėliau vykusiame Andrew Baker susi
tikime su premjeru Algirdu Brazausku taip 
pat buvo kalbėta apie žydų bendruomeni
nio turto grąžinimą. Pasak Vyriausybės 
pranešimo spaudai, šiuo metu yra sudari
nėjamas grąžintino turto sąrašas. Praneši
me pažymima, kad šis darbas yra labai su
dėtingas, nes daugelis archyvinių doku
mentų yra sunaikinti Antrojo pasaulinio 
karo metais. Algirdas Brazauskas pažadėjo 
Andrew Baker, jog Vyriausybė bendra
darbiaus su Tarptautiniu komitetu tiksli
nant grąžintino turto sąrašą. Įvertinus grą
žintino turto apimtį, Vyriausybė siūlys 
Seimui apsispręsti dėl nuosavybės teisių į 
išlikusį žydų bendruomeninį nekilnojamą 
turtą atkūrimo.

Lietuva ne tik sprendžia restitucijos 
klausimą, bet ir siekia atkurti Vilniuje žydų 
kultūros paminklus ar jų fragmentus. Jau 
šią vasarą Vilniuje šalia Mėsinių gatvės 
turėtų būti atidarytas pirmasis atstatyto 
žydų kvartalo fragmentas. Vėliau planuoja
ma imtis statybų priešais Prancūzijos am
basadą tarp Šv. Jono ir Švarco gatvių.

Mažėja turistų į Lietuvą?
2002 metais, palyginti su 2001-aisiais, 

Lietuvą aplankė 4.7% mažiau užsieniečių. 
2002 metais į Lietuvą abyko 3 999 400 
užsieniečių.

Daugiausiai lankytojų buvo iš kaimy
ninių šalių: Rusijos (29.3%), Latvijos (28.7 
%), Baltarusijos (16.2%), Lenkijos (7.6 %). 
Palyginti su 2001 m., padaugėjo svečių iš 
Lenkijos (10.7%), Vokietijos (2.8%), Švedi
jos (1.4%) ir Baltarusijos (0.9%), bet suma
žėjo iš Latvijos (14.5%), Suomijos (2.0 %) 

tokią pataisą padaryti. Už šį eurointegracinį 
teisės aktą balsavo 116 Seimo narių, 4 prieš 
ir 4 susilaikė.

Derybose su ES Lietuva yra išsiderėjusi 
septynių metų pereinamąjį laikotarpį. Tokiu 
būdu, užsieniečiai žemės ūkiui skirtą žemę 
galės įsigyti tik už septynerių metų.

Lietuvos valstybės skola
Visa Lietuvos valstybės skola per 2002 

metus išaugo 260 min. litų. Gruodžio pabai
goje ji buvo 13.163 mlrd. litų, arba 26.3 % 
prognozuojamo bendrojo vidaus produkto 
(BVP).

Užsienio skola per metus sumažėjo 678 
min. litų ir gruodžio pabaigoje siekė 9.178 
mlrd. litų, arba 69.7% visos valstybės skolos.

Tiesioginiai valstybės įsipareigojimai 
(prisiimti valstybės vardu) per metus išaugo 
644 min. litų iki 11.368 mlrd. litų (86.4% 
visos skolos). Netiesioginiai (valstybės 
garantijos) - sumažėjo 384 min. litų iki 1.796 
mlrd. (13.6% visos skolos).

Gruodžio pabaigoje:
Ilgalaikė paskola -12.451 mlrd. litų arba 

94.6 % visos paskolos. Trumpalaikė paskola 
- 712.4 min. litų arba 5.4 % visos pakolos.
Ar Lietuva efektingai kontroliuoja 

savo sienas?
Dienraštis “Lietuvos žinios” savo sausio 

31 d. No. 25 (10454) publikacijoje: “Naujos 
tranzito tvarkos išvakarėse - spaudimas 
Lietuvai” rašoma: "Vakarį Vilniųneojicialaus 
vizito derėtis dėl Kaliningrado tranzito do
kumentų atvyko Rusijos prezidento specialu
sis atstovas Kaliningrado sričiai Dimitrij 
Rogozin. Likus vos porai dienų iki vasario 
1-mosios, kai turėtų įsigalioti nauja tranzito 
tvarka, Rusija rodo nepasitenkinimą ir

Dar vėliau, sukaupus lėšų iš komerci
nės veiklos šiuose kvartaluose, būtų imtasi 
trečiojo kvartalo (su sovietmečiu sunaikin
ta Didžiąja sinagoga centre) statybos tarp 
Stiklių ir Vokiečių gatvių. Vilnius prieš 
Antrąjį pasaulinį karą garsėjo kaip vienas 
reikšmingiausių Europoje jidiš kultūros 
centrų.

Žydų bendruomenė Vilniaus Senamies
tyje per šimtmečius suformavo kelis kvar
talus, kur klestėjo amatai, religiniai centrai. 
Antrojo pasaulinio karo metais, vokiečių 
okupacijos metų žydų šimtmečiais sukaup
tos materialinės ir kultūros vertybės buvo 
išgrobstytos, dalis pastatų - sugriauti.

Žydų istorinio geto statiniai buvo nai
kinami ir sovietmečiu. Penktojo dešimtme
čio pabaigoje buvo sugriauta viena di
džiausių Europoje Vilniaus Didžioji sina
goga. Jos vietoje sovietmečiu pastatytas 
vaikų darželis. Dabar kai kurių sugriautų 
žydų paveldo pastatų vietose Vilniaus 
senamiestyje yra tušti plotai.

Rabinas Andrew Baker pabrėžė, kad yra 
svarbu Vilniuje atkurti buvusią žydų gyve
nimo dvasią, tai yra, tam tikrus žydų gy
venimo elementus. Pavyzdžiui, turėtų būti 
atstatyti kai kurie tikri senamiesčio pasta
tų fragmentai. Tuomet Vilnius būtų įtrauk
tas į tarptautinius turistinius maršrutus 
kaip žydų kultūros centras. Šį miesto požy
mį turi Praha, Varšuva, Krokuva, ir tai pri
traukia daugiau turistų, mokslininkų, me
nininkų ir jaunimo. □ 

ir Rusijos (0.9%).
2002 m. gruodį į Lietuvą atvyko 15.3% 

mažiau užsieniečių nei 2001 m. tuo pačiu 
metu. 2002 m. gruodį, palyginti su 2001 
m. gruodžiu, sumažėjo lankytojų iš Rusi
jos (20.1%), Vokietijos (19.7%), Latvijos 
(17.0 %), Baltarusijos (13.3%) ir Lenkijos 
(13.2%).

2002 m. užsienyje pabuvojo 3 583 900 Lie
tuvos gyventojų. Tai 5.7% daugiau nei per
nai per tą patį laikotarpį. NK naujienos 

reiklauja ją supaprastinti
Lietuva buvo pasiruošusi ir pranešusi 

Rusijai bei ES, kad nuo š.m. vasario 1 d. bus 
įvesta nauja tranzito per Lietuvos teritoriją 
tvarka, vykstant į ir iš okupuotos Karaliau
čiaus srities. Lietuva nuo vasario 1 dienos 
turėjo nebepriimti kai kurių Rusijos asmens 
pažymėjimų, tarp jų ir karinių bilietų.

Toliau “L.ž.” rašo: "Pasuose žymų ne
bus”. “Vis dėlto vienas klausimas abiejų ša
lių pareigūnų suderintas - tai sienos kirti
mo žymos. Pasak Brazausko, iš pradžių siū
lyta dėti spaudus Rusijos piliečių vidaus 
pasuose, tačiau vėliau nuspręsta pasirinkti 
vadinamuosius pareiškimus, tai yra tam tik
rus lapelius, kuriuose ir bus dedamos žymos. 
Juos Rusijos piliečiai turėtų gauti pirkdami 
bilietus geležinkelio stotyse. Pareiškime bū
tų nurodomi pagrindiniai duomenys apie 
sieną kertantį asmenį ”.

“Lietuvos žinios” išvardina ir būtinus 
dokumentus: "Pagal numatytą tvarką į Lie
tuvos teritoriją Rusijos piliečiai galės pa
tekti tik turėdami vieną iš šių dokumentų: 
Rusijos diplomatinį, tarnybinį arba užsienio 
pasą; užsienio pasą su Sovietų Sąjungos 
simbolika, esant atžymai apie Rusijos pilie
tybę; Rusijos vidaus pasą su Sovietų Sąjungos 
simbolika, esant atžymai apie Rusijos pilie
tybę; jūrininko pasą arba specialų grįžimo 
liudijimą, išduodamą kariškiams ir jūreiviams 
bei asmenims, pametusiems dokumentus”.

“L.ž.” taip pat pastebi, jog Rusijos D. 
Rogozin ir ABrazauskas žurnalistams kartu 
pasirodė tik prieš susitikimą. Po susitikimo 
pasirodė tik min. pirm. ABrazauskas.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGTIC biuleteniais.
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“Poezija, vynas ir džiazas”
Šitaip gundančiais žodžiais Sydnėjaus 

Lietuvių Klubo Bibliotekos Bičiulių Būrelis 
apibūdino savo vėliausią popietę (šeštadie
nį, sausio 25 dieną). Žinoma, rengėjų moty
vas buvo solidesnis nei reklamuota, tad ir 
vynas bei džiazas neišklydo iš nuosaikumo 
rėmų. Kitaip sakant, vyravo poezija - ir bū
tent ne čionykštė poetinio žodžio tradicija, 
kuri keletą dešimtmečių stiprokai atspindėjo 
išeiviškuosius jausmus, bet kaip tik tenykš
tė, irgi lietuviška poezija, tačiau gimusi 
daugmaž dabarties Lietuvoje, kitokiose 
sąlygose, išsireiškianti kitokiomis formomis 
ir kalbanti apie kitokius dalykus.

Popietės svečiai taip pat iškart pasijuto 
kitaip. Vietoj eilėmis sustatytų kėdžių - kė
dės prie staliukų, ant jų taurės raudono vy
no ir švelniai bohemiška užkanda. Kaip pre
liudas, o vėliau ir intarpai - žodžiams ir teks
tams atitinkamai parinkta šiuolaikinė muzi
ka, neįkyraus džiazo kūriniai. Svečius pasvei
kino Pajauta Daukutė-Pullinen, o pirminį 
popietės įvadą suteikė Almio Jūragio senten
cijos apie poetą, žmogų ir žodį, kurias tarsi 
pravesdami tarpusavio pokalbį perdavė 
busimieji skaitovai. Ir paskutiniu sakiniu 
nuskambėjo Justino Marcinkevičiaus mes
ta mintis “Ieškokime poeto savyje”.

Dabartinės Lietuvos poeziją pristatė 
daugeliui mūsų jau pažįstamas Lietuvos 
scenos bei radijo darbuotojas Aurelijus 
Šliavas (ir kaip gaila, kad kartu su kolega 
Antanu Zakarausku jis netrukus grįžta 
Lietuvon). Priminęs poeto esminę laisvę, 
Aurelijus pabrėžė, kad dabartinės Lietuvos 
poeziją reiktų vadinti ne tiek “šiuolaikine”, 
kiek tiesiog “šiandienine”, nes poetai gy
vena nuolatinės įvykių kaitos sūkuryje - 
juk dingus praeities ideologinei prievolei, 
šiandien Lietuvon veržiasi įvairiaspalvės 
įtakos, atsiveria “Europa”. Kasdienine pras
me, poeto gyvenimas pasunkėjo, mažesni 
yra ir poezijos rinkinių tiražai, tačiau kū
rybinio veržlumo visgi daug - tai liudija 
tradiciniais tapę “poezijos pavasariai ir ru
denys”. Išeiviai pastebės, kad dabartinėje 
Lietuvos poezijoje mažai yra likę roman
tizmo, praeities ir “gelsvų kasų”. Bet jei joje 
ieškosi temų - dėmesin įstrigs laikinumas 
kaip pojūtis ir kaip problema.

Aurelijaus pristatytosios ištraukos re
prezentavo plačią dabartinės Lietuvos poetų 
bei poečių skalę. Tai, alfabetiškai, Romu
aldas Apanavičius, Tomas Butkus, Darius 
Jakuliavičius, Laura Kalinauskaitė, Stasė 
Lygutaitė, Birutė Marcinkevičiūtė, Aidas 
Marčėnas, Marcelijus Martinaitis, Aldona 
Puišytė, Rimvydas Stankevičius, Jonas 
Strielkūnas, Judita Vaičiūnaitė. Svečiams 
klausytojams pasitvirtino Aurelijaus įspė-

Šv. Kalėdų Mišios Geelonge
Nuo apsigyvenimo Geelonge praslinko 

daugiau kaip penkiasdešimt metų. Dauguma 
mūsų taurių lietuvių iškeliavo į amžino poilsio 
vietą, kiti vis dar palaiko lietuviškas tradicijas, 
atsivežtas iš tėvynės Lietuvos. Prie Kūčių 
stalo susirenka visa šeima, laužo kalėdaičius, 
pasimeldžia, laikosi tą dieną pasninko ir 
vakarieniauja 12-kos patiekalų maistu be 
mėsos. Tuo tarpu per Adventą kun. Egidijus 
Amašius aplankė tikinčiųjų šeimas ir ligo
nius, atveždamas komuniją ir kalėdaičius 
Kūčių stalui. Tas gražus lietuviškas paprotys 
daugumos buvo sutiktas su malonumu ir 
vaišingumu.

Šv. Kalėdų rytą lietuviškos pamaldos bu
vo atlaikytos šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. 
Jas laikė Melbourne lietuvių klebonas Egi
dijus Amašius.

Galingai giedant “Sveikas, Jėzau, gimu- 
. sis”, bažnyčios maršalka Juozas Gailius su 

palyda įnešė kryžių. Prisimenant mūsų

Aurelijus Šliavas. Nuotr. Lolitos Kalėdos

jimas: čia aidėjo kiti kūrybiniai motyvai, 
kita eilėdara, kita egzistencinė nuotaika - 
taigi, skirtinga minties bei žodžio tėkmė, 
kuri išeivijai (bent senesniajai) šiek tiek ne
įprasta. Išties ją net perduoti tenka kitaip, 
nes, sakysim, jei vienokiai motyvacijai tinka 
patoso deklamacija, tai kitokia motyvacija 
verčiau derinasi su ramumu bei refleksija.

Kaip visada. Bibliotekos Bičiulių Būre
liui. atrodo, nėra sunku surasti talkininkų. 
Ir šį kartą skaitovų būrys buvo gausokas. 
Savo gabumų nepagailėjo, vėlgi alfabetiš
kai, Algis Bučinskas, Marina Cox. Irena 
Dudaitienė, Eglė Gailiūnaitė, Viktoras Rat
kevičius ir Kastytis Stašionis. Muzikiniais 
intarpais bei garsu apskritai, kaip jau pri
prasta, rūpinosi Kęstas Ankus.

Būrelio vardu padėkos žodį tarė Bib
liotekos vedėja Jadvyga Burokienė. Šiltu 
žodžiu ji prisiminė visus, kurie prisidėjo ren
giant šią popietę, bet ypatingai - talentin
gąjį programos pravedėją Aurelijų Šliavą. 
Kartu lyg atsisveikindama, ji jam įteikė 
knygą apie Sydnėjų, kad “šio miesto nepa
mirštų ir grįžęs Lietuvon”. Reikia pridurti, 
kad šio literatūrinio renginio spiritus mo- 
vens vėl buvo sumanioji Dana Skorulienė.

Gan gausiai susirinkę popietės dalyviai 
savo ruožtu buvo dėkingi Bibliotekos 
Bičiulių Būreliui, konkrečiau, tarpusavyje 
šauniai sutariančioms knygos bei kūry bos 
mylėtojoms, kurios jau kelinti metai džiu
gina platų sydnėjiškių ratą. Tokių renginių 
apgalvotas naujoviškumas bei pristatymas 
palieka malonų įspūdį. Kiek teko girdėti, 
sekanti Būrelio popietė bus skirta laureato 
Almio Jūragio pagerbimui, ir ji įvyks kovo 
pabaigoje. Vytautas Doniela

organizacijas, skaitymus atliko ilgametė choro 
“Viltis” dainininkė Stasė Lipšienė. Aukas at
nešė Geelongo tautinių šokių grupės “Ge
gutė” šokėjai ir sporto klubo “Vytis” sporti
ninkai: Lukas Liebich ir Dana Koszela, ke
liaujantys į Lietuvių Dienas Adelaidėje.

Pamokslą Kristaus gimimo šventei pasa
kė kun. Egidijus Amašius. Mišių metu 
dauguma priėmė šv. Komuniją, kurios metu 
girdėjome giesmes: “Gul šiandieną”, ‘Tyliąją 
naktį”, ir “Piemenėliams”. Ačiū Birutei 
Liebich už juosteles.

Po mišių išnešus kryžių į lauką prie 
bažnyčios, kunigas rado laiko parapijiečiams 
paspausti rankas ir palinkėti nuotaikingų 
švenčių, o vėliau išskubėjo į Melboumą 11 
vai. pamaldoms.

Nuostabiai gražu, kad mes su šeimomis 
ir svečiais apsilankome į lietuviškas pamaldas 
ir kartu atliekame savo krikščionišką pareigą.

, Juozas Gailius
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ALB Krašto Valdyba nuoširdžiai sveikina

Staliną Statkuvienę, 
apdovanotąAustralijos Ordino Medaliu (OAM) už nuo* 

Vv/7 Pe^nus Melbourno Lietuvių Bendruomenei.
x H / Džiaugiamės turėdami tokią energingą ir darbščią
\ W Bendruomenės narę, kuri savo pasišventimu, valia ir ilga-

mečiu darbu turtina Australijos lietuvių veiklą.
v ALB Krašto Valdyba, Sydney

(fZltll ^^VeiklHaHte mūsų Bendruomenės narę. 

Katalikių Moterų Draugijos ilgametę pirmininkę

alin ą S tatku vien ę
su garbingu ir užtarnautu apdovanojimu Australijos Dienos proga - Medal of 

the Order of Australia (0AM).
Mes džiaugiamės ir didžiuojamės Jumis kartu su visa Melbourno Lietuvių 

Bendruomene, nes Jūs viską sugebate, visur suspėjate, visiems padedate.
Iš širdies linkime stiprios sveikatos, neišblėstančios energijos ir tegul sėkmė 

visada lydi Jūsų veiklą.
ALB Melbourno Apylinkės Valdyba

Mūsų nepakeičiamą ilgametę pirmininkę

Staliną Statkuvienę
sveikiname su Australijos valdžios pripažinimu jos didžiulio įnašo į 

Melbourno Lietuvių Bendruomenės veiklą ir paskiriant jai Australijos Ordino 
Medalį.

Didžiuojamės, džiaugiamės, mylime.
Melbourno Lietuvių Katalikių Moterų Draugija

Dar apie Sodybą
Štai ir vėl turiu malonių žinučių apie mūsų 

“Sodybą”. Pas mus atsikėlė gyventi Onutė iš 
Wollongong. Maloni moteris ir puiki so
dininkė. Sveikiname ir džiaugiamės nauja 
sodybiete. Negaliu nepaminėti mūsų naujo 
draugo ir darbštaus talkininko ‘vvollongon- 
gįečio’ Gary. Jis visada mielai mums padeda. 
Manau, Vytautas ir David nieko prieš turė
dami pagalbos iš dar vienos poros stiprių 
vyriškų rankų. Jų darbų krūvis turėtų kiek 
sumažėti. O to darbo “Sodyboje” vis atsiran
da. Nori gražiai gyventi, reikia aplinką pri
žiūrėti. Tad, kol dar turime jėgų, tai inves
tuojame jų dalį į mūsų kampelio gražinimą. 
Tikimės, kad maloniai nustebinsime naujai 
atsikeliančius gyventi tautiečius ir Suther
land Shire Council sodų tvarkymo komisijos 
narius. O gal 2003 metais ir vėl gausime pa
gyrimą? Ta mūsų “Sodyba” išskirtinai puiki. 
Apie tai byloja atsiliepimai iš mus aplankan
čių svečių iš arti ir iš toli. Žemiau cituoju 
neseniai “Sodyboje” viešėjusios marijampo- 
lietės Kalbų mokymo centro direktorės Re
ginos Vosylienės nuomonę apie mus:

“Šių metų pradžioje turėjau progą ap
lankyti Australiją ir paviešėti gražioje Lietu
vių Sodyboje Engadine. Norėčiau padėkoti 
Sydney Lietuvių Moterų Socialinės Globos 
Draugijos Valdybai ir narėms, kurios man 
leido pažinti šį nuostabų lietuvišką kampe
lį taip toli nuo tėvynės Lietuvos.

Turiu prisipažinti, kad esu sujaudinta ir 
nustebinta savo tautiečių pasiekimais Aus
tralijoje. Įsteigti tokią gyvenvietę yra puiki 
mintis, duodanti galimybę vyresnio amžiaus 
lietuviams be rūpesčių praleisti gyvenimo 
rudenį savųjų tarpe ir puoselėti savo kalbą, 
tradicijas ir kultūrą.

Prisiminsiu sodybiečius, su kuriais teko 
pabendrauti ir skoningai įrengtoje seklyčio
je, ir puikiai sutvarkytoje aplinkoje. Jų nuo
širdumas ir prielankumas mane giliai su
jaudino. Ačiū, Jums visiems ir mane pakvie
tusiai kolegei Isoldai!”

* * *
Taip pat norėčiau atkreipti tautiečių 

dėmesį, kurie šiais metais važiuoja į “Dainų 
Šventę” Lietuvon, kad nuo birželio pusės iki 
pirmųjų liepos mėnesio dienų įvyks “Opera

Sodybos viešnia Regina Vosylienė.

Around the Baltic” festivaliai. Operų sezonas 
prasideda kaimyninėje Latvijos sostinėje 
Rygoje, o paskui vyks Estijoje, Suomijoje ir 
Švedijoje.

Mane ką tik pasiekė naujausia poeto 
Justino Marcinkevičiaus poezijos rinktinė. 
“Dienos Drobulė”. Nedidelio formato 100 
puslapių knyga skoningai apipavidalinta 
grafiko Romo Granto. Dar nespėjau įsigilinti 
į eilėraščius, tad pacituosiu juos apibū
dinančius autoriaus žodžius: “Šioje knygoje 
nėra svaiginančių metaforų. Yra ironijos, 
gal net sarkazmo ir absurdo. Nes toks 
gyvenimas. Ką ir besakytum apie jį - vis tiek 
jis yra gyvenimas. ”

Jaunoji Renata Šcrelytė, mums žinoma 
kaip autorė sukūrusi “Balandų ratas”, išleido 
jau ir kitą prozinį veikalą “Ledynmečio 
žvaigždės”. Anot “Vfeido” apžvalgininkės 
Dalios Jazukevičiūtės interviu su Šerelyte, 
autorė pareiškė: “Pusė mano romano “Le
dynmečio žvaigždės” vykstą kaime, pusė 
mieste. Kai kas šako - du atskiri kūriniai, 
bet tai netiesa. Galiu.pasigirti, kad solidi 
vokiečių leidykla išreiškė pageidavimą šią 
knygą versti į vokiečių kalbą. ” Reikėtų dar 
pastebėti, kad jos novelės jau yra išverstos į 
anglų, prancūzų, švedų, gruzinų ir lenkų 

• kalbas. ' . ' " ' Z .
Isolda Poželaitė-Davis AM
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Lietuva iš arti
Kur link kaimas?

Danutė M. Baltutienė
Tęsinys iš MP Nr. 4

Bedarbystės lygis kaime siekia 12-15%. 
Kaip surasti darbus šiems žemo išsilavini
mo ir alkoholio nualintiems žmonėms, yra 
sunki problema. Pailiustruosiu savo patir
timi. Valdžia ilgalaikių bedarbių įdarbi
nimui darbo biržoms skiria nemažai lėšų. 
Registruotas ūkininkas, pramonininkas ar 
seniūnija už šių bedarbių įdarbinimų gauna 
pusę darbininkui išmokėto atlyginimo. Pa
siūla tokių darbininkų atrodjlų didelė ant 
popieriaus, paklausa irgi didelė, bet kai rei
kia gauti darbininką, jų nėra. Praėjusią va
sarą aš tris mėnesius laukiau vyriškio ūkio 
darbams ir likau nesulaukusi. Pasirodo, kad 
Lietuvoje bedarbiu būti tiesiog apsimoka. 
Užsiregistravęs darbo biržoje, jis gali gauti 
valdžios paramą ir kartu užsidirbti priva
čiai. Pridėk prie to įvairias paramas daugia
vaikėm šeimoms arba vienišoms motinoms 
ir gaunasi tokia padėtis, kad už minimalų 
atlyginimą mažai kas ir tenori dirbti.

Ūkininkai priglaudžia daugumą kaimo 
bedarbių, bet daugelis jų nėra pastovūs 
darbininkai: protarpiais jie dirba, protar
piais girtuokliauja. Kitokių darbininkų 
kaime nėra. Ūkininkas turi su tuo susitai
kyti. Visi šiandien gerai žino, kad Lietuvos 
kaimas yra prasigėręs. Mano kaime - Smil
giuose, kur kadaise gyveno virš dvidešimt 
pasiturinčių ūkininkų - bajorų, šiandien 
gyvena įvairaus plauko perėjūnai. Tai vyrai, 
vengiantys mokėti alimentus seniai pa
mestiems vaikams. Tai vagišiai, trumpam

Teisėsaugai bus darbo
Lietuvos kriminaliniame pasaulyje jau 

seniai linksmuojama'keliolikbs žmonių nu
žudymu įtariamo Sigito Gaidjurgįo pavardė. 
Bet policijai pritrūkdavo įrodymų. Dabar 
paaiškėjo, kad norėdamas paslėpti savo 
nusikaltimų pėdsakus, jis iškasdavo ir kito
je vietoje paslėpdavo daugelio nužudytų sa
vo grupuotės narių kūnus. Daugiau kaip 
pusmetį kasinėję pareigūnai paprastai nie
ko nerasdavo. Tik visai neseniai, kai prabilo 
ištikimiausiu S.Gaidjurgio žmogumi laiky
tas Renatas Šadeikis, pavyko atkasti trijų 
nužudytųjų kūnus.

Policijos pareigūnai Sigito Gaidjurgio 
veikla ypač susidomėjo praėjusių metų 
pradžioje - iškart po to, kai prabilo Panevė
žio “tulpinių” gaujos lyderiai. Prokurorams 
jie papasakojo, kad kartu su S.Gaidjurgiu 
nužudė ir palaidojo kelis žmones. Tačiau kai 
pareigūnai nuvyko į “tulpinių” nurodytas 
kapavietes, jų laukė nusivylimas - atkasus 
duobes ten nieko nebuvo. Nustebo ir “tulpi- 
niai”. Jie niekaip negalėjo suprasti, kur din
go lavonai, kuriuos užkasė savo rankomis. 
Pareigūnai iš pradžių net pagalvojo, kad 
“tulpiniai” juos vedžioja už nosies.

Tik vėliau iš nusikaltėlių pasaulio buvo 
sužinota, kad niekuo nepasitikintis S.Gaid- 
jurgis pats kitur užkasdavo lavonus. Jau kitą 
dieną po žmogžudystės ar šiek tiek vėliau 
S.Gaidjurgis nuvažiuodavo prie nužudytojo 
kapavietės, vienas ją atkasdavo ir lavoną 
įmesdavo į automobilio bagažinę. Po to 
nužudytojo kūnas buvo vežamas į kitą vietą 
ir ten užkasamas. Nors S.Gaidjurgis tai slė
pė, tačiau jo artimiausios aplinkos žmonės 
viską žinojo - stipriai įkaušęs jis ne kartą 
apie tai yra prasitaręs. Tuomet dėl tokio per
dėto atsargumo daug kas šaipėsi ir S.Gaid
jurgį vadino paranoiku. Po to, kai iš nusikal
tėlių pasaulio buvo gauta slaptos informa
cijos, policijos operatyviniams darbuotojai 
pradėjo S.Gaidjurgį sekti.

Žinia, kad yra sekamas ir įtariamas sun
kiais nusikaltimais, S.Gaidjurgį pribloškė.
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grįžę iš kalėjimų ar darbo kolonijų. Už ke
turių km esančiame Keturakių kaime, vie
noje girtuoklių aptriušusioje pirkioje, gy
vena keturi benamiai. Darbo nė vienas ne
turi ir nepageidauja, bet degtinės visad tu
ri. Varganas valkata visada suras prieglobs
tį kaime. Čia tokia gyvenimo taisyklė. Ko
kioje nors palėpėje ar malkinėje visada at
siras nakvynei vieta, taip pat bulvių košės 
su spirgais ir pusbonkė degtinės.

Kartą vienoje ūkininkų konferencijoje 
kažkas paklausė Briuselio atstovo, kur dė
sime visus kaimo vargšus ir bedarbius Lie
tuvai prisijungus prie Europos? Visai abe
jingai E S viršininkas atsakė: “Kam jūs 
rūpinatės tais žmonėmis, jų pačių reika
las kaip jie pragyvens. ”

Neseniai išgirdau per radiją, kad Klai
pėdoje kitais metais įrengs šiukšlių per
dirbimo įmonę. Taigi, neliks vietos šimtams 
bomžų, kurie šiandien sąvartynus vadina 
savo namais. Taigi, Lietuvos nevykėliams 
užsidarys dar vienos pragyvenimo durys. 
Kur visi tie šimtai benamių dings? Vienas 
Dievas žino, nes ES nuostatuose, atrodo, 
nėra numatyta parama žmonėms, kurie 
nenori dirbti ar rūpintis savo pragyvenimu. 
Tačiau Lietuvoje tokių žmonių labai daug 
ir jiems kalbėti aforizmais, kad ne žuvis 
reikia dalinti, o meškerę žuviai pasigauti, 
neapsimoka, nes dešimtmečiais į gyvenimą 
žiūrėję per butelio dugną, retas kuris besu
geba meškerę nulaikyti.

Taigi, dabar vyksta istorinis kaimo išsi- 
valymas. Anksčiau tokie procesai vykdavo 
karo, bado ir maro metu. Šiandien nėra nei

Užsidaręs savo sodyboje netoli Kintų mies
telio (Šilutės r.) jis karštligiškai mąstė, ką 
daryti - bėgti į užsienį, slapstytis Lietuvoje 
ar pasiduoti. Apgalvojęs visus galimus 
variantus, S.Gaidjurgis pasirinko nelaisvę. 
“Visą gyvenimą Lietuvoje neprasislapsty- 
siu, o užsienyje gyventi nesinori guodėsi 
jis vienam draugui. Jis buvo įsitikinęs, kad 
prokurorams jo kaltės taip ir nepavyks įro
dyti - daugelio nužudytų žmonių kūnus jis 
buvo iškasęs ir nuvežęs į kitą vietą o beveik 
visi žmogžudysčių liudininkai ir bendrinin
kai jau seniai nebegyvi.

Vienintelis gyvas žmogus, žinojęs apie 
daugelį nusikaltimų, - jo asmens sargybinis 
ir reikalų patikėtinis R. Šadeikis. Jis daugiau 
kaip dešimt metų tarnavo S.Gaidjurgiui. 
Apie R. Šadeikio pasiaukojimą ir ištikimybę 
bosui net sklido legendos. Sargybinis kan
triai kęsdavo, kai S.Gaidjurgis nei iš šio, nei 
iš to jį apšaukdavo, valandų valandas tū
nodavo šaltyje pasislėpęs krūmuose, kol 
bosas baigdavo svarbų pokalbį. Tačiau S. 
Gaidjurgis nepasitikėjo net juo - buvo per
laidoti ir tie kūnai, kuriuos kartu su savo 
sargybiniu buvo užkasęs.

Dabar paaiškėjo, kad S.Gaidjurgis net 
sudarydavo sąrašus žmonių, kuriuos reikia 
nužudyti. Būsimų aukų sąrašas buvo kruopš
čiai surašomas į užrašų knygelę. Į šį sąrašą 
patekdavo ne tik jo priešai, bet ir geri drau
gai. “Pats žudydamas žmones, Sigis labai 
bijojo, kad toks pat likimas gali ištikti ir jį. 
Todėl kilus net menkiausiems įtarimams, kad 
jam gresia pavojus, nedvejodamas pašalin
davo net geriausią draugą", - sakė vienas 
S.Gaidjurgį gerai pažinojęs nusikalstamo 
pasaulio autoritetas. Gyvi liko tik tie, kurie 
nutarė laiku pasitraukti iš S.Gaidjurgio drau
gijos ir išvyko iš Lietuvos.

Į būsimų S.Gaidjurgio aukų sąrašą buvo 
patekęs net neišskiriamas jo draugas Arūnas 
Šiukšta. Būtent su šiuo žmogumi S.Gaidjur
gis kartu sukūrė nusikalstamą grupuotę, 
planavo ir įvykdė daug nusikaltimų. Tačiau 
vienu metu S.Gaidjurgiui pasirodė, kad

Nuotraukoje - Danutės Baltutienės namas Smilgiuose, Lietuvoje.

karo, nei bado. Šiandien gyvuoja tik vienas 
dėsnis, bet jis veikia efektyviai. Naminukė 
yra ir draugas, ir nuodai kaimo žmogui.

Pradėjau su klausimu, kur link kaimas? 
Laikas parodys, tačiau esminiai dėsniai aki
vaizdūs. Šiandien. Lietuvos bendras pro
duktas auga po 4.5% sparčiau negu JAV, 
parduotuvės perpildytos produktais, maši
nų skaičius kelia grėsmę dėl avarijų ke
liuose. Labai auga eksportas į užsienio 
kraštus, o kaimas vis merdi. Yra ūkininkų, 
kurie sugeba dirbti žemę, bet jų yra nedaug.

A. Šiukšta siekia perimti valdžią Klaipėdos 
nusikalstamame pasaulyje, ir buvo nutaręs 
jį pašalinti. Tačiau A.Šiukšta sužinojo apie 
tokius savo draugo ketinimus ir nedelsdamas 
išvyko iš Lietuvos. Dabar jau keleri metai 
vyriškis gyvena Maskvoje.

S.Gaidjurgis dar gerokai prieš areštą 
pasirinko būsimą gynybos taktiką - viską 
neigti ir tvirtinti, jog už bendradarbiavimą 
su policijos pareigūnais jį specialiai apkal
ba “tulpinių” lyderiai ar kiti nusikalstamo 
pasaulio atstovai. S.Gaidjurgis iš tiesų ben
dradarbiavo su kai kuriais pareigūnais, ku
riems suteikdavo vertingos informacijos apie 
Klaipėdos nusikaltėlius ir juos palaikančius 
teisėsaugininkus. Remiantis jo parodymais, 
buvo iškeltos kelios baudžiamosios bylos, 
pradėti pareigūnų tarnybiniai patikrinimai.

Pirmosiomis dienomis kalėjime S.Gaid
jurgis jautėsi visiškai ramus - buvo įsiti
kinęs, kad prokurorai jo kaltės neįrodys.

Tačiau prabilusio ir su prokurorais suti
kusio bendradarbiauti R. Šadeikio pasako
jimas tiesiog pribloškė net visko mačiusius 
pareigūnus. Paaiškėjo dar neregėti įvykdytų 
žmogžudysčių mastai - S.Gaidjurgis pats 
arba samdomų žudikų rankomis nušovė 
keliasdešimt žmonių. “Supratome, kad ši by
la bus gerokai įspūdingesnė už Panevėžio 
"tulpinių”, - sakė vienas teisėsaugos parei
gūnas. Žmogžudystės buvo organizuojamos 
ne tik Lietuvoje, bet ir Rusijoje bei Latvijoje. 
Yra buvę atvejų, kai S.Gaidjurgis neperlai
dodavo aukų palaikų, tačiau imdavosi kitos 
taktikos. Būdavo nužudomi jo užsakymus 
įvykdę samdomi žudikai ar nusikaltimų 
bendrininkai.

Pradėjęs bendradarbiauti su teisėsaugos 
pareigūnais, R. Šadeikis žemėlapyje nubraižė 
schemas, kur buvo palaidotos aukos. Prasi
dėjo naujos lavonų paieškos. Šalia Palangos 
bei kitose pajūrio vietose pareigūnai iškasė 
keliasdešimt duobių, tačiau taip nieko ir 
neaptiko. Informaciją suteikęs R.Šadeikis tik 
gūžčiojo pečiais - jis negalėjo numanyti, 
kad S.Gaidjurgis nepasitikėjo net ir juo.

Tačiau, kai pavyko gauti papildomos 
operatyvinės informacijos, lavonų paieškos 
buvo toliau tęsiamos. Lapkričio pradžioje 
buvo rasta viena kapavietė netoli Elektrėną 
o kiek vėliau - merginos ir vyro kūnai prie 
Palangos. Manoma, kad po šių radinių bus 
atskleista ir 1997 m. lapkričio pabaigoje 
nužudytos Klaipėdos policijos ekspertės 
S.Simonaitytės paslaptis.

Darbo sąlygos prie dabartinės valdžios 
jiems labai nepalankios. Su ES parama jų 
padėtis turėtų pagerėti, tačiau ne iš karto, 
nes šiandien jiems siūlomos nevienodos 
sąlygos. Ūkiai stambės, juos valdys išsila
vinę žmonės. Kas atsitiks su dviem trečda
liais dabartinių kaimo gyventojų, dar sunku 
prognozuoti. Stiprieji iš jų bus stambių 
ūkininkų įdarbinti, bet liks visa “prarastoji 
karta”, o jie - nei sėja, nei pjauna. Gaus ge
rasis Dievulis jais rūpintis, kaip tais dan
gaus paukšteliais. □

23 metų S.Simonaitytė buvo surasta 
negyva Klaipėdos rajone, Karklėje. Nušauta 
į kaktą mergina aptikta šalia medinių laip
telių, vedančių nuo kopos jūros link. Pasiro
do, S. Simonaitytei buvo lemtinga jos pažin
tis su S.Gaidjurgio bičiuliu iš Rygos. Pats 
S.Gaidjurgis šį savo bičiulį vadino Andre
jumi. Tik artimiausi S.Gaidjurgio aplinkos 
žmonės žinojo, kad Andrejus - garsiausias 
ir profesionaliausias samdomas žudikas Lat
vijoje. S.Simonaitytei Andrejus tvirtino esąs 
verslininkas.

1997 m. lapkritį Andrejus atvyko į Klai
pėdą ir pakvietė S.Simonaitytę susitikti. Pa
simatymas buvo paskirtas prie viešbučio 
“Viktorija”. S.Simonaitytė nenoromis ėjo į 
susitikimą - niūrus ir mažakalbis rygietis 
jai ne itin patiko. Prieš išeidama į susitikimą 
savo kambario draugei ji prasitarė, kad grei
čiausiai tai paskutinis jos pasimatymas su 
Andrejumi. Ji norėjo nutraukti santykius. 
Prie “Viktorijos” viešbučio S.Simonaitytę 
pasitikęs rygietis ją įkalbėjo nuvažiuoti prie 
jūros. Ten mergina atvirai pasakė nemylinti 
Andrejaus. Žudikas ranka iš nugaros apka
bino S.Simonaitytės kaklą ir stipriai trūkte
lėjo atgal. Nuo šio profesionalaus judesio 
lūžo sprandas, ir S. Simonaitytė akimirksniu 
mirė. Jau negyvai merginai Andrejus tiesiai 
į kaktą paleido kontrolinį šūvį, pasiėmė 
šovinio tūtelę ir išvažiavo.

Dėl šio nusikaltimo kilo didelis triukš
mas. Pareigūnai, apklausę S.Simonaitytės 
draugę, sužinojo, kad lemtingą vakarą poli
cininkė išėjo susitikti su rusakalbiu Latvijos 
piliečiu. Buvo pradėtos mįslingojo nužudy
tosios draugo paieškos. Supratęs, kad po
licija jau lipa Andrejui ant kulnų, S.Gaidjur
gis nutarė apsisaugoti ir atsikratyti savo 
bičiulio. Manoma, kad klaipėdiečio užsa
kymu Andrejus buvo nužudęs kelis žmones. 
S.Gaidjurgis puikiai suprato, kad. įkliuvęs į 
pareigūnų rankas, rygietis gali palūžti ir jį 
išduoti. S.Gaidjurgis paskambino Palangoje 
apsistojusiam savo draugui ir pakvietė jį 
susitikti. Andrejus atėjo į susitikimo vietą 
miesto pakraštyje su savo drauge - gražuole 
mergina iš Latvijos. Tačiau “gaidjurginių” 
rankos nesudrebėjo - buvo nužudyti abu. 
Žudikai lavonus įmetė į automobilio baga
žinę ir, nuvežę į iš anksto paruoštą duobę, 
užkasė.Po to visi egzekucijos dalyviai susi
rinko į vieną Klaipėdos užeigą ir atitinkamai 
pagerbė nužudytą draugą. Sigitas Gaidjurgis 
dabar turbūt atsidurs teisme. Pagal “L.r.”
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Mitas apie “šeimininką”
Lietuvoje kartais girdisi mintis, kad ilgametis sovietinės Lietuvos vadovas Antanas 

Motiejus Sniečkus - ką dar besakytum - buvęs “doras komunistas”, “geras šeimininkas”, 
tiesiog rūpestingas “draugas Matas”. Beveik prieš tris dešimtmečius išeivijos spaudo
je, “Akiračių” žurnale panašų įvaizdį siūlė buvęsjo augintinis dr. Aleksandras Štromas. 
Bet kritiškai prie šio mito grįžta dr. Arvydas Anušauskas, vienas iš Genocido centro 
(LGGRTC) vadovų. Artėjant Vasario Šešioliktosios minėjimui, dr. Anušauskas nurodo, 
jog Sniečkus kaip tik ir buvo Nepriklausomos Lietuvos idealų naikintojas. Red.

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO

Dr. Arvydas Anušauskas, Vilnius

Iš tikrųjų Antano Sniečkaus vardas 
mus lydėjo 33 metus ir su jo mirtimi baigėsi 
ištisa sovietinės Lietuvos epocha. Kaip ir 
buvo priimta bet kurioje komunistinėje 
valstybėje, bet kuris didelis ar mažas par
tinis vadovas savo rankose buvo sutelkęs 
visą administravimo galią.

Ir tuometinėje Lietuvoje viskas, kas bu
vo naikinama, griaunama, žalojama, tre
miama, draudžiama, išsaugoma ir pasiekia
ma, buvo siejama su pirmojo Maskvos ad
ministratoriaus vardu. Jam tinka visi apibū
dinimai - žymiausias kolaborantas ir nepri
klausomybės priešas, teroro katalizatorius 
ir genocido organizatorius, privačios nuo
savybės naikintojas ir lietuviško kaimo grio
vėjas, kolūkinio kaimo kūrėjas ir vienkie
mių naikintojas, Maskvos investicijų kauly
tojas ir sovietinės integracijos karštas ger
bėjas ir t.t. Tai vis Antanas Sniečkus. Ir nė 
vienojo bruožo ar darbo negalima ištraukti 
iš bendro konteksto.

Būdamas idėjinis bolševikas jis savo 
noru atsisakė Lietuvos Respublikos pilie
tybės ir dar likus keleriems metams iki 
Lietuvos okupacijos gavo sovietinį pasą. 
ASniečkus be jokio gailesčio atmesdavo bet 
kokius sentimentus, kurie jam galėjo truk
dyti išsilaikyti komunistų partijos viršuje.

Ar reikėjo trėmimais naikinti Lietuvos 
visuomenę, kartu naikinti svarbiausią Lie
tuvos nacionalinį turtą ir paskui rūpintis 
krašto plėtra (o iš esmės gilumine integra
cija į sovietinę ekonomiką) ir teroro gniauž
tų išvengusių, turėtos privačios nuosavy
bės netekusių gyventojų gerovės kėlimu. 
Prisitaikymas prie kintančių sąlygų buvo 
išskirtinis ASniečkaus bruožas: po karo su 
jo žinia nušluojama nuo žemės paviršiaus 
visa tai, kas galėjo priminti buvusią nepri
klausomą Lietuvos valstybę, bet prabėgus 
dviem dešimtmečiams skiriamos lėšos 
Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės pavel
do simboliui - Trakų piliai atstatyti.

ASniečkus turėjo tris veidus, kurie kei
tė vienas kitą. 1940-1953 m. buvo stalininio 
kietumo ir griežtumo bolševiko veidas. 
ASniečkaus parašai yra visuose dokumen
tuose, kurie buvo susiję su prieškario ir 
pokario masiniu teroru.

ASniečkus ne tik inspiruoja trėmimus, 

giriasi prieš Maskvą savo tautos naikinimo 
padariniais ir giria Valstybės saugumo mi
nisteriją, „teisingai atrinkusią tremiamų 
gyventojų kontingentą, gerai organizavusią 
trėmimo operaciją, tuo suteikusią didžiulę 
pagalbą gerinant politinę padėtį, ypač 
kaime”. Iki gyvenimo pabaigos jis niekada 
dėl šių nusikaltimų neatgailavo.

1956-aisiais tremtiniams pradėjus grįžti 
į Lietuvą A Sniečkus pats kreipėsi į Maskvą, 
kad ši tremtiniams uždraustų apsigyventi 
Lietuvoje. ASniečkus nenorėjo tų žmonių 
sugrįžimo į Lietuvą, kuri jau buvo „išvalyta” 
nuo liaudies priešų.

1953-1965 m. ASniečkus jau „sušvel- 
nėjusio”, bepradedančio ūkininkauti Mask
vos administratoriaus veidu. Dėl A. Snieč
kaus ir Maskvos reformų keliais dešimt
mečiais į praeitį nublokšta Lietuva prade
dama plėtoti pagal sovietinius standartus. 
Mėginamas likviduoti akivaizdus sovieti
nės Lietuvos atsilikimas net nuo Latvijos ir 
Estijos. Kai kurie Maskvos nurodymai, 
kurie galėjo visiškai sunaikinti ir taip tra
giškoje padėtyje atsidūrusį žemės ūkį, - 
tyliai apeinami (kukurūzų auginimas). Bet 
stabdomasis komunizmo poveikis Lietuvą 
jau buvo paveikęs negrįžtamai.

Skirtingai nuo Maskvos, kur po Stalino 
kulto pasmerkimo pasirodė publikacijų apie 
terorą, Lietuvoje stengtasi visa tai nutylėti. 
ASniečkaus požiūris į stalininį terorą vi
sada buvo tiesmukas: jis teigė, kad teroras 
buvo neišvengiamas dalykas. Bet, skirtingai 
negu anksčiau, jau atsižvelgdavo į tai, kad 
negalima visos lietuviškos praeities niekin--’ 
ti, bet galimąją ideologiškai išnaudoti: „Ir 
Maironis turi mums tarnauti!”,- mestelėjo 
A. Sniečkus šūkį Rašytojų sąjungoje.

Įvarius lietuvišką visuomenę į baimės 
ir kompromisų liūną, jau nebuvo sunku tai 
pasiekti. Už „šeimininko” globą reikėjo 
mokėti pataikavimo, prisitaikymo, apologe
tikos duoklę sovietinei sistemai.

1965-1974 m. Maskvos koridoriuose A. 
Sniečkus pasirodo gudriai laviruojančio ir 
srities lygio politiką gerai išmanančio sekre
toriaus veidu. Okupacijos sąlygomis toks 
A. Sniečkus tapo optimaliu sovietinės res
publikos vadovu, Lietuvos tarpininku 
Maskvoje.

Kremliui nuolat išeikvojant didelę so
vietinės Lietuvos nacionalinių pajamų dalį 
karinėms, kosminėms ir kitoms supervals-

Kaip malonu...!
Prieš kelias dienas teko paskaityti ir 

pasidžiaugti draugų atsivežta knyga iš 
Lietuvos. Tai meniškai apipavidalintas 
fotoalbumas apie poetą Justiną Marcinke
vičių, kurį poetas jiems dovanojo. Knygos 
pavadinimas intriguojantis, būtent: “Mano 
Marcinkevičius”. Leidinį sudarė Ona Pajė- 
daitė. kuri surinko 222 nuotraukas iš poeto 
gyvenimo etapų, jo susitikimų su kitais 
poetais, prozininkais, literatūros kritikais ir 
sąjūdininkais. Be kelių nuotraukų iš poeto 
albumo, visos kitos yra jos. Prie nuotraukų 
Pajėdaitė parinko ištraukas iš Marcinke
vičiaus dramų ir poezijos rinkinių, kurios, 
matyt, suvirpino jos ir skaitytojų širdies 
stygas. Poeto mintys sujaudino ir mane, kai 
po Rūpintojėlio statula prie Kryžių kalno, 
netoli Šiaulių, perskaičiau jo skausmingą 
šauksmą ne taipjau gerais laikais Lietuvoje.

tybės ambicijoms tenkinti, A. Sniečkus su
geba į šiuos interesus įtraukti ir Lietuvą. 
Kartu išprašoma ir dalį išvežto kapitalo in
vestuoti į Lietuvoje statomas įmones, turė
jusias tenkinti Sovietų Sąjungos poreikius. 
Kokiais 1970 metais gal ir buvo galima sa
kyti, kad A. Sniečkaus nuopelnas yra sociali
nės padėties Lietuvoje gerėjimas (palyginti 
su kitomis respublikomis). Bet kokie dideli 
nuostoliai Lietuvai iki tol ir jo valia buvo 
pridaryti! Praradimai buvo didžiuliai ir 
mažai tautai labai skausmingi.

A. Sniečkus, matyt, pasiekė savo gyveni
mo tikslą - sunaikino nepriklausomą Lietu
vą, milžiniškų praradimų kaina sukūrėjam 
ideologiškai priimtiną visuomenę ir pasi
stengė, kad ji nebūtų panaši į buvusią Lie
tuvą. Lietuva nebūtų įgijusi ir savo tautinio 
kompaktiškumo, jei, kad ir kaip būtų para
doksalu, ne karo ir pokario metais patirti 
gyventojų nuostoliai. Teroras, genocidas,- 
migracijos sunaikino didžiąją dalį žydų, 
lenkų ir vokiečių tautinių bendruomenių.

Apibendrinant ASniečkaus paveikslą, 
galima pastebėti vieną bendrąjį iškeliančių 
žmonių mintį, kad „dėl Lietuvos išlikimo” 
buvo galima viską paaukoti, pačias aukš
čiausias vertybes. Kad vieni galėjo dėl jos 
mirti, o kiti - tremti, apgaudinėti, patai
kauti, laviruoti, atmesti tradicines vertybes. 
Bet pastarajame kelyje užkoduotas amora
lumas sugriauna ir siekiamą tikslą.

Po A. Sniečkaus mito vėliava išaugo dvi 
kartos savęs nerealizavusių žmonių, atskir
tų nuo likusio pasaulio, uždarytų Rytų erd
vėje, su baimės kompleksais, pavergtais 
visų draudimų ir apribojimų. Tik tokiame 
užsmaugtų laisvių krašte ir galėjo gimti bei 
rutuliotis mitas apie „ŠEIMININKĄ”.

“Ašara Dievo aky
Lietuva, ką tu veiki... ”
Knygos kietus viršelius bei 200 pusla

pių juodai/baltų nuotraukų meistriškai 
apipavidalino dailininkas Rokas Gelažius. 
Kūrinio leidėjas - “Regnum” Fondas Vil
niuje. (2001 m.). Kokia tai puiki dovana 
poezijos mylėtojams!

Neabejoju, kad daugeliui “Mūsų Pasto
gės” skaitytojų poeto kūryba yra gerai ži
noma. nes ji jau buvo spaudinama nuo 1953 
m. ir visada pasižymėjo natūraliai lengvu 
ir sklandžiu eiliavimu. Tačiau norėčiau pa
sidalinti mintimis apie tuos kūrinius, kurie 
man įsirėžė atmintin iš senesnių laikų. Mar
cinkevičiaus filosofinių, moralinių minčių 
analizę rasime jau 1964 m. sukurtoje 
poemoje “Donelaitis”. Dramoje “Mindau
gas” (1968 m.) dramaturgas svarsto teisy
bės - sąžinės, tėvynės meilės - asmeninės 
atsakomybės klausimus. O “Katedroje” iš
kyla priešprieša tarp gėrio - blogio bei galios 
- plačiausia jos prasme, geismo ir talento. 
Tačiau meilės vizijų apmatai kaip audekle 
iškelia dramą į dvasingumo sferą. K

Daug apmąstytų ir giliai pajaustų eilė
raščių poetas sukūrė 70 ir 80 metų dekadose 
ir Sąjūdžio įkarštyje. Nuo 1992 m. iki 2000 
m. galo man žinomi kūriniai yra: “Lopšinė 
gimtinei ir motinai”, “Eilėraščiai iš dieno
raščio”, “Tekančios upės vienybė”, “Dau
kantas”, “Žingsnis”, “Devyni broliai”, 
“Carmina minora” ir “Poezija” (dvitomis). 
Teko sužinoti, kad poeto - dramaturgo nau
jas leidinys jau ne už kalnų.

Reikėtų dar paminėti, kad Marcinke
vičiaus kūrinių yra išversta į devynias 
kalbas: bulgarų, čekų, italų, kroatų, latvių, 
lenkų, rusų, vengrų ir vokiečių. Gaila, kad 
išeivijos jaunimui ir gyventojams anglų- 
saksų ir ispaniškai kalbančiuose Amerikos 
kraštuose Marcinkevičiaus kūryba yra 
neprieinama.

Pabaigai, leiskitepacituQti.keto pQėl.9.! 
mintis iš “Dienoraščio be datų” (1981): “Vi
sad žemėje per mažai gerų žodžių- meilės, 
tiesos ir dėkingumo žodžių, Mes dažnai ir 
išsiskiriame, nepasakę jų vienas kitam, 
nusinešame, užgniaužę juos savo širdy. ”

Isolda Poželaitė-Davis AM

Gricių šeima iš Lietuvos 
ieško Australijoje gyvenančio p. Varkalio 
(deja vardo nežinome), kuris praėjusią va
sarą atostogavo Lietuvoje, Šiaulių mieste. 
Esame jam labai dėkingi, nes jis daug pa
dėjo mūsų sergančioms dukrytėms. Mūsų 
adresas: Rasa Gricienė, Vilniaus 13A-39, 
LT-5420 Kuršėnai, Šiaulių raj., Lietuva. 
E-mail: ragi@one.lt

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Pas galvos daktarą prisistatė Pijus, 
Nepraradęs minutės kelyje.
Kiek sutaupė jėgos ir padidino skubą 
Tie taip švelnučiai moteriški rūbai! 
Kiek gyvenimo vyrai sutaupytų, 
Jei su suknelėm fabrikuose lakstytų?

Pas “šrinkerį” pirmą kartą Pijus 
Norėjo pakalbėti, kiek matė praeityje. 
Psichiatras nei minutės neklausęs, 
Pakėlė “ermyderį” didžiausią: 
Tol spaudė aliarmą elektrinį, 
Kol nepribėgo vyrų sanitarinių.

Pijušėlį lyg mumiją supakavo 
Ir su stipriais diržais užanspaudavo. 
Dulkelei panorus prakalbėti, 
Dgabarzdis “šrinkeris” liepė tylėti: 
“Kur tave vežam - gyvuosi kaip ponas, 
Niekad nepritrūks tau nei druskos, nei 

duonos!”

Ambulanso vairuotojai neblogi žmonės, 
Išklausę paskutinių dienų odisėjos, 
Jie liko Dulkei labiau malonūs, 
Sakė: “Brolau, durnių ligoninėj būsi. 
Būk apdairus - nepražūsi, 
O mes pranešim tavo būsimai žmonai!” 
________ Stasio Montvido eilės ir piešiniai 
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Kas -
Antanas 
Laukaitis

r* - 7*; ■ • •
Kasdien dėkoju Dievui, kad 

esu vienuolė
Gana anksti mano mamai tapus našle, 

gyvenome Kaune. Dirbdama vaistų gamy
boje, ji rūpinosi ir išlaikė dukrą studentę ir 
gimnazijos mokinį - mane. Rūpesčių turėjo 
tikrai nemažai. Tuo metu Kretingos Pran
ciškonų gimnazijos mokytoju buvo mano 
pusbrolis. Jis nuoširdžiai patarė mano ma
mai leisti mane mokytis į šią gimnaziją, kur 
gyvenčiau bendrabutyje ir, žinoma, už jį bei 
mokslą reikėtų mokėti. Ten buvo nemažas 
skaičius mokinių, daugiausiai iš neturtingų 
šeimų, kuriuos išlaikydavo vienuolynas. 
Mokiniai būdavo rengiami vienuolio gyve
nimui. Nuo tų gyvenimo dienų pas pranciš
konus, visam gyvenimui įstrigo ta vienuo
liško gyvenimo ir vienuolynų (nesvarbu 
vyrų ar moterų) esminė paslaptis. Kodėl 
tada, o ir dabar, kada gyvenime tiek daug 
linksmybių ir galimybių rasti sau ne uždaro, 
bet plataus asmeninio ir bendro gyvenimo 
džiaugsmo, jaunas žmogus užsidaro vie
nuolyne ir savo gyvenimą nukreipia reli
giniais tikslais. Jau tada Kretingoje maty
davau ir stebėdavausi vienuolių pasišven
timu ir dideliu noru padėti kitiems. Vėliau 
Lietuvoje, lankant dabartinę Kretingos 
Pranciškonų gimnaziją ir susipažinus su 
dabartiniais jos vadovais - vienuoliais, ir 
būnant Amerikoje, susitikus senuosius 
Kretingos pranciškonus, tarp jų ir buvusį 
klasės draugą ir dabartinį vyskupą, pran
ciškoną Paulių Baltakį, jaučiuosi kažkaip

kur - kaip?
dvasiškai pakilęs ir širdyje didžiuojuosi, kad 
šie vienuoliai, atsisakę visų savo asmeni
nių gėrybių, dirba žmonių ir ypatingai 
vargšų naudai.

Neseniai Lietuvos moterų žurnale “Li
na” skaičiau įdomų straipsnį apie dabarti
nes vienuoles Lietuvoje. Apie jų išgyve
nimus ir noriu parašyti, nes tiek vyrų, tiek 
moterų vienuolių gyvenimas jau nuo pat 
jaunystės man yra ypatingai įdomus.

Vilniuje einant Kalvarijų takais, prie 
žemutinio Neries upės slėnio, terasoje yra 
jau XVII-me amžiuje pastatytas trinitorių 
vienuolynas. Dabar viename gražiai restau
ruotame pastate veikia pirmieji rekolekcijų 
namai, kuriuose gyvena Kristaus Karaliaus 
seserų kongregacijos vienuolės. Čia gyve
nančios vienuolės yra skirtingo amžiaus, 
skirtingo temperamento ir skirtingų porei
kių. Pradėjus bendrą vienuolišką gyvenimą, 
pradžioje buvo sunku atsisakyti savo 
nuosavybės. Jos turėjo savus butus ir sa
vas santaupas. Tačiau, įstojus į vienuolyną, 
visa tai jos turėjo atiduoti arba giminėms, 
arba pačiam vienuolynui. Dabar kur nors 
dirbdamos ir gaudamos atlyginimą, visa tai 
jos turi atiduoti vienuolyno ekonomei. Tai 
lyg ir laisvė, kai nereikia skaičiuoti centų. 
Vienuolės tiki, kad atiduodamos viską ką 
jos turi, tuo pačiu atiduoda ir save.

Sesuo Gintaute įstodama į vienuolyną 
atsisakė savo dailės studijų ir įstojo į Pe
dagoginį universitetą, nes būti mokytoja yra 
daug vertingiau. Sesuo Aldona bendra
darbiauja su jaunais žmonėmis, išmynusiais 
pačius baisiausius gyvenimo kelius - nar
kotikų ir alkoholio. Kaip ji sako, tiems 
žmonėms per ją padeda Dievas, o mūsų 
pareiga išklausyti, kad žmogus galėtų 

laisvai ir iš širdies kalbėti. Dažnai jas aplan
ko vyresnės moterys, kurios išpasakoja sa
vo gyvenimus ir savo vargus, o jaunos mer
ginos ar studentės - savo meilės istorijas.

Seserys yra įsitikinusios, kad pasiren
kant vienuolės gyvenimą, pašaukimas yra 
būtinas, o tą pašaukimą reikia pačiai atpa
žinti. Jos niekur neskuba ir naujai merginai 
leidžia ramiai pagyventi. Tačiau kai kiek
vieną rytą reikia keltis šeštą valandą, tas 
noras dažnai išgaruoja. Ir tik tada, kai mer
gina tvirtai apsisprendžia ir duoda amžinuo
sius skaisty bės, neturto ir klusnumo įžadus, 
tada ji tampa vienuole.

Pagal dienotvarkę, anksti atsikėlus pir
masis susitikimas yra koplyčioje, kur vyks
ta rytinė malda, šv. Rašto skaitymas, medi
tacija, apmąstymas ir po to - šv. Mišios, 
pusryčiai, o po jų - įvairiausi darbai. Vėliau 
- pietūs, kuriuos gamina pasikeisdamos 
pačios seserys. Dar vėliau - vėl darbai, pus
valandis adoracijai, vakarienė, po jos pasi
žiūri “Panoramą” ir diena užbaigiama vaka
rine malda. Yra susitarimas - nežiūrėti 
“muilo opetų.” Daug laiko praleidžiama 
bibliotekoje, gi seserys turi ir savo pomė
gių: Gintaute piešia atvirukus, Aurelija 
neria servetėles, Lina skambina pianinu, 
groja gitara, kanklėmis, kitos seserys daro 
savo mėgiamus darbus, o laisvalaikiu, išsky 
rus maldos metą, bėgioja po parką ar spor
tuoja. Kartą metuose jos išleidžia savo laik
raštėlį. Vienuolės, palaikydamos ryšius su 
kitais kraštais, gan nemažai keliauja. 
Daugelis žmonių net nežino, kad vienuo
lės vairuoja automobilius, turi mobiliuosius 
telefonus ir nėra visai atitrukusios nuo kas
dienybės. Kaip sako vyresnioji sesuo Al
dona: šeimoje žmonos laukia vyras su ku
riuo ji bendrauja, o vienuolyne, parėjusios 
į namus, jos eina į koplyčią, kur bendrauja 
su Kristumi ir jis joms yra labai realus. Jos 

ir dabar dėkoja Dievui, kad tapo vienuo
lėmis.

Kiek Lietuvoje moka kalbų?
Vieną kalbą Lietuvoje moka 40%, dvi 

- 25%, tris ir daugiau - 6% ir nei vienos 
svetimos - 29% asmenų. Iš jų Lietuvoje 
daugiausiai moka rusų kalbą - 60.3%, 
Latvijoje - 43.7% ir Estijoje - 42.0%. Anglų 
kalbą Lietuvoje moka 16.9%, Latvijoje - 
14.3% ir Estijoje - 25.2% gyventojų. Vo
kiečių kalbą Lietuvoje moka 8.2%, Latvi
joje - 7.5% ir Estijoje - 10.2 %. Prancūzų 
kalbą Lietuvoje - 1.9%, Latvijoje - 0.4% ir 
Estijoje - 0.7%. Šie procentai buvo nusta
tyti per buvusį gyventojų surašymą.

Keisti šernų vardai
Žiemos metu, kai Lietuvoje būna me

džioklės sezonas, nemažai nušaunama šer
nų, kurie kaimuose ūkininkams pridaro 
daug žalos. Neseniai Lietuvoje viešėjo gar
sus Amerikos politologas, buvęs valstybės 
sekretorius - Zbignevv Brzezinski. Jis yra 
didelis medžioklės mėgėjas ir dalyvavo 
Panevėžio rajone vykusioje didelėje me
džioklėje kartu su Lietuvos premjeru A.Bra- 
zausku, buvusiu Latvijos prezidentu Gun
čiu Ulmaniu. keliais ambasadoriais ir Seimo 
nariais.

Svečias iš Amerikos nušovė du didelius 
šernus ir nutarė savo trofėjams duoti di
džiausių praėjusio amžiaus nusikaltėlių 
vardus. Juos pavadino - Molotovu ir Ri
bentropu. Būdamas Amerikos prezidento 
nacionalinio saugumo patarėju, jis siekė, 
kad būtų likviduoti Europą ilgam padalinę 
komunistinės SSSR ir nacių Vokietijos 
suokalbio padariniai.

Apie savo šernų “krikštynas” jis pranešė 
Lietuvos ambasadoriui Amerikoje ir 
spaudai. Tai buvojo asmeninis sąskaitų su
vedimas su istorija.

□

Vaikųiš Lietuvos įvaikinimas
2002 metais liepą Lietuva ir Australija 

pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl įvai
kinimo. P.Helen Brain iš Žmogaus Tarnybos 
Melbourne (“Human Services”) neseniai 
lankėsi Lietuvoje tam. kad galutinai sude
rintų minėtą sutartį. Sutartis leis Australijos 
gyventojams įvaikinti vaikus iš Lietuvos. 
Tarptautinėje įvaikinimo programoje vaikų 
iš Lietuvos įvaikinimo skaičius kitose 
valstybėse gyvenančių piliečių yra labai 
nedidelis (ar tai būtų Lietuvos piliečiai, lie
tuvių kilmės ar kiti asmenys). 2001 m. buvo 
įvaikinti tik 43 vaikai, o šiais metais - 60.

Tarptautinį įvaikinimą reguliuoja Hagos 
Konvencija ir 1993 metų Bendradarbiavimo 
Sutartis atsižvelgiant į šalies vidaus įvai
kinimą. Lietuva ratifikavo sutartį 1998 me
tais, tais pačiais metais gruodžio mėnesį ją 
pasekė ir Australija. Deja, dviejų šalių ben
dradarbiavimo sutartis, leidžianti Austra
lijos gyventojams įsivaikinti vaikus iš 
Lietuvos, buvo pasirašyta tik praėjus trims 
su puse metų.

įvaikinimo procedūrą Lietuvoje (ar tai 
būtų vietiniai įtėviai ar užsieniečiai) prižiūri 
“Įvaikinimo tarnyba” prie Socialinės apsau
gos ir darbo ministerijos. Lietuvoje yra 5 
vaikų namai, kuriuose gyvena vaikai iki 5 
metų amžiaus. Daugelyje iš šių namų 
gyvena apie 100 vaikų, tame tarpe ir vaikai 
su negalia. Vizito į Lietuvą metu p. Brain 
apsilankė Vilniaus našlaičių namuose, ku
riuose gyvena daugiau kaip 100 vaikų, kurių 
amžius nuo kūdikių iki 5 metų. Ji pamatė, 
kad vaikai yra gerai prižiūrimi, kambariai 
jaukūs ir tvarkingi. Kai vaikui sukanka 5 
metai, jis yra perkeliamas į vaikų globos 
instituciją. Iš ten vieni vaikai apgyven
dinami globėjų šeimose, bet tai palyginus 
nauja formacija Lietuvoje.

Vaikas pirmiausia turi būti pasiūlomas 
Lietuvoje gyvenančioms ir norinčioms įsi
vaikinti šeimoms. Jeigu tokia šeima neat-
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siranda, tik tada vaikui galima ieškoti 
šeimos užsienyje. Šeima turi teisę per 6 mė
nesius apsispręsti, ar nori įsivaikinti vaiką. 
Jeigu per šį laikotarpį nei viena Lietuvoje 
gyvenanti šeima nepareiškė noro įsivaikin
ti vaiką, tai duomenys apie tą vaiką gali būti 
perduoti “Įvaikinimo tarnybai” dėl tarptau
tinio įvaikinimo.

Vaikai patenka į vaikų namus ar vaikų 
globos įstaigas dėl kelių priežasčių: tai mirė 
jų tėvai, tėvams atimtos tėvystės teisės, ar, 
kai kuriais atvejais, tėvai juos tiesiog paliko.

Šiuo metu Lietuvoje įvaikinimo eilėje 
laukia apie 300 vaikų. Daugelis vaikų iš
vyksta į šeimas, gyvenančias Prancūzijoje 
ir JAV. Tarptautinis įvaikinimo procesas 
gali užtrukti nuo dviejų iki trijų mėnesių. 
Bet jeigu šeima pasiruošusi įsivaikinti vai
ką su negalia, tai toks vaikas gali būti 
pasiūlytas įvaikinimui daug greičiau. Į šią 
kategoriją patenka vaikai su fizinėmis ir 
protinėmis negaliomis, broliai/seserys iš 
trijų ar daugiau vaikų, taip pat vaikai, vy
resni nei 8 metų. Įsivaikinti leidžiama tik 
susituokusioms poroms. Vieniši tėvai ar po
ros, gyvenančios ne santuokoje, neturi teisės 
įsivaikinti.

Kaip nurodo Hagos Konvencija, pir
miausia žiūrima vaiko interesų. Todėl ne
nuostabu, kad tarptautinis įvaikinimo pro
cesas ilgas ir su daugybe patikrinimų. 
Bendri reikalavimai būtų tokie:

1. Prašymą įsivaikinti padavę tėvai turi 
pateikti išsamią ir detalią informaciją apie 
save tam. kad būtų galima nuspręsti, ar jie 
tinka būti vaiko įtėviais.

2. Prašymą padavę tėvai turi nurodyti, 
kokio vaiko jie pageidauja.

3. Kai prašymą padavusių tėvų doku
mentai būna išnagrinėti ir patvirtinti 
Australijoje, tik tada jie siunčiami į Lietuvą.

4. Prašymą padavę tėvai turi praeiti 
tarptautinio įvaikinimo kursą, kuris aptaria 
vaiko iš kitos šalies įvaikinimo sunkumus,

kultūrinius, religinius ir lingvistinius skir
tumus. r

5. “Įvaikinimo tarnyba” ieško vaiko ar 
vaikų, kurie atitiktų prašymą padavusių tė
vų norus. Tarnyba siunčia vaiko biografiją 
į Žmogaus Tarnybos Departamentą Mel
bourne. Jeigu prašymą padavę tėvai sutin
ka įvaikinti pasiūlytą vaiką, dokumentai 
siunčiami į Apygardos teismą Vilniuje. Teis
mo proceso metu pakeičiama vaiko pavardė 
ir, galimas atvejis, jo/jos pirmas vardas.

6. Prašymą padavę įtėviai turi dalyvauti 
bylos nagrinėjime Lietuvoje. Iki teismo 
proceso suorganizuojamas įtėvių susiti
kimas su vaiku. Kadangi teismo procesas 
gali užtrukti nuo dviejų iki keturių savai
čių, įtėviams nebūtina visą šį laiką likti 
Lietuvoje. Jie gali išvykti iškart po to, kai 
teismas priima sprendimą dėl įvaikinimo.

7. Kai Vilniaus apygardos teismas pri
ima spredimądėl įvaikinimo. Vilniaus civi
linės registracijos biuras turi išduoti naują 
gimimo liudijimą. Turi būti atlikti ir kiti 
formalumai.

8. Tėvai turi gauti naujus vaiko kelionės 
dokumentus, nes vaikas negali keliauti su 
Lietuvos Respublikos piliečio pasu, nes ji/ 

^atfėHa
Jonės ir Jurgio Žalkauskų gimtadienių proga vietoje dovanų per Socialinės 

Globos Moterų Draugiją Melbourne suaukota $ 2 045 Vilnijos mokykloms paremti.
Nuoširdžiai dėkojame už aukas.

Jonė ir Jurgis Zaikauskai

Melboumiškių dėmesiui
Ruošiant talpintuvą į Lietuvą pastebėta, kad labai trūksta vaikiškų rūbų ir avalynės mūsų 

globojamoms daugiavaikėms šeimoms. Jei kas jų turite gerame stovyje, labai prašome juos 
mums atsiųsti ar pristatyti.

Melbourne Lietuvių Katalikių Moterų Draugija

,AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ PASTOGĖS” PRENUMERATĄ?

jis jau ne Lietuvos pilietis.
9. Australijos ambasada Varšuvoje 

išduoda Australijos vizą.
Kai vaikas atvyksta į Australiją, Žmo

gaus Tarnybos Departamentas palaiko ry
šį su vaiku ir jo/jos naujais tėvais. Po ofi
cialios įvaikinimo procedūros dar eilę metų 
Departamentui reikia pateikti įvairias atas
kaitas. Tie, kurie norėtų daugiau sužinoti 
apie galimybę įsivaikinti vaiką iš Lietuvos, 
turi kreiptis į atitinkamas įstaigas Lietuvoje 
ir Australijoje. Žemiau išvardintos tų įstaigų 
koordinatės:

Lietuvoje: “Įvaikinimo tarnyba” 
prie Soc. apsaugos ir darbo ministerijos 
Sodų g. 15, Vilnius LT-2006
Tel: 370 2 310928 Fax: 370 2 310927 
e-mail: giedre.ivaik@takas.lt
Australijoje:
Intercountry Adoption Service 
Department of Human Services 
20th floor
555 Collins Street, Melbourne Vic 3000 
Tel: 61 3 9616 7252 Fax: 61 3 9616 7974

Web address: www.dhs.vic.gov.au/ 
commcare Andrius Žilinskas

LR Garbės konsulas Melbourne
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Pasaulio žemaičių dailininkų paroda
2003 m. birželio 29 d. Žemaičių dailės 

muziejuje, Oginskių rūmuose, Plungėje, 
j įvyks 4-oji Pasaulio žemaičių dailininkų 

paroda. Tikimės, kad joje dalyvaus 150 me
nininkų iš viso pasaulio.

Antroje ir trečioje Žemaičių dailės paro
dose dalyvavo gražus skaičius menininkų 
iš Australijos. Jų tarpe - Eva Kubbos, Bronė 
Mockūnienė, Ieva Pocius, Jurgis Reisgys, 
Aga Skeivienė, Adofas Jankus, Vida Ka- 
bailienė. Rimas Kabaila, Irena Jokubaus- 
kienė, Faustas Sadauskas ir Laura Baltutis. 
Tikime, kad šioje parodoje vėl sutiks daly
vauti minėti menininkai ir prisidės daug 
naujų menininkų, kurie laiko save gražaus 
Žemaitijos krašto palikuonimis.

Žemaičiai tvirti ir kūrybingi. Nei trem
tis, nei karo vėtros jų nepalaužė, šiandien 
plačiai pasaulyje išsibarstę gyvuoja ir ku
ria. Šioje parodoje bus eksponuojami tapy
bos, grafikos, skulptūros ir keramikos dar
bai. Taip pat, pirmą kart bus fotomeno sky
rius. Kviečiame visus menininkus ir fotome
nininkus dalyvauti su trimis savo kūrybos 
darbais.

O visus, kurie ateinančią vasarą ruošia
si atvykti į Pasaulio lietuvių dainų šventę, 

. kviečiame aplankyti šią plataus masto pa
saulinę parodą Plungės Oginskių rūmuose.

Oginskių dvaras yra vienas iš didžiau

sių ir gražiausių dvarų vakarų Lietuvoje. 
Lietuvos valdžia yra įtraukusi jį į kultūri- 
nių-istorinių pastatų paveldo sąrašą ir yra 
paskyrusi nemažai lėšų dvaro ansamblio 
restauravimui. Vartų bromai pilnai restau
ruoti, žirgynas taipogi. Šiuo metu tvarkomi 
pagrindiniai dvaro rūmai, kuriuose įsikūręs 
dailės muziejus. Dar trejetas pastatų laukia 
restauracijos. Dvaro ansamblis išdėstytas 54 
ha parke, kuriame dar tebegyvuoja vienas 
iš pačių seniausių ąžuolų Lietuvoje. Vasa
rą, kai sužaliuoja žolynai ir pražįsta gėlynai, 
malonu vaikščioti plačiomis liepų alėjomis 
šalia sraunios Babrungo upės, arba sėdėti 
dvaro balkone ir stebėti gracingą fontano 
purkšlenimą dvaro centrinėje aikštėje.

Paroda tęsis visus metus. Taigi, jei ir 
nesuspėsite į iškilmingą parodos atidary
mą, galite užsukti vėliau važiuodami į 
Klaipėdą, Palangą ar Platelius.

O visiems menininkams primename ne
vėluoti registruotis, nes duomenis reikėjo 
pristatyti iki vasario 1 d. Prašau kreiptis

e-mail: dpbaltutis@omni.lt 
tel.: (03) 9561 9583 arba 
rašyti į Lietuvą adresu: 
Žemaičių dailės muziejus, 

Parko g. 1, Plungė, Lithuania.
Danutė M. Baltutienė

“Oginskio dvaro bičiuliai” pirmininkė

In memoriam
'-..'•c -J''- ' ’V s*? & 1

A Ir A Birutė Protaitė-Nagulevičienė
1940.03.23-2003.01.14

Birutė gimė Kaune, Povilo ir Cecilijos 
Protų šeimoje - jaunesne sesute broliui 
Kęstučiui.

Protų šeima pasitraukė į Vokietiją gel
bėdamiesi nuo antrosios sovietų okupaci
jos. Pabėgėlių kelias juos atvedė į anglų 
zoną. Šeima gyveno pabėgėlių stovykloje. 
Birutė mokėsi lietuviškoje pradžios 
mokykloje.

1949 m. laivu “Wooster Victory” Protų 
šeima atplaukė į Sydnėjaus uostą ir pradėjo 
savo nuolatinį gyvenimą Australijoje. Pra
ėję imigracijos nuostatas Bathurst’o ir 
Cowra’os stovyklose, jie pastoviai įsikūrė 
Sydnėjuje.

Birutė mokėsi ir sėkmingai baigė St. 
Brigid’s gimnaziją Marrickville. Ji entu
ziastingai dalyvavo lietuvių jaunimo 
rateliuose ir iki šeimos sukūrimo dirbo 
Commonwealth banke. Birutė buvo visada 
rami, maloni ir draugiška. Ji susipažino su 
melboumiškiu Edvardu Nagulevičium, abu 
įsimylėjo ir 1970 metais sukūrė gražią 
lietuvišką šeimą Melbourne. Jų jaunatviš
kas vedybinis gyvenimas buvo darnus ir

Birutė Protaitė-Nagulevičienė

Pranešimas Sydnėjaus tikintiesiems
Sekančios pamaldos lietuviams Sydnėjuje vyks vasario 16 d. įprastu laiku 11.30 vai. 

ryto St Joachim’s bažnyčioje Lidcombe.
Katalikų Kultūros Draugija

ALB Sydnėjaus Apylinkės prizai jaunesniesiems
Šių metų Vasario 16-os proga ALB Sydnėjaus Apylinkė Valdyba nutarė skirti septynis 

prizus mūsų bendruomenės jaunesniesiems (iki 18 metų). Šiuo norime paskatinti ir paremti 
- mūsų jaunųjų narių lietuviškosios veiklos pastangas.

Prizų kategorijos yra sekančios:
I. Sporto (skambinti - Michael Wallis, 0412 860 614)

3 ' " r........ 2. Skautų (Dairia Šliterytė, 9498 2571 )
3. Šokio (Kristina Rupšienė, 9631 1238)
4. Vaidinimo/muzikos (Jacintą Mikutė, 9799 5364)
5. Eilėraštis/rašinėlis (VioIetaKondratienė, 
e-mail: violauras@bigpond.com

0 6. Meno (iki 10 metų) - tema “KaraliusMindaugas” (skambinti
- Ramona, 9875 2641)
7. Meno (nuo 10 iki 18 metų) - tema “Lietuva - 750 metų”

' (skambinti - Ramona, 9875 2641)
> Kviečiame norinčiuosius nominuotis dėl šių prizų (arba jų tėvelius ar bendruomenės 
! narius bendrai) susisiekti su atitinkamais asmenimis aukščiau duotais telefonais.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba
Under 18-teens!!
Enter to win a Lithuanian Community prize in a category of your choice.
Prizes awarded on Independence Day, February 16, 2003

• Sports (Contact - Michael Wallis, 0412 860 614)
• Scouts (Contact - Daina Šliterytė, 9498 2571 )
• Folk dancing (Contact - Kristina Rupšienė, 9631 1238 )
• Acting / music (Contact - Jacintą Mikutė, 9799 5364)
• Poetry / Essay (Contact - Violeta Kondratienė, violauras@bigpond.com

. • Poster Drawing (Contact - Ramona. 9875 2641)
Australian Lithuanian Community - Sydney Inc.

laimingas.
1972 m. gimė dvynukai - Povilas ir 

Kristina. Dar trejus metus visa šeima džiau
gėsi bendru gyvenimu, jo kūrimu. 1975 m. 
staiga mirė vyras Edvardas, pakirstas šir
dies ligos.

Birutė su vaikučiais grįžo į Sydnėjų, 
tėvelių ir brolio globon. Ji su atsidavimu ir 
džiaugsmu augino dvynukus, aktyviai 
įsijungė į lietuviškąjį gyvenimą-“Dainos” 
chorą, Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socia
linę Globos Draugiją, skautų židinį “Lieps
nojanti lelija”.

1983 metais - likimo smūgis: staiga 
širdies ligos pakirsta mirė dukrelė Kristina. 
Birutės taurus charakteris, lietuvės motinos 
stoiškumas pasireiškė ir toliau sudarant kuo 
ramesnį, normalų gyvenimą sūnui Povilui.

Metai slinko, Birutės gyvenimo realybė 
prislopino širdies skausmą. Sūnus Povilas 
baigė gimnaziją, įstojo į technikumą, norė

damas įsigyti profesiją - specialybę.
Staiga ir vėl gyvenimas išbando Birutės 

stiprybę, stoiškumą - 1994 metais nuo 
širdies ligos miršta sūnus Povilas. Birutė, 
suprasdama gyvenimo prasmę, nepasiduo
da. atiduodama savo stiprybę, pagalbą 
motinai Cecilijai Protienei.

Toliau ji gyveno ramiai, jautėsi stipri ir 
sveika. Deja, prieš porą metų pasitikrinusi 
sveikatą sužinojo, kad serga vėžio liga. Se
kė operacija, gydymas. Birutė nepasidavė, 
kovojo ir, kol leido jėgos, dainavo “Dainos” 
chore. Chore ji išdainavo 40 metų.

Birutė kaip gyveno, taip ir mirė - ramiai, 
be skausmo. Į paskutinę kelionę ją palydė
jo keli šimtai artimųjųTr pažįstamų^“Dai- 
nos” choras jau nebeatsimena, kuomet taip 
žaviai, darniai, širdies gelmes liečiančias 
giesmes giedojo.

Viešpaties valia Birutės šeima vėl 
susijungusi. Vytenis Šliogeris

' Spaudos reikalais iŠ užsienio. Užsienio spaudos skaitytojai už 2003 m. 
prenumeratą- iš JAV “Pasaulio Lietuvis”; iš Lietuvos - “Lithuanian Weekly”, “XXI amžius”, 
“Karys”, “Kardas” ir “Tremtinys” - galite apsimokėti australiškais doleriais per mane, 
atsiųsdami asmeniškus čekius, adresuotus laikraščių vardu, arba Money orders, kurie turi būti 
adresuoti AKramiliaus vardu.

į Adresas: 83 Queen St, Canley Heights, NSW, 2166, tel.: 02 9727 3131
Praneša A.Kramilius, spaudos pagalbininkas

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Austndqoje 
mūsų visų refladas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo pajamų 
mokesčio (Tax deductible)

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 
Foundation Inc. 44 - 50 Errol St, North Melbourne, Vic. 3051.
Turint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tel.: (03) 9578 4319.
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Vasario 16-tos Minėjimas Sydnėjuje
įvyks sekmadienį, vasario 16 dieną, sekančia tvarka:.

St Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe:
11.30 vai. ryto - Šv. Mišios
Sydnėjaus Lietuvių Klube Bankstowne:
12.45 vai. p.p. - Vėliavos pakėlimas
1.30 - 2.30 vai. p.p. - Sporto žaidimai
2.30 - 4.00 vai. p.p. - Minėjimas su menine programa, premijų ir prizų

įteikimu. Žodį tars Vytautas Kučinskas.
5.00 vai. p.p. - Vėliavos nuleidimas
Šios Vasario 16-osios tema: “Lietuva - 750 metų”.
Tarp 4 vai. ir 5 vai. p.p. bus rodomas ką tik gautas iš Lietuvos video filmas apie 

prezidento George W. Bush vizitą Vilniuje. Tuo metu bus galima nusipirkti kavutės, 
pyragaičių ar gėrimų.

Kviečiame dalyvauti su visa šeima. Bus įdomi ir linksma Šventė, kuri patiks 
visiems! ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, NSW 2200 

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

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

Sydnėjaus Lietuvių Klubas kviečia 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 pirmadieniais ir antradieniais.

DĖMESIO! Penktadienį, vasario 14 dieną, per

Vasario 16-oji Melbourne
Sekmadienį, vasario'16 dieną, 1.30 vai. p.p. Melbourno Lietuvių Namuose 

ruošiamas 85 metų jubiliejinis Vasario 16-sios minėjimas.
Po to pasivaišinsime kava su py ragais, o toliau seks Inkorporacijos priėmimo 

susirinkimas, kuris įvyks Jubiliejinėje salėje.
Kviečiame visus Bendruomenės narius dalyvauti.

ALB Melbourno Apylinkės Valdyba

Valentino Dienos renginį Lietuvių Klubo valgykloje darbą pradeda 
Darija Meginienė - garsi šeimininkė ir Klaipėdos 
restorano “Būrų užeiga” savininkė.
DARBO VALANDOS:
• šeštadieniais nuo 12.30 iki 8.00 vai. vakaro ir
• sekmadieniais nuo 12.30 iki 6.00 vai. vakaro.
Kviečiame visus lankytis ir ragauti naujos ir energingos virėjos - Darijos 
patiekalus.

Vasario 16-oji Perthe
ALB Pertho Apylinkės Valdyba praneša, kad š.m. vasario 16 d. ruošiamas Lietuvos 

Nepriklausomybės paskelbimo. Vasario 16-osios minėjimas. Jis prasidės 11 vai. su šv. 
Mišiomis šv. Pranciškaus Ksaveriečio bažnyčioje. Prie Rūpintojėlio bus pastatyta Lietuvos 
trispalvė. Po pamaldų, t.y. 12 vai. minėjimas bus tęsiamas Lietuvių Namuose, 258 Mill 
Point Rd.. South Perth. Bus bendri pietūs, programa, loterija ir kavutė. Galintieji prašomi 
paaukoti fantų, o ponios - pyragų prie kavutės. Visi maloniai kviečiami dalyvauti.

Vasario 16-oji Adelaidėje
sekmadienį, vasario 16 dieną, vyks sekančia tvarka:

10 vai. ryto -
10.45 vai. ryto -
11 vai. ryto-

1.30 vai. p.p. -

vėliavų pakėlimas Lietuvių Namuose, 
vėliavų pakėlimas Lietuvių Katalikų Centre, 
pamaldos Šv. Kazimiero bažnyčioje. Organizacijos prašomos 
dalyvauti su vėliavomis.
Minėjimas Lietuvių Namuose. Po minėjimo vėliavų nuleidimas 
Lietuvių Namų sodelyje. Vėliavų pakėlimą ir nuleidimą praveda 
LKVS “Ramovė”.

Tautiečiai maloniai kviečiami kuo skaitlingiau dalyvauti minėjime ir tuomi pagerbti
Lietuvos Nepriklausomybę. ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

Canberroje - iškilminga inauguracija
Malonu pranešti, kad Trakų pilies maketas Canberroje jau visai baigtas ir perduotas 

Cockington Green turistiniam parkui. Ten įrengimo darbai irgi artėja prie galo. 
Atsižvelgiant į tai nutarta, kad iškilminga Trakų pilies inauguracija Cockington Green 
parke įvyks šeštadienį, vasario 22 dieną.

Inauguracijos iškilmės prasidės 3 vai. po pietų ir baigsis po 5 vai. p.p.
Programa numatoma sekanti:

3 vai. - renkasi publika ir priimami garbingi svečiai.
3.30 vai. - inauguracija, kurią praves LR Garbės Generalinis konsulas Viktoras

Šliteris; taip pat kalbės eilė vietinių politikų ir pareigūnų.
4 vai. - vaišės kviestiniams svečiams, Canberros lietuviams ir iš kitų miestų

atvykusiems tautiečiams.
Canberros židiniečiai kviečia visus lietuvius iš arti ir toli dalyvauti šiame reikšminga

me renginyje. Atvažiuokite pasigėrėti Mindaugo Mauragio statytu maketu ir pažiūrėkite, 
ar atskarsite jį nuo originalo. Kaip ir originalas netoli Vilniaus, taip ir Canberros Trakų 
pilis stovi ežero saloje, apaugusioje gražiais medžiais. Yra ir ilgas tiltas į krantą.

Normaliai įėjimas į parką kainuoja, bet per šį įvykį parko vadovybė lietuvius įleis 
veltui. Tačiau norint tai įgyvendinti, turime iš anksto žinoti, kas dalyvaus iškilmėse. Tai 
liečia tiek canberriškius. tiek ir svečius.

Visi būsite maloniai priimti. Atvažiuokite visi! Seneliai atsiveskite vaikus ir anūkus, 
padarykite šį įvykį šeimynine švente, BET duokite mums žinią.

Visi norintieji dalyvauti inauguracijoje ir vaišėse turi užsiregistruoti pas
Vidą Howe tel.: (02) 6254 8106 ar e-mail vidagcoff@optusnetcom.au arba
Barbarą Šilinis tel.: (02) 6288 6283 ar e-mail bsilinis@webone.com.au.
Parašome registruotis ne vėliau kaip iki pirmadienio, vasario 17 d.
Dėl smulkesnės informacijos prašom kreiptis į Rasą Mauragienę tel.: (02) 6286 2447 

arba e-mail rasamin@netspeed.com.au Juras Kovalskis

Melbourno Pensininkų
Sąjungos nariams:

Pirmutinis šių metų susirinkimas įvyks 
antradienį, vasario 11 dieną, 11 vaL ryto 
Lietuvių Namuose. Valdyba

“Sukurki” repeticijos
Vyresniųjų grupei prasidės ne 

vasario 16 d., 5 vai. p.p. (kaip buvo skelbta 
MP Nr. 4), bet sekmadienį, kovo 9 dieną,
5.30 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klube, 
Bankstowne. “Sūkurio” vadovė

Valentino Diena
penktadienį, vasario 14 dieną, 8 vai. vakaro. PROGRAMOJE:

Pilvo šokis (belly dancer) 
Erotinis siurprizas 
įvairiausi konkursai 
Jaunimo madų pristatymas
Muzika, šokiai, gera nuotaika 
Dovanos, gėlės, bučiniai
Meilės kokteiliai

Kaina - $20. įskaitant vyną ir skanius lietuviškus užkandžius, 
pagamintus Darijos Meginienės - naujos Klubo šeimininkės. Bilietus 
prašome nusipirkti ir vietas užsisakyti iš anksto Klubo Raštinėje. 
Kviečiame dalyvauti ir kartu atšvęsti šią linksmą bei romantišką dieną. 
Dėl informacijos skambinkite Gintarui mob. tel.: 0414 574 563

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Dėl 2003 m. Renginių Kalendoriaus Sydnėjuje
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba ruošia Sydnėjaus lietuvių bendruomenės Rengįni 

Kalendorių 2003-tiems metams. Maloniai prašome visas Sydnėjaus lietuvių organizacij: 
kuo greičiau pranešti ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybai apie savo planuotus renginii 
2003-čiais metais, kad būtų galima visų mūsų veiklą tarpusavy suderinti.

Prašome rašyti paštu, per e-mail, arba skambinti -Australian Lithuanian Communil 
- Sydney Inc., P.O. Box 374, EPPING, NSW, 1710.

Email: Vaidvba@optushome.com.au Tel: (02) 9875 2641

7-jų - 12-jų klasių moksleivių ir jų tėvelių DĖMESIUI!!!
Kviečiame visus moksleivius, norinčius mokytis lietuvių kalbos, į Strathfield School 

of Community Languages. Naujieji mokslo metai prasideda šeštadienį, vasario 1 dieną.
Smulkesnė informacija:
7-ų - 9-ų kl. mokytoja - Liuda Popenhagen tel.: 9543 3118
e-mail: popenhagen@ speednet.com
10-ų - 12-ų kl.mokytoja - Violeta Kondrotienė tel.: 9642 4275
e-mail: violauras@bigpond.com MALONIAI LAUKSIME.
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Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, 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 nesaugomi. 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos ir leidėjų 

nuomone
Prenumerata metams $65. Užsienyje oro paštu - $140.00. NZelandijoje oro paštu $115.00. 

Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.
Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. 

Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.
Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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